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RESUMO 

 
 

Nos últimos anos, a região do baixo estuário do Rio Itajaí-Açu  passou por uma forte 
pressão devido à inserção de novos empreendimentos como novos estaleiros, uma 
marina, além da expansão portuária dos dois lados do estuário.  
Logo, o uso da zona aquaviária e portuária de Itajaí torna-se mais intenso, 
consequentemente, essa situação leva a problemas e conflitos, os quais surgem 
devido à ineficiente aplicação de políticas públicas de planejamento e ordenamento 
territorial. O objetivo do  presente trabalho é analisar a Zona de Uso Aquaviário e 
Portuário (ZUAP) de Itajaí, a fim subsidiar a gestão integrada local. Para isso, o 
Planejamento Espacial Marinho (PEM) surge como um instrumento inovador de 
apoio à gestão, que tem por objetivo ordenar e zonear o ambiente, além de entender 
os problemas e conflitos, oportunizando tomadas de decisões futuras que alcancem 
objetivos ecológicos, econômicos e sociais. A metodologia utilizada baseia-se no 
Guia da UNESCO, o qual apresenta dez passos para execução do PEM e constitui-
se num processo de natureza adaptativa e contínua. A metodologia adaptada 
utilizada neste estudo traz uma abordagem de análise territorial de baixo custo e 
proporciona a integração de visões interssetoriais. A hipótese de trabalho é que o 
Planejamento Espacial Marinho é  uma ferramenta cabível e necessária na região do 
baixo estuário do rio Itajaí- Açú. O cenário atual registrou na região, para o ano de 
2016,   distintos usos, tais como: pesca artesanal e industrial, grandes terminais 
portuários, turismo e lazer, transporte de veículos e passageiros, construção e 
reparo naval, área militar e área de apoio à praticagem. Nesta região há conflitos 
tanto de ordem legal, quanto de ordem institucional, sendo que estes conflitos 
ocorrem entre homem-homem e homem-ambiente, o que reforça a importância de 
estimular discussões para minimizar tais conflitos. O cenário tendencial demonstrou 
que mudanças significativas para a região estão prestes a ocorrer principalmente no 
setor portuário, com a alteração do canal de acesso e expansão portuária, no setor 
de turismo e lazer com expansão da marina e no setor de mobilidade entre cidades, 
com a inserção de um acesso fixo entre os municípios de Itajaí e Navegantes. O 
PEM apresentou-se portanto, como uma ferramenta cabível e necessária. O desafio 
para a política bem-sucedida em PEM no âmbito do estuário do Rio Itajaí-Açú 
encontra-se na montagem de todas as peças do quebra-cabeça, trazendo a 
conciliação entre investigação científica e soluções práticas. Por se tratar de uma 
abordagem holística, este trabalho pode ser considerado como o primeiro passo 
para o desenvolvimento de um plano de uso múltiplo no baixo estuário do Rio Itajaí-
Acú. 
 

 

Palavras-chave: Planejamento Espacial Marinho, Complexo portuário de Itajaí, Rio 

Itajaí-Açú. 

 

 

 

 



 
 

19 
 

ABSTRACT 

 
In recent years, the region of the lower estuary of the Itajaí-Açu river has undergone 
severe pressure due to the arrival of new enterprises, such as new shipyards, a 
marina, and the expansion of the port on two sites of the estuary. As a result, the use 
of the waterway and port area of Itajaí have become more intense. This situation has 
led to problems and conflicts, mainly due to inefficiency in the application of public 
planning policies and territorial planning. The aim of this study is to analyse the Port 
and Waterway Area of Itajaí (Zona de Uso Aquaviário e Portuário - ZUAP) to support 
the local integrated planning. Marine Spatial Planning (MSP) has emerged as an 
innovative tool to support management, by controlling and zoning the environment, 
as well as seeking to understand the problems and conflicts and provide 
opportunities for future decision-making that will achieve ecological, economic, and 
social objectives. The methodology used for this study is based on the UNESCO 
guide, which presents ten steps for the execution of the MSP, through an adaptive 
and continuous process. The adapted methodology used in this study brings a low 
cost approach to territorial analysis, and enables the integration of inter-sector 
visions. The hypothesis of this study is that Marine Spatial Planning is a suitable and 
necessary tool for the lower estuary of the Itajaí-Açu river. The current scenario of 
the region, for 2016, consists of distinct uses, such as: artisan and industrial fishing, 
large port terminals, tourism and leisure, transport of vehicles and passengers, 
construction and naval repair, military area and pilotage support area. In this region, 
there are local and institutional conflicts between people, and between people and 
the environment, which reinforces the importance of encouraging discussions to 
minimize these conflicts. The trend of this scenario demonstrates that significant 
changes for the region are imminent, particularly in the port section, with the 
alteration of the access channel and port expansion, in the tourism and leisure 
sector, with the expansion of the marina, and in mobility sector between cities, with 
the installation of a fixed access between the municipalities of Itajaí and Navegantes. 
MSP is therefore presented as a relevant and necessary tool. The challenge for a 
successful policy in MSP within the estuary of the Itajaí-Açú river lies in the assembly 
of all the pieces of the puzzle, reconciling scientific research with practical solutions. 
Because it takes a holistic approach, this study can be considered as the first step to 
the development of a multiple use plan in the lower estuary of Itajaí-Açú river. 

Keywords: Marine spatial planning, Itajaí Port Complex, Itajaí-Açu River. 
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1.   INTRODUÇÃO 

 
A costa brasileira, com mais de 8.500km, e a área oceânica, com 3,5 milhões de 

km² ou o equivalente a 41% do território terrestre, é uma das mais extensas do 

mundo. Nas regiões litorâneas há alta densidade demográfica, sendo que 16 

metrópoles das 28 existentes no Brasil encontram-se nestas áreas. Por este motivo, 

as zonas costeiras e representam um dos maiores desafios para a gestão ambiental 

do país (MMA, 2017). 

No baixo estuário do rio Itajaí estão instalados diversos empreendimentos 

intimamente vinculados à atividade náutica, marítima e naval. Usos tais, como: 

transporte marítimo, recreação marinha, pesca industrial e artesanal, por exemplo 

são atividades em intenso crescimento, o que acarreta uma competição por espaço 

no ambiente aquático (Huang et al., 2015). Desse modo, os conflitos de uso na zona 

aquaviária e portuária de Itajaí e Navegantes tornaram-se complexos de serem 

mediados devido à ausência de planejamento. Tal cenário ainda é agravado, pois a 

procura por bens e serviços de uma área estuarina geralmente excede a sua 

capacidade de atender a todas as demandas de forma simultânea (Prestelo & Viana, 

2016). A implementação de um Planejamento Espacial Marinho (PEM) na região de 

Itajaí e Navegantes tem potencial de ser instrumento de apoio à gestão, embora 

ainda seja uma ferramenta pouco conhecida pelas autoridades. 

Alguns países já designam ou ordenam o espaço marinho para inúmeras 

atividades, incluindo o transporte de passageiros, o desenvolvimento da indústria de 

óleo e gás, a geração de energia renovável offshore, a aquicultura offshore, o 

despejo de efluentes e as áreas marinhas protegidas (Portman et al., 2009). 

Entretanto, esse tipo de zoneamento é realizado normalmente por meio de uma 

base de setor a setor, sem muita consideração sobre os efeitos dessas ações, tanto 

considerando as atividades humanas como o ambiente marinho (Crowder et al., 

2006). Portanto, o  PEM foi projetado para substituir esse sistema de decisão 

setorial e fragmentado (Katsanevakis et al., 2011), a fim de evitar ineficiências, 

incoerências e conflitos de uso.  

Já em 1997, Polette justificava que, para o uso mais racional dos recursos 

naturais da zona costeira e marinha, de forma a conduzir uma política satisfatória de 

uso dos recursos vivos, existe uma necessidade intrínseca de regulamentar a 

utilização desses usos, bem como a de definir a extensão destes usos para fins de 
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gerenciamento costeiro integrado, pois o uso e as pressões os diversos setores 

tendem a aumentar em consequência do próprio crescimento demográfico mundial.  

Nos últimos anos, vários países começaram a incorporar o conceito e a 

metodologia do PEM para reduzir os conflitos e utilizar os recursos costeiros e 

marinhos de forma mais sustentável (Jay et al., 2016; Smythe, 2017). A maior parte 

das primeiras iniciativas de PEM foi inspirada principalmente pelas forças 

relacionadas a questões de conservação da natureza e não necessariamente por 

considerações relacionadas com a gestão de conflitos entre diferentes atores. O 

zoneamento em que a proteção ambiental é harmonizada com usos do mar é 

provavelmente a mais eficaz abordagem para mitigar e, possivelmente, reverter a 

extensa e crescente forma de impactos humanos sobre ecossistemas marinhos e 

costeiros (Agardy, 2010). Entretanto, em alguns casos de PEM e principalmente os 

mais recentes, a saúde do ecossistema pode não ser o objetivo primário. O bem-

estar econômico também é um objetivo importante nas iniciativas de planejamento 

marinho (Huang et al., 2015). O zoneamento ou alocação de espaço para usos de 

atividades específicas ou funções de não uso pode aumentar a segurança para os 

investidores e reduzir atrasos nos licenciamentos ambientais das propostas. 

Objetivos sociais no planejamento marinho incluem a redução de conflitos e 

melhoria das relações com a comunidade, sendo que essas metas podem ser 

atingidas por meio da educação, envolvimento e colaboração da sociedade para 

identificar e buscar interesses comuns.  

Vários países europeus, por exemplo, por sua própria iniciativa ou 

impulsionados pela legislação e políticas europeias, têm alcançado liderança global 

na avaliação e implementação de PEM em um contexto mais amplo. Por outro lado, 

informações sobre o PEM no Brasil ainda são escassas podendo ser citados os 

estudos pontuais: Mazzer (2013) apresentou um plano de ordenamento marinho 

para o município de Florianópolis; Marroni (2014) analisou a importância das 

políticas públicas na Amazônia Azul e sua relação com o PEM; Piazza & Polette 

(2015) analisaram o ordenamento para transatlânticos em Porto Belo/SC e  Prestelo 

& Viana (2016) analisaram o conflito de uso na Baía de Guanabara/RJ. 

Nos últimos anos, a instalação desordenada de novos empreendimentos na 

região da foz do Rio Itajaí-Açu como, por exemplo, a inserção de novos estaleiros, 

uma marina,   além da expansão portuária dos dois lados do estuário, intensificou-

se, tanto no município de Itajaí quanto Navegantes. Logo, essa região estuarina 
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entre os municípios torna-se um importante exemplo do intenso uso, o que amplia a 

possibilidade de potenciais problemas e conflitos, podendo ser resultado da ineficaz 

aplicação de políticas públicas de planejamento e ordenamento territorial no 

ambiente costeiro.  

Na região do baixo estuário do rio Itajaí-Acú, a única iniciativa oficial existente 

até o momento de zoneamento na porção aquática é o Plano de Desenvolvimento e 

Zoneamento (PDZ) (Porto de Itajaí, 2010a), conforme prevê a nova Lei dos Portos 

(Lei nº12.815/2013 – Secretaria de Portos da Presidência da República – SEP). 

Entretanto, o que é exigido para a publicação de um PDZ não é satisfatório em 

relação aos usos do ambiente estuarino. Logo, torna-se fundamental a inserção de 

um Planejamento Espacial Marinho no âmbito da Zona de Uso Aquaviário e 

Portuário (ZUAP), pois este tem o papel de integrar o zoneamento com as ações de 

gestão. 

Artigos recentes que utilizam a metodologia em PEM focam alguns setores (e.g 

Prestelo & Vianna, 2016, focado na pesca artesanal; Dunstan et al., 2016, focado na 

conservação da biodiversidade), sendo que a maioria dos estudos em áreas 

costeiras analisam prioritariamente o setor pesqueiro e seus aspectos ambientais, 

principalmente em razão de esses estudos serem conduzidos dentro de áreas 

protegidas e geralmente focadas nos conflitos com a atividade de pesca e vice-versa 

(Tammi & Kalliola, 2014). Tal fato ocorre devido à complexidade do PEM e às 

diferentes escalas territoriais adotadas nas pesquisas. Abordagens locais em PEM 

(e.g. Longdill et al., 2008; Le Tixerant et al., 2010) são muito utilizadas em áreas com 

muitos conflitos, como geralmente é o caso em estuários.  

Portanto, a presente pesquisa aderiu à escala espacial local, buscando 

entender o estuário como uma unidade territorial geográfica para o PEM. Gilliland e 

Laffoley (2008) sugerem que é melhor aderir a uma abordagem hierárquica, focando 

diferentes questões ou detalhes em cada nível, ou seja, uma abordagem aninhada 

irá fornecer o arranjo mais eficaz e menos complicado. Assim sendo, a adesão à 

escala local de análise permitirá que este trabalho possa atingir elevado nível de 

detalhamento, trazendo robustez nas informações. 

O estuário-foco da pesquisa abrange o maior polo pesqueiro nacional e o 

terceiro maior porto em movimentação de carga, ou seja, usos intensos que ocorrem 

em pequena escala evidenciam a importância da aplicação do PEM nessa região do 

Brasil. Assim, este trabalho contribui com bases científicas diferenciadas para o 
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planejamento e ordenamento de uso do espaço e dos recursos aquáticos da região, 

bem como pode servir como modelo para aplicação da metodologia do PEM em 

ambientes estuarinos. 

 

1.1 Hipótese de pesquisa 

 A região costeira do estado de Santa Catarina oferece muitas oportunidades 

para o desenvolvimento de diversas atividades econômicas, porém a gestão 

sustentável para esta zona costeira é um grande desafio (Beaumord & Diehl, 2006). 

Além disso estimular a adoção de gestão integrada das bacias hidrográficas e das 

zonas costeiras é um dos pressupostos das Política Nacional do Recursos Hídricos 

(Lei nº9.433/1997). Santana e Barroso (2014) afirmam que a falta de informações 

científicas sobre as zonas de intercessão das bacias hidrográficas e a área costeira 

no país é um grande problema. 

 Portanto, a presente tese está alicerçada na hipótese de que o 

Planejamento Espacial Marinho é  uma ferramenta cabível e necessária na região do 

baixo estuário do rio Itajaí- Açú. 

 

 

 

1.2 Objetivos 

Analisar se o  Planejamento Espacial Marinho é uma ferramenta cabível e 

necessária de gestão costeira integrada, na  Zona de Uso Aquaviário e Portuário de 

Itajaí 

1.2.1. Objetivos específicos 

(a) Estabelecer um diagnóstico atual da Zona de Uso Aquaviário e Portuário 

de Itajaí; 

(b) identificar e analisar os conflitos na Zona de Uso Aquaviário e Portuário 

de Itajaí; 

(c) propor um cenário para a Zona de Uso Aquaviário e Portuário de Itajaí 

baseado nos objetivos e diretrizes do PEM; 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Histórico do Complexo Portuário de Itajaí 

As regiões portuárias passam por inúmeras transformações que, associada 

aos registros históricos e apresentam consequências diretas e indiretas sobre a 

atual Zona de Uso Aquaviário e Portuário de Itajaí, o que condiciona a ocupação e 

uso do espaço, as condições socioeconômicas da população e a qualidade 

ambiental. Portanto,  o conhecimento de como ocorreu o desenvolvimento nesta 

zona é essencial para analisar qualquer planejamento, como no caso o PEM.  

 

2.1.1. O início 

Na época da grande imigração, final do século XIX, parte do contingente de 

imigrantes que chegou ao Brasil destinou-se para o complexo cafeeiro paulista, que 

estava em franca expansão. Nos  estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul, os novos imigrantes fundaram vilas e desenvolveram pequenas atividades 

mercantis (Goularti Filho, 2008). Com a chegada de mais imigrantes (pós 1880), 

houve o surgimento de novas atividades comerciais e artesanais de pequena escala. 

 A presença de várias pequenas atividades mercantis e manufatureiras 

formava um sistema colônia-venda aumentando a diversificação econômica de Itajaí. 

Com a ampliação dessas atividades mercantis, o Porto de Itajaí serviu como local de 

troca dos excedentes e rapidamente as colônias se integraram comercialmente com 

outros centros urbanos maiores (Castro 1980), como a capital (Desterro), São Paulo 

e Rio de Janeiro. As exportações concentravam-se na banha, nos derivados de 

suínos, na manteiga, na madeira e nos têxteis (Mamigonian, 1965). Nas últimas 

décadas deste século ocorreu a introdução da manufatura têxtil em Blumenau e 

Brusque. 

O contato da cidade de Blumenau com o porto de Itajaí era feito pelo rio Itajaí-

Açu, sendo a embarcação a vapor denominada “Blumenau” o grande destaque na 

época (Figura 1). 
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Figura 1 . Barco a vapor “Blumenau” que realizou a ligação entre municípios no rio Itajaí-Açú.  

Fonte: Blogger Western, 2007 

 

O rio, o porto e a Vila de Itajaí serviam de via de comunicação e base de 

transporte para as colônias do Vale. Além de base de exportação, pelo porto 

também chegavam os imigrantes e as mercadorias e ferramentas necessárias para 

a colonização (Goularti Filho, 2008). Entre 1880 e 1945 predominava a pequena 

produção mercantil e a extração da erva-mate, da madeira e do carvão, além da 

indústria têxtil e da alimentar. 

 

2.1.2 Retificação da barra  

A fisiografia da região da desembocadura do estuário do rio Itajaí-Acú no final 

do século XIX era formada por um pontal arenoso que se estendia a partir da praia 

de Navegantes para o sul, com o canal da barra formando mais um meandro 

contornando o morro do Atalaia (Figura 2).  
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Figura 2. Situação da Barra de Itajaí em 1896, antes de qualquer retificação, e em 1982.  

Fonte: FAMAI, 2014 

Em 1906, comparando com levantamentos feitos em 1896, as condições da 

barra do rio estavam cada vez mais precárias em função do avanço na extremidade 

do pontal e corrosão da margem fronteiriça da cidade.  Este fato impediria a entrada 

de navios grandes e a travessia de navios pequenos quando a correnteza do rio 

fosse grande. Devido a isto, seria necessário forçar a curvatura da linha de 

navegação ao transpor a extremidade.  

Sendo assim, em 1905, o então Ministério da Viação e Obras Públicas, 

dirigido pelo Itajaiense Lauro Muller, criou a Comissão de Melhoramentos do Porto 

de Itajaí como primeiro passo no intuito de restabelecer o franco acesso ao Porto de 

Itajaí.  Foi em 17 de Julho de 1912 que teve início a primeira obra de retificação da 

barra, 700 metros de molhe na parte sul do rio Itajaí-Açu, seguida mais tarde pelas 

obras do molhe Norte.  Entre 1907 e 1916, as obras na barra e no porto foram 

executadas pela Comissão de Estudos e Obras do Porto de Santa Catarina. 

Em 1917, novamente, como em todo o país, as obras pararam por falta de 

recursos devido à Primeira Guerra Mundial. As obras ficaram paralisadas durante os 

quatro anos da guerra, o que resultou num prejuízo de equipamentos danificados, 

como guindastes, locomotivas e embarcações. 

Em 1920, o engenheiro Edgard Gordilho elaborou uma inspeção nos portos 

do sul do país. Gordilho argumentou que, entre os portos de Santa Catarina, o de 
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Itajaí era o único que tinha condições naturais de se “transformar num excelente 

porto” (Russo, 2013). Neste mesmo ano as obras foram retomadas, sendo 

construídos 236 metros de molhe, dos quais 174 na margem direita.   

Em 1926, Victor Konder, outro Itajaiense de renome no cenário político 

nacional, tornou-se Ministro de Viação e Obras Públicas o que seria favorável ao 

desenvolvimento do Porto de Itajaí e, em 1927 a companhia de Mineração e 

Metalúrgica do Brasil (Cobrasil) iniciou a execução de obras na margem direita da 

desembocadura com 500 m de extensão. Assim, dos 85 navios registrados que 

atracaram  no porto de Itajaí em 1905 saltaram para 442 no ano de 1920, sendo que 

no ano de 1927 registrou-se a primeira entrada do vapor “Carl Hoepecke” no Porto 

de Itajaí (Figura 3) (D’Avila, 1982). 

 

Figura 3. A primeira entrada do Vapor “Carl Hoepecke” no Porto de Itajaí, em 1º de Setembro de 1927.  

Fonte: D'Ávila, 1982. 

Os guias correntes que hoje existem no município de Navegantes foram 

concluídos antes de 1928 sendo que o enroncamento medindo 1073,30 foi 

construído com pedras que chegavam a pesar 1 tonelada (Russo, 2013).  

Atualmente a barra está totalmente retificada por diversos enrocamentos 

formando espigões e molhes. As obras de retificação iniciam a aproximadamente 2,5 

km a montante da linha de praia de Navegantes, com molhes assimétricos, com o 

molhe sul adentrando aproximadamente 800 metros na plataforma (Schettini, 2002). 
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A partir de 1982 até o presente não houve novas obras a não ser de manutenção 

das estruturas já existentes e de aprofundamento do canal. Relevante mencionar 

que o Saco da Fazenda, localizada próxima a foz do rio, foi formado durante as 

obras de retificação do canal de acesso ao Porto de Itajaí (Schettini, 2008). 

 

 

2.1.3 Ciclo da Madeira 

Nos anos de 1950 e 1960, o porto de Itajaí consagrou-se como o porto 

madeireiro (Goularti Filho, 2008). No ano de 1952, mesmo sem os trilhos da ferrovia 

o porto de Itajaí já havia superado os portos de São Francisco e Imbituba sendo as 

exportações da madeira decisiva para atingir este cenário (Russo, 2013). 

A derrubada indiscriminada de árvores era tema de debate em todo o país 

desde a década de 1940. No ano de 1942, o governo federal criou o Instituto 

Nacional do Pinho (Decreto-lei n 4.813/1942) com a missão de controlar e regular a 

economia madeireira e o reflorestamento das áreas devastadas (Russo, op. cit.).  

Em Itajaí, os depósitos das empresas madeireiras ocupavam ostensivamente 

espaços sendo que a madeira ficava empilhada à vista de todos para facilitar a 

regulamentação e fiscalização (Figura 4) (Russo, op. cit.). 

 

 

Figura 4. Fotografia da rua Lauro Müller do município de Itajaí durante o ciclo madeireiro.  

Fonte: Fundação Genésio Miranda Lins 
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Ao final dos anos 1960, o ritmo na extração da madeira começou a retrair e 

após queda nas exportações de madeira o Porto de Itajaí adaptou-se ao novo 

padrão de crescimento da economia catarinense, marcado pelas exportações de 

combustíveis e lubrificantes, sal, algodão, maquinário, produtos químicos e trigo 

(Russo, 2013). De 1970 a 1976 as exportações de madeira caíram 92,7% (Goularti 

Filho, 2002). 

Relevante destacar que em 28 de Junho de 1966, através do Decreto nº 

58.780, o Porto de Itajaí passou a ser considerado “porto organizado”.  Conforme 

definição da Secretaria Nacional de Portos “Porto organizado” é considerado aquele 

porto o qual é construído e aparelhado para atender às necessidades da navegação 

e da movimentação e armazenagem de mercadorias, concedido ou explorado pela 

União, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob a jurisdição de uma 

autoridade portuária. As funções no porto organizado são exercidas, de forma 

integrada e harmônica, pela a Administração do Porto, denominada autoridade 

portuária, e as autoridades: aduaneira, marítima, sanitária, de saúde e de polícia 

marítima (SEP, 2017). 

 

 

2.1.4 Conteinerização e desenvolvimento do polo pesqueiro 

 

A partir do século XX, surgiu a necessidade de um novo padrão, mais 

adequado às novas necessidades do transporte das mercadorias: o contêiner. No 

início dos anos 1970, o Porto de Itajaí passou a diversificar suas operações, 

ampliando sua participação no mercado externo operando cargas de açúcar, de 

produtos congelados e contêineres (Porto de Itajaí, 2016)  

O movimento geral da indústria catarinense passou a ser conduzido por 

grandes e médias empresas nos setores de alimentos (ex. Sadia, Seara e Duas 

Rodas), eletro-metal-mecânico (ex. Consul, Embraco, WEG), cerâmico (ex. 

Portobello e Cesaca), têxtil-vestuário (ex. Hering, Artex, Karsten, Teka, Sulfabril, 

Malwee), papel e celulose (ex. Klabin), madeireiro (ex. Sincol, Adami), carbonífero 

(ex. Metropolitana, Criciúma, Catarinense e Próspera), moveleiro (ex. Rudnick e 

Leopoldo), plástico (ex. Canguru e Akros) e porcelanas e cristais (ex. Oxford, 

Schmitz,). O Porto de Itajaí foi o pioneiro a movimentar contêineres no estado de 
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Santa Catarina, sendo desde 1974 considerado o segundo porto do Brasil em 

relação a movimentação de contêineres (Goularti Filho 2008).    

O Início da conteinerização coincidiu com a criação de vários incentivos e 

subsídios para a pesca gerenciados pela Sudepe (Superintendência para o 

Desenvolvimento da Pesca). Também durante o período da conteinerização a pesca 

artesanal em Itajaí passou por uma rápida transformação com a expansão da 

indústria pesqueira e o aumento do número de barcos pesqueiros mais equipados. 

O pequeno terminal pesqueiro foi ampliado, e, na época, como saída para a crise da 

madeira, pensava-se também em transformar o Porto de Itajaí num porto pesqueiro 

(Goularti Filho op.cit). 

 

2.1.5 Municipalização do Porto e situação atual 

No mesmo período em que a circulação de contêineres se intensificou, foi 

extinta a Portobrás, sendo a administração do Porto passada para o comando do 

Departamento Nacional de Portos e Hidrovias (DNPH), e logo após para a Codesp 

em 1990.  

Em 02 de Junho de 1995, por convênio de descentralização, o porto passou a 

ser administrado pelo município de Itajaí, como autoridade da exploração do porto, 

por meio da Administradora Hidroviária Docas Catarinense (ADHOC).  

Em 1997 a administração do Porto de Itajaí foi municipalizada por um período 

de 25 anos, renovável por mais 25, com intuito de resolver problemas 

administrativos.  Por último, através da Lei Municipal nº 3.513 de 06 de Junho de 

2000, da Prefeitura Municipal de Itajaí, o órgão foi transformado em autarquia 

municipal, com a denominação da Superintendência do Porto de Itajaí. 

O Município de Itajaí assumiu a gestão do Porto e, de acordo com a 

legislação em vigência, foi promovido o arrendamento do Terminal de Contêineres 

do Vale do Itajaí (Teconvi), hoje APM Terminals Itajaí. Isso possibilitou que o porto 

recebesse investimentos em equipamentos e modernização. Sendo tradicionalmente 

um porto de carga geral, o Porto de Itajaí apresentou um crescimento nas 

exportações entre 2004 a 2008 (Porto de Itajaí, 2016). 

Com o passar dos anos novos terminais surgiram no Porto Organizado de 

Itajaí, o que impactou significativamente no aumento das operações. O crescimento 

foi gradativo até o final de 2008, quando, devido à destruição do cais do Porto de 
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Itajaí e ao assoreamento dos canais de acesso e bacia de evolução, ocorreu uma 

drástica retração nos volumes movimentados (Porto de Itajaí, op.cit.). 

 No ano de 2007 a Portonave (Terminal Portuário Privado) iniciou suas 

operações na margem esquerda do rio Itajaí-Açu, em Navegantes, tonando a o 

Complexo Portuário de Itajaí bastante expressivo no litoral do estado de Santa 

Catarina.  Atualmente o Complexo Portuário de Itajaí possui o Porto de Itajaí, 

formado pelo Porto Público e APM Terminals, assim coma Portonave S/A Terminais 

Portuários de Navegantes, o Terminal Portuário Braskarne, o Trocadeiro Terminal 

Portuário, o Poly Terminais S/A e o Teporti Terminal Portuário Itajaí S/A. Além de 

grande exportador, este Complexo caracteriza-se como um dos mais importantes 

terminais pesqueiros do País, além de agregar atividades de estaleiros. 

 

2.2 Planejamento Portuário 

A gestão eficiente do setor portuário envolve a consolidação do arcabouço 

institucional que contempla a regulamentação acerca da participação coordenada 

dos diversos atores que operam e trabalham nas diferentes atividades portuárias, 

bem como um arsenal de ações que visam dinamizar a movimentação das 

mercadorias, de forma a aumentar o potencial de exploração dos portos brasileiros 

(Secretaria Especial de Portos da Presidência da República – SEP, 2017). 

A nova Lei dos Portos (Lei 12.815/2013 que revoga a Lei 8630/1993) 

estabeleceu um novo arranjo institucional para o setor portuário, com atribuições 

bem definidas para cada ator. O Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP) 

também surgiu como ferramenta de apoio a tomada de decisões e busca de 

resultados para os problemas provocados pela falta de uma estrutura uniforme na 

divisão clara de tarefas e responsabilidades entre entidades públicas e privadas. 

A partir do PNLP pode-se elaborar diagnósticos e prognósticos do setor para 

a avaliação de cenários e a proposição de ações de médio e longo prazo que 

permitem a tomada de decisões em diferentes áreas temáticas: infraestrutura, 

operações, logística, economia, gestão e meio ambiente. 

No dia 08 de janeiro de 2014 foi publicada no Diário Oficial da União 

a Portaria SEP/PR nº 03, que institucionalizou, além do PNLP, os demais 

instrumentos que passaram a formar o conjunto do planejamento do setor portuário 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=08/01/2014
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nacional: o Plano Mestre, o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) e o 

Plano Geral de Outorgas (PGO). 

O Plano Nacional de Logística Portuária - PNLP é um instrumento de Estado 

de planejamento estratégico do setor portuário nacional, que  visa identificar 

vocações dos diversos portos, conforme o conjunto de suas respectivas áreas de 

influência, definindo cenários de curto, médio e longo prazo com alternativas de 

intervenção na infraestrutura e nos sistemas de gestão, garantindo a eficiente 

alocação de recursos a partir da priorização de investimentos, evitando a 

superposição de esforços e considerando as disposições do Conselho Nacional de 

Integração de Políticas de Transporte – CONIT (SEP). 

O Plano Mestre é um instrumento de planejamento de Estado voltado à 

unidade portuária, considerando as perspectivas do planejamento estratégico do 

setor portuário nacional constante do Plano Nacional de Logística Portuária - PNLP, 

que visa direcionar as ações, melhorias e investimentos de curto, médio e longo 

prazo no porto e em seus acessos (SEP, 2017). A última versão do Plano mestre 

para o Porto de Itajaí é do ano de 2015 (Porto de Itajaí, 2015). 

O Plano Geral de Outorgas - PGO é um instrumento de planejamento de 

Estado que consiste em um plano de ação para a execução das outorgas de novos 

portos ou terminais públicos e privados, reunindo a relação de áreas a serem 

destinadas à exploração portuária nas modalidades de arrendamento, concessão, 

autorização e delegação, com respectivos horizontes de implantação, tomando 

como base o planejamento do Poder Concedente, das Administrações Portuárias e 

da iniciativa privada. 

O Plano de Desenvolvimento e Zoneamento - PDZ é um instrumento de 

planejamento operacional da Administração Portuária, que compatibiliza as políticas 

de desenvolvimento urbano dos Municípios, do estado e da região onde se localiza o 

porto, visando, no horizonte temporal, o estabelecimento de ações e de metas para 

a expansão racional e a otimização do uso de áreas e instalações do porto, com 

aderência ao Plano Nacional de Logística Portuária - PNLP e respectivo Plano 

Mestre. 

A Portaria nº 414/ 2009 - SEP estabelece as diretrizes, os objetivos gerais e 

os procedimentos mínimos para a elaboração do PDZ. Esta portaria cita em seu Art. 

6º:  
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O PDZ deverá contemplar levantamentos e estudos sobre 

a estrutura do porto, relativos ao desenvolvimento e zoneamento 

portuário, contemplando, no mínimo, os aspectos a seguir 

relacionados e de acordo com o roteiro básico anexo a esta 

Portaria: 

1. Cadastro documentado do porto;  

2. Fluxos de cargas, atual e projetado que demandarão ao porto 

ao longo dos horizontes de planejamento; 

3. Fluxos de passageiros, atual e projetado que demandarão ao 

porto ao longo dos horizontes de planejamento; 

4. Frota de navios que acessará o porto, dentro dos horizontes de 

planejamento; 

5. Situação operacional; 

6. Situação ambiental; 

7. Interação entre o porto e a cidade onde aquele está localizado; 

8. Análise e diagnóstico; 

9. Plano de Desenvolvimento e Zoneamento. 

Portanto, o que é exigido para a publicação de um PDZ não é satisfatório em 

relação aos usos no ambiente estuarino.  O PDZ de Itajaí (Porto de Itaja (a), 2010) 

foi elaborado pela Diretoria Técnica do porto de Itajaí com a contribuição da Diretoria 

Comercial, Gerência de Custos e Estatística, Gerência de Engenharia, Gerência de 

Programação e Gerência do Meio Ambiente. Os usos descritos na parte estuarina do 

PDZ de Itajaí são apenas a localização da bacia de evolução, canal interno, canal 

externo, sinalização náutica e obstáculos de navegação. 

As novas perspectivas para o setor portuário, com aumento expressivo no 

fluxo de mercadorias nos portos, incentivaram o governo a revisar o planejamento 

do setor, com um modelo de gestão capaz de tornar os portos rentáveis, 

competitivos, autossustentáveis, menos dependentes de fundos externos e mais 

autônomos (SEP, 2017). Portanto, é importante integrar políticas públicas capazes 

de promover melhorias na relação porto-cidade, levando-se em conta os impactos 

social, ambiental e histórico cultural da atividade portuária. Esse planejamento 

integrado beneficia o porto, a cidade, a população e o meio ambiente. 

 As reformas portuárias são de extrema importância para os países em 

desenvolvimento propiciando o aumento na produtividade do país, diversificando os 

http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/meio-ambiente/relacao-porto-cidade


 
 

34 
 

serviços prestados possibilitando a competição interna e externa das indústrias 

(Hoffmann & Silva, 2001). 

Na visão de Rodrigues (2004), a visão utópica de um porto ideal seria aquele 

que maximizasse o desenvolvimento de sua região, valorizando as condições 

político-econômicas, sociais e o meio ambiente, visando atender a todos os 

envolvidos.   

 

2.2.1 Gestão Ambiental Portuária  

A dinamização das atividades portuárias no país e o surgimento de novos 

portos, sugerindo um desenvolvimento ainda maior do setor, levantam 

questionamentos e preocupações do ponto de vista ambiental, uma vez que os 

portos são atividades com significativo grau de impactos socioambientais. O tema da 

gestão ambiental portuária é relevante e sua abordagem é feita de distintas 

maneiras, sendo que as dificuldades parecem estar diretamente relacionadas à 

complexidade da atividade portuária. Foi criada, em 1993, a ESPO (European Sea 

Ports Organisation), uma organização independente e centralizadora dos interesses 

dos portos marítimos europeus, com foco no desenvolvimento de uma série de 

políticas e questões técnicas (ESPO, 2013). Uma das primeiras iniciativas da ESPO 

foi o lançamento de um código de prática ambiental (Environmental Code of 

Practice), publicado inicialmente em 1994 e revisado em 2003, com objetivo de 

desenvolver uma política ambiental e proposição de boas práticas. O código 

expressa uma iniciativa pioneira das administrações portuárias ao desenvolver uma 

abordagem e ponto de vista coletivo, representando uma clara expressão de 

compromisso para melhorias ambientais, integrando a política de proteção ambiental 

a todos os aspectos das operações portuárias. É destacada a concepção de que a 

eficiência ambiental significa também eficiência em termos de custos (ESPO, 2004).  

Para Darbra e colaboradores (2005), alguns aspectos ambientais portuários são 

mais importantes do que outros. Para estes autores o ponto chave para um sistema 

de manejo ambiental portuário é a identificação dos problemas ambientais 

significativos, denominados Significant Environmental Aspects (SEA’s). Atualmente a 

ESPO através do portal ECOPORTS diponibiliza duas ferramentas de gestão 

ambiental portuária, o SDM (Self Diagnosis Method) e PERS (Port Environmental 

Review System). O SDM (Self Diagnosis Method) consiste em uma metodologia 

bem estabelecida e amplamente adotada para identificação de riscos ambientais e 
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estabelecimento de prioridades em termos de ações e conformidade. Trata-se de um 

checklist, onde os administradores portuários podem auto avaliar seus programas de 

gestão ambiental em relação ao desempenho tanto do setor como de padrões 

internacionais (SDM/ECOPORTS, 2013). O SDM foi desenvolvido como uma 

espécie de tutorial, acessível e simples, para possibilitar os portos iniciarem a 

implantação de seu sistema de gestão ambiental. O PERS, Sistema de Análise 

Ambiental Portuária, é uma ferramenta mais avançada que o SDM, sendo este pré-

requisito para o primeiro. Trata-se de um padrão voluntário de certificação de gestão 

ambiental específico para o setor portuário. Segundo a descrição do próprio 

instrumento há grande quantidade de ferramentas, diretrizes e padrões para 

questões ambientais em geral, mas a natureza altamente especializada dos portos 

faz com que seja vital uma abordagem mais próxima à sua realidade. A ECOPORT 

não disponibiliza informações específicas sobre o conteúdo e metodologia de 

análise do PERS. O acesso á estas informações é restrito às autoridades portuárias 

candidatas à certificação. Para Wooldridge e colaboradores (1999) a 

sustentabilidade das atividades da área portuária só pode ser alcançada pelo efetivo 

manejo de protocolos que integrem fatores sócio-econômicos, legais, técnicos e 

ambientais ou seja, através de uma abordagem interdisciplinar. No Brasil, o MMA 

(1996) elaborou o “Macrodiagnóstico da Zona Costeira do Brasil”, sendo este um 

instrumento para orientar relações intersetoriais e interinstitucionais, mostrando, 

através de cartas-síntese, as dinâmicas físico-naturais e sócio-econômicas, bem 

como as tendências gerais, sendo, a atividade portuária, um dos aspectos 

abordados (Soares, 2009).  No ano de 2005 o MMA iniciou a atualização deste 

diagnóstico de 1996, agregando novos níveis e combinações de análises de 

impactos diretos e indiretos na costa brasileira. Este macrodiagnóstico é 

apresentado sob a forma de um atlas, constituído por cartas-síntese e relatórios 

técnicos e oferece informação especializada (Nicolodi e Zamboni, 2017). Entretanto 

é um documento de nível nacional, portanto apesar de ser considerado um subsídio 

para políticas públicas em respostas aos desafios propostos para gestão territorial, 

para regiões específicas, como no caso áreas portuárias, é pouco funcional. Na 

verdade, este documento serve como complementação aos demais instrumentos 

previstas no PNGC e menciona como conclusão a necessidade e alcançar essa 

esfera de planejamento em outras escalas, além de sugerir a inserção da 

http://www.mma.gov.br/component/k2/item/10420
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participação social no planejamento, prática esta ainda incipiente no gerenciamento 

costeiro nacional (Nicolodi & Zamboni, op.cit.) 

 

 

2.2.2 Agenda Ambiental Portuária 

Agenda Ambiental Portuária foi elaborada em 1998 por um grupo de agentes 

no âmbito da administração federal brasileira com o objetivo de iniciar um processo 

de atendimento dos portos organizados às conformidades ambientais. Sua estrutura 

contemplou os principais elementos estruturantes de uma atividade comprometida 

com as questões ambientais, como: promover o controle ambiental da atividade 

portuária; inserir a atividade portuária no âmbito do gerenciamento costeiro; 

implantar unidades de gerenciamento ambiental nos portos; implementar setores de 

gerenciamento ambiental nas instalações portuárias fora da área dos portos 

organizados; regulamentar os procedimentos da operação portuária adequando-os 

aos padrões existentes; capacitar recursos humanos para a gestão ambiental 

portuária (ANTAQ, 2015). Cada porto, segundo suas particularidades ambientais e 

organizacionais, deveria criar uma normatização dos procedimentos da operação 

portuária, de forma a evitar impactos ao meio ambiente. Esta normatização deve ser 

compatibilizada com a legislação vigente e as normas de segurança à navegação e 

com os demais instrumentos de atuação, como os estabelecidos pela Marinha 

Brasileira, acordos internacionais, etc.,(Porto & Teixeira, 2002). A Agenda Ambiental 

é uma política para os portos que deve se engajar, reforçar ou incentivar outras 

políticas de gestão estratégicas. Assim inserir a atividade portuária no âmbito do 

gerenciamento costeiro, reforçar o zoneamento ecológico econômico com um 

zoneamento próprio ou, incrementar políticas públicas existentes, também são 

missões  da agenda.  

Kitzmann e Asmus (2006) ressaltaram que a gestão ambiental é um conjunto 

de programas e práticas administrativas e operacionais voltados à proteção do 

ambiente e à saúde e segurança de trabalhadores, usuários e comunidade. Apesar 

dessa abrangência e importância, e de ser um diferencial competitivo em vários 

setores da economia, a gestão ambiental ainda é pouco aplicada no sistema 

portuário brasileiro. Poucas autoridades portuárias têm unidades ambientais 

adequadamente estruturadas, com pessoal qualificado e em número suficiente, 

orçamento próprio e políticas consistente e continuada (Soares, 2009). Encontram-
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se trabalhos desenvolvidos nos portos de Santos e Rio Grande, os quais possuem 

Agendas em constante elaboração e funcionamento, com metas e cronogramas que 

estão em cumprimento (Oliveira, 2011). A preocupação com os impactos ambientais 

gerados pela atividade portuária manifestou-se no ano de 2004 no Porto de Itajaí. 

No ano de 2005 foram realizados estudos de impactos ambientais da atividade 

portuária em Itajaí e, iniciou-se um sistema de monitoramento ambiental do Porto de 

Itajaí. Além disso, foi criado um Sistema de Gestão Integrada de Meio Ambiente, 

Saúde e Segurança do Trabalhador do Porto. O conjunto destes instrumentos 

balizou a publicação em 2012 da Agenda Ambiental Institucional do Porto de Itajaí 

com metas e objetivos definidos.  

Relevante mencionar que no ano de 2012 foi publicada a Resolução nº2.650 

da ANTAQ que institui o Índice de Desempenho Ambiental – IDA, o qual se 

apresenta como instrumento de acompanhamento e controle de gestão ambiental 

em instalações portuárias. Esse índice (IDA) tem como objetivo: (1) funcionar como 

elemento de comparação entre processos de gestão em instalações portuárias; (2) 

permitir também a comparação entre processos de licenciamento de instalações 

portuárias; e, (3) ser uma ferramenta a ser utilizada na regulação e fiscalização da 

ANTAQ (Rodrigues, 2014). Ou seja, permite quantificar e simplificar informações de 

forma a facilitar o entendimento do público e de tomadores de decisão acerca das 

questões ambientais portuárias. Tendo em vista a diversidade de indicadores e a 

complexidade das questões ambientais no setor portuário, o IDA é fundamentado no 

uso de uma metodologia de análise multicritério, considerada a mais adequada para 

tratar problemas de avaliação de desempenho ambiental (ANTAQ, 2017). Para o 

ano de 2016, o porto de Itajaí registrou um IDA de 99.37 pontos ficando o segundo 

colocado no ranking da Agência Reguladora, ficando atrás apenas do Porto de São 

Sebastião, São Paulo (ANTAQ, op.cit.). 

Se nos últimos anos houve melhorias na gestão ambiental nos portos 

brasileiros, muito se deve ao esforço individual de cada porto, em face do pouco 

realizado pelo poder público nessa área (Soares, 2009). Segundo Cunha (2006) os 

portos brasileiros são objetos tardios de políticas ambientais.  

A solução dos problemas ambientais nas áreas portuárias é complexa, 

demandando um somatório de esforços de vários setores (público, privado, 

acadêmico), na busca de alternativas inovadoras que superem as barreiras 
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administrativas e culturais que têm retardado a implementação de práticas mais 

adequadas de gestão, inclusive ambientais (Kitzmann & Asmus, 2006).  

As dificuldades de regularização das atividades portuárias em relação aos 

parâmetros ambientais são consequência não apenas da ausência histórica das 

preocupações ambientais por parte de gestores e operadores destas atividades. 

Devem ser igualmente reconhecidas e postas em pauta as limitações da política 

ambiental pública em seu atual estágio de evolução no país, limitações estas tanto 

mais relevantes quanto se trata de administrar situações e atividades pré-existentes, 

que não passaram por licenciamentos ambientais prévios. Estas dificuldades se 

ampliam quando é o caso, típico dos portos, de administrar transformações múltiplas 

e complexas em ambientes regionais naturais e construídos, diversificados, o que 

esbarra geralmente na ausência de políticas ambientais integradas e abrangentes 

em escalas regionais (Cunha et. al., 2007). 

 

2.3 Gestão costeira no Brasil,  Zoneamento Ecológico Econômico e o Projeto Orla 

O gerenciamento costeiro integrado (GCI) surgiu da necessidade de gerir os 

recursos naturais da zona costeira de forma sustentável. Pode ser definido como um 

processo contínuo e dinâmico pelo qual são feitas decisões e ações para o uso 

sustentável, desenvolvimento e proteção das áreas costeiras e recursos marítimos 

(Asmus, et.al., 2006). O GCI difere de gerenciamento costeiro, pois o primeiro 

conceito é mais amplo, abrangendo temas ou problemas sociais e econômicos, bem 

como aqueles relacionados à questão ambiental e/ou ecológica. O objetivo é 

harmonizar essas atividades de tal forma que todos estas sejam consistentes com o 

suporte das metas e objetivos preconizados.  

O gerenciamento costeiro integrado é um processo e caracteriza-se por ser 

participativo, contínuo, interativo e adaptativo, e inclui uma série de deveres os quais 

devem alcançar metas e objetivos pré-determinados (Cicin-Sain, 1993).  

O Brasil possui um Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro estabelecido 

há mais de 25 anos, estendendo-se aos 17 estados costeiros brasileiros, sendo 

Santa Catarina um dos pioneiros. No entanto, apesar do arcabouço jurídico e 

institucional no âmbito nacional e, mais recentemente, no âmbito estadual, as zonas 

costeiras brasileira e catarinense vêm se degradando (Andrade &Scherer, 2014). 
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Importante destacar que  a  implementação do Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro (PNGC) em todo seu processo de evolução tem avançado de forma 

inconstante e desigual na costa brasileira, devido às diferenças institucionais 

dificultando sua completa implementação (Asmus, et.al., 2006).  A figura 5  demostra 

a evolução da questão do gerenciamento costeiro no Brasil.  

 

 

Figura 5. Evolução do Gerenciamento Costeiro no Brasil  

Fonte:  MMA, 2017. 

 

Com a aprovação do Plano Nacional do Gerenciamento Costeiro II em 1997, 

instituiu-se 7 instrumentos de Gestão: 1. Planos de Gestão da Zona Costeira – 

PGZC, 2. Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro – ZEEC, 3. Sistema de 

Informações do Gerenciamento Costeiro – SIGERCO, 4. Sistema de Monitoramento 

Ambiental da Zona Costeira – SMA-ZC, 5. Relatório da Qualidade Ambiental da 

Zona Costeira – RQA-ZC, 6. Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro – PEGC, 7. 

Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro - PMGC 
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O  Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro constitui-se de uma ferramenta 

que busca estabelecer o limite sustentável da ocupação da zona costeira, de acordo 

com a fragilidade ambiental e o potencial socioeconômico, ou seja busca subsidiar 

as políticas públicas de desenvolvimento sustentável (Asmus, et.al., 2006). A 

construção e elaboração do ZEEC demandam uma cooperação interinstitucional, o 

que é um dos desafios assim como um dos objetivos da administração pública 

brasileira. Deve-se destacar que a articulação com as comunidades e com o setor 

produtivo também são bases para a fidedignidade e eficácias do ZEE. Na prática o 

ZEEC acontece por meio do mapeamento de diagnósticos e prognósticos de 

determinadas áreas em determinada escala. O resultado dos zoneamentos 

ecológicos-econômicos costeiros no Brasil, ainda não têm sido conduzido e utilizado 

como processo, e sim apenas como mapas representativos, com propostas estáticas 

do uso e da preservação dos espaços e recursos em sua área de abrangência e, 

desta maneira,  não respondem ao conceito esperado de ZEE introduzido e 

esperado pela política (Mergen, 2014).  Os ZEEC entre os Estados estão sendo 

conduzidos por metodologias distintas apresentando resultados variados devido a 

distintas estruturas políticas o que acarreta pouco aplicabilidade destas iniciativas . 

O desafio atual é  alinhar os processos estaduais de zoneamentos ecológico-

econômico já elaborados no Brasil.  Ao trazer informações espacializadas sobre a 

situação econômica e ambiental, o ZEE apresenta vários potenciais de aplicação. 

Contudo, devido a complexidade dos cenários retratados e das distintas forçantes 

atuando, os casos de uso do ZEEC precisam ser alvo de discussões, até chegar a 

uma implementação efetiva (Vasconcelos, et.al.,2013). 

No Brasil, há o Projeto Orla, instituíto em 2004 pelo Decreto nº 5.300 de 2004 

que tem como objetivo otimizar o ordenamento dos espaços litorâneos sob domínio 

da União, um exemplo que busca aproximar as políticas ambiental, urbana e 

patrimonial (Oliveira & Nicolodi, 2012). 

Todos os instrumentos de gestão descritos acima pressupõe a participação no 

desenvolvimento que estão descritas em suas normas, entretanto somente o Projeto 

Orla apresenta sua metodologia, estabelecida formalmente, a maneira de como se 

deve dar esta participação, indo além de uma vaga recomendação, sendo 

considerado como tendo um processo participativo de nível médio (Scherer, 2013). 

Não há, atualmente, nenhum instrumento de gestão da zona costeira no Brasil que 

de fato tenha um processo participativo em nível avançado (Scherer, 2013) sendo 
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que a participação em nível avançado pressuporia uma escala de maior controle 

cidadão (Arnstein, 1969). 

 

 

2.4 O Planejamento Espacial Marinho  

Segundo Ehler & Douvere (2009), o Planejamento Espacial Marinho (PEM) é 

um processo público que analisa e aloca as atividades humanas em áreas marinhas 

no tempo e espaço, para alcançar os objetivos ecológicos, econômicos e sociais, 

que normalmente são especificados por meio de um processo de carácter político. É 

uma forma de gestão inovadora e que vem sendo implantada ao redor do planeta 

nos últimos anos (Calado et al., 2010, Suares-de Vivero & Mateos, 2012). Oferece 

aos países um quadro operacional para manter o valor de sua biodiversidade 

marinha e, ao mesmo tempo, permite o uso sustentável do potencial econômico de 

águas territoriais. Em 2008, Ehler afirmou que Planejamento Espacial Marinho é 

uma ideia em evolução. Atualmente o PEM cobre 10% (Conferência MSP, 2017) das 

Zonas Econômicas Exclusivas do mundo, sendo que a previsão é atingir até 2025 

mais de 30% (Ehler, 2013).  

Os elementos básicos para se colocar em prática um PEM são: objetivos e 

princípios, escala espacial e temporal, hierarquia, determinação das fronteiras 

geográficas e ecossistêmicas. Estes elementos básicos irão proporcionar uma visão 

geral dos passos no processo de produção um plano (Gilliland & Laffoley, 2008). 

Um princípio extremamente destacado neste instrumento é a participação dos 

atores envolvidos com a região analisada. Ehler (2008) afirma que a inserção da 

participação deste distintos atores é um componente essencial para reduzir conflitos 

entre usuários. Além disso, os interessados devem ser envolvidos no 

desenvolvimento geral do PEM, desde seu processo de planejamento, ao invés de 

apenas ser consultado somente ao final do plano (Gilliland & Laffoley, 2008). 

Prioridade entre metas e objetivos deve ser definida, em parte, pelas partes 

interessadas no planejamento. No entanto, os objetivos para qualquer plano de 

gestão devem também estar de acordo com as políticas mais amplas de nível 

nacional. Conflitos entre mandatos ou conjuntos de objetivos podem prejudicar 

seriamente os processos de planejamento marinho (Peterson et al.,2005).  

Um número crescente de países estão usando PEM para alcançar o uso 
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sustentável e conservação da biodiversidade no oceano e zonas costeiras. Nos 

Estados Unidos da América foi criado o Santuário Flórida Keys como uma resposta 

para a deterioração dos recifes de coral da região. As preocupações com os 

impactos sobre o ecossistema marinho foram trazidos para a atenção do público, já 

em 1957. Embora o processo de planejamento fora iniciado por causa de 

preocupações ecológicas, o plano atualizado reconhece a importância dos valores 

do meio ambiente, social e econômico no planejamento (Dickinson, 2010). 

Um dos exemplos mais conhecidos é o sistema de zoneamento da Grande 

Barreira de Corais na Austrália, que, em sua abordagem, permite múltiplas 

atividades humanas, incluindo a pesca e o turismo, enquanto simultaneamente 

proporciona um elevado nível de proteção em áreas específicas (McCook et al., 

2010).A Bélgica é um dos primeiros países europeus a implementar um sistema de 

planejamento espacial marinho com foco no multiuso sendo que em suas primeiras 

etapas do plano foram implementados com sucesso (Douvere et al.,2007).  

Outro exemplo de planejamento marinho ocorre em Fiji onde a gestão de áreas 

marinhas é baseada nas comunidades locais. As próprias comunidades definem os 

planos, os quais apresentam objetivos de saúde ecológica, socioeconômica e são 

consistentes com as políticas nacionais para desenvolvimento da pesca costeira. O 

Governo de Fiji transferiu poder aos líderes locais e suas comunidades, o que levou 

a melhor eficiência na vigilância e gestão da área (Veitayaki et al.,2003). 

A Holanda desenvolveu um Plano de Gestão Integrado para o Mar do Norte, 

que inclui um ordenamento do território, voltado para utilização economicamente 

eficiente do seu espaço marítimo (IMPNS, 2015). A costa da Alemanha estendeu 

seu planejamento espacial para o mar territorial, e a Lei do Ordenamento do 

Território Federal foi alterada para estender as competências setoriais (Gee et al., 

2004). 

  

2.4.1 Estrutura do PEM 

 

A Comissão Oceanográfica Internacional (COI) adota atualmente o Guia de 

Planejamento Espacial Marinho (Ehler & Douvere, 2009) como base para 

desenvolvimento e a implementação de um ordenamento marinho. Este método 

possui dez passos (Figura 6), os quais foram baseados nas diversas experiências 

que já tinham sido desenvolvidas no mundo. Estes passos estão interligados e não 
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necessariamente precisam acontecer linearmente, pois são susceptíveis a 

modificações. O planejamento é um processo dinâmico e planejadores têm que 

estar abertos às mudanças que acomodam como o processo evolui ao longo do 

tempo (Ehler & Douvere, 2009). 

As dez etapas apresentadas não se constituem de um processo linear, no qual 

cada etapa é seguida sequencialmente, estas etapas devem ser realizadas em 

função do andamento do projeto. É provável que em algumas etapas (definindo e 

analisando as condições futuras) a visão/opinião pode ser alterada ou influenciada e 

consequentemente ocorra mudança no rumo das etapas de planejamento. Análises 

de feedback podem ser incorporadas em qualquer etapa do processo (Ehler & 

Douvere, 2009).  

 
Figura 6. Os dez passos fundamentais do Planejamento Espacial Marinho retirado do Guia da UNESCO . 

Fonte: adaptado de Ehler & Douvere, 2009. 

 O caráter tridimensional do mar faz com que este desafio seja ainda mais 

difícil, pois é possível ter na mesma área diferentes atividades ocorrendo 

simultaneamente em diferentes profundidades. Por exemplo, extração de areia, 

pesca e exercícios militares podem ser combinados no mesmo espaço, mas não ao 

mesmo tempo (Plasman, 2008). 

 Há um grande potencial de aprendizagem de questões do planejamento 

terrestre para aplicação no ambiente aquático. Entretanto, o PEM, apesar de parecer 
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semelhante, apresenta algumas diferenças (Ellis & Kidd, 2012). Em ambiente 

aquáticos, no zoneamento, as demarcações são mais arbitrárias, além disso, a 

grande maioria das questões envolvem os bens públicos de uso comum (Gopnik, 

2013). Já em 1968 Hardin alertava que o livre acesso e a demanda irrestrita de um 

recurso finito termina por condenar estruturalmente o recurso por conta de sua 

superexploração, a conhecida “ Teoria da Tragédia dos Comuns”. Por fim, os 

processos ecológicos são mais fluídos no oceano e  possuem outra dinâmica 

espaço temporal 

 

2.4.2 O desenvolvimento do planejamento marinho 

  
A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), negociada 

durante mais de nove anos e firmada em Montego Bay, na Jamaica, em 1982, 

constitui o principal arcabouço político e jurídico para regulamentar o uso dos 

oceanos.  

Conhecida como “A Constituição do Mar”, normatiza todos os aspectos do 

universo marítimo, inclusive delimitação das fronteiras, regulamentos ambientais, 

investigação científica, comércio e resolução dos conflitos internacionais envolvendo 

questões marinhas. A Convenção é, ademais, importante fator de sustentabilidade 

dos espaços oceânicos (Ferraço, 2016). A Lei do Mar é considerada a “constituição” 

para os oceanos do mundo e teve uma grande influência sobre o desenvolvimento 

costeiro e marinho em nível global, proporcionando uma abordagem internacional 

para o manejo costeiro (Tagliani, 2002). Em 1992 na Conferência das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada no Rio de 

Janeiro e também conhecida como Rio-92, a proteção do litoral e o conceito de 

Gerenciamento Costeiro Integrado (GCI) tornou-se parte integrante do Capítulo 17 

da Agenda 21. Este documento foi o principal programa de ação surgido na 

conferência, reforçando a necessidade de políticas e processos integrados de 

tomada de decisão, a aplicação de uma abordagem preventiva e uma participação 

pública total. De acordo com o Capítulo 17 da Agenda 21, o meio ambiente marinho 

- inclusive os oceanos e todos os mares, bem como as zonas costeiras adjacentes - 

exige novas abordagens de gerenciamento e desenvolvimento marinho e costeiro 

nos planos nacional, sub-regional, regional e mundial, integradas do ponto de vista 
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do conteúdo, ao mesmo tempo em que se caracterizem pela precaução e pela 

antecipação (Pereira & Oliveira, 2015). 

Em 2012, na Rio+20, o tema Oceanos e Mares também foi amplamente 

discutido sendo que os governos comprometeram-se também a aplicar de maneira 

efetiva uma abordagem ecossistêmica e a abordagem precautória no 

gerenciamento, de acordo com o direito internacional, das atividades que impactem 

o meio ambiente marinho, de forma a obter resultados em todas as três dimensões 

do desenvolvimento sustentável (Pereira e Oliveira, 2015). 

Atualmente O PEM é um tema que vem crescendo mundialmente, 

principalmente nos países europeus, pois em junho de 2014 o Parlamento Europeu 

publicou uma diretiva (Diretiva 2014/89/EU) que estabelece um quadro para o 

ordenamento do espaço marítimo. Relevante destacar que o PEM é uma das 5 

políticas abrangidas pela Política Marítima Integrada (PIM) da União Europeia. Esta 

Política Marítima Integrada (PMI) da União Europeia foi criada em 2009 e consiste 

num conjunto de políticas relacionadas com o ambiente marinho, cujo objetivo é 

promover o crescimento sustentável através da integração e coordenação dos 

diferentes setores marítimos e seus respectivos atores, aumentando a capacidade 

para criar respostas integradas aos desafios marinhos. As cinco políticas abrangidas 

pelo PIM são: Crescimento Azul, Conhecimento Marítimo, Planeamento Espacial 

Marítimo, Vigilância Marítima Integrada e Estratégias de Bacia Marítima (Comissão 

Europeia, 2017).  

Em março de 2017, na cidade de Paris, durante três dias, tanto pesquisadores, 

quanto os tomadores de decisão se reuniram na segunda Conferência Internacional 

sobre PEM . Este encontro objetivou  explorar como o PEM pode ser usado para 

enfrentar os desafios globais sobre mudanças climáticas,  pobreza, segurança e 

suficiência de alimentos para uma população em crescimento. Além disso objetivou 

explorar o seu potencial para a indústria de base oceânica, para impulsionar o 

emprego, o crescimento e a inovação além de servir como espaço para reflexão 

sobre como acelerar o processo de PEM em todo o mundo (Conferência MSP, 

2017). Após o evento foi publicado quais seriam as ações chave inseridas em cinco 

diretrizes prioritária para o PEM no mundo, conforme tabela 1. 
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Tabela 1. Conclusões sobre a Conferência em PEM ocorrida em Paris em março de 2017. 

Áreas prioritária Ações 

Questões sobre fronteiras  Desenvolver um guia para facilitar a 
implementação das questões de 
fronteiras em PEM 

 Estimular projetos piloto sobre questões 
trasnfonteiriças em PEM 

 Conferência internacional para apresentar 
o guia e o resultados dos projetos com 
previsão para 2020/2021. 

Economia azul  Estimular estudos em PEM e crescimento 
azul. 

 Conferência em PEM direcianoada ao 
Crescimento azul 

PEM baseado em ecossistemas  Fortalecer o conhecimento sobre as 
pressões ambientais nas fronteiras 

Capacitação  Treinamento para planejadores em todo o 
mundo 

 Projeto piloto para capacitação em PEM 

Entendimento mútuo e comunicação em PEM  Criação de um fórum internacional para 
PEM 

 Desenvolvimento de estratégias de 
comunicação para PEM 

 

Como conclusão final desta conferência em Paris destacou-se um crescente 

reconhecimento de que o PEM é uma uma ferramenta importante para alcançar as 

metas da Agenda 2030 (Conferência MSP, 2017b). A Agenda 2030 é fruto do 

trabalho conjunto de governos e cidadãos de todo o mundo resultando num plano de 

ação global para em 2030 alcançar o desenvolvimento sustentável e integra 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) (PNUD, 2017). 

 

 
2.4.3 Situação e perspectivas do PEM no Brasil 

 
A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, firmada em 1982, foi 

ratificada pelo Brasil em 1988 e promulgada em 1994, proporcionando uma 

abordagem para o manejo costeiro oceânico nacional. Concomitante as discussões 

internacionais, o Brasil instituiu em 1974 a Comissão Interministerial para dos 

Recursos do Mar (CIRM), com a finalidade de coordenar os assuntos relativos à 

consecução da Política Nacional para os Recursos do Mar, política esta que foi 

publicada em 2005. Na conferência Rio+20, os governos comprometeram-se a 

aplicar uma abordagem ecossistêmica e precautória no gerenciamento costeiro 

oceânico.  O Planejamento Espacial Marinho (PEM) surge, então, como uma 
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ferramenta de gestão integrada, participativa e com abordagem ecossistêmica que 

vem sendo implantada ao redor do planeta nos últimos anos.  O termo PEM 

consolidou-se internacionalmente em meados dos anos 2000, e no Brasil sua 

internalização é relativamente incipiente pois tem poucas universidades e agências 

de pesquisa que estão diretamente envolvidas com questões estratégicas para o 

oceano (Marroni, 2014). No final de 2013, foi apresentado à Câmara dos Deputados 

o Projeto de Lei nº 6.969, o qual institui a Política Nacional para a Conservação e o 

Uso Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro (Lei do Mar - em análise), que 

menciona a implementação do PEM no Brasil. 

Várias são as iniciativas de pesquisa para entender e implementar o PEM no 

Brasil em escala local.  Entretanto, a importância do PEM perpassa atualmente 

estas iniciativas, uma vez que há a inserção do tema em projetos de diferentes 

escalas e também no âmbito do ensino.   Contudo as informações sobre o PEM no 

Brasil são escassas e pontuais em relação a países, como por exemplo, Austrália, 

Holanda e Reino Unido. Importante considerar que o PEM está sendo analisado na 

esfera do Governo Federal, sendo discutido na CIRM e GT-UCAM (Grupo de 

Trabalho Uso Compartilhado do Ambiente Marinho). Para isso, no final de 2014, 

realizou-se a Jornada de Gerenciamento Costeiro e Planejamento Espacial Marinho. 

EM pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) em Brasília. A partir das discussões 

deste evento foram apontadas as principais barreiras e desafios para avançar no 

planejamento e implementação do PEM no Brasil. Notadamente, em Santa Catarina, 

a iniciativa do projeto Babitonga Ativa implementa o PEM, e foi, recentemente, 

recomendado pela plenária Gi-GERCO (Grupo de Integração do Gerenciamento 

Costeiro) como o primeiro estudo de caso demonstrativo sobre PEM para a CIRM. 

Recentemente foi assinado um acordo de cooperação entre Brasil, Europa e oeste 

da África mencionando o projeto “Paddle” que tem como objetivo analisar as 

abordagens de planejamento espacial marinho em ambientes complexos do 

Atlântico Tropical. Além disso, este projeto tem o intuito de desenvolver uma rede de 

pesquisa e  pluridisciplinar em torno de múltiplos usos no oceano (Araújo, 2017).  

Inclusive o lançamento e assinatura da declaração do acordo de cooperação entre 

União Europeia, Brasil e África foi lançado neste mês (julho/2017) em Lisboa por 

meio do evento “ A New Era of Blue Enlightenment” (União Europeia, 2017).  

É evidente que o PEM deve ser implementado também em situações mais 

complexas e amplas, como é o caso do mar territorial brasileiro onde as atividades 
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de petróleo e gás, dutos subaquáticos, pesca industrial e artesanal, navegação e 

inclusive Área de Proteção Ambiental levam a conflitos de uso. Para isso, ao final do 

ano de 2016 foi proposto a criação do PainelMar como uma nova plataforma 

colaborativa de natureza mista (academia, sociedade civil e entidades 

governamentais), focada na articulação das redes de conhecimento com 

representações na interface entre ciência do mar e política pública (Figura 7) 

(PainelMar, 2016). O intuito desta plataforma é facilitar a formulação e 

implementação de políticas públicas em âmbito nacional, assim como de aumentar a 

colaboração formal entre acordos a nível regional, nacional e internacional para o 

acesso e gestão costeria e marinha. Entretanto pode-se observar que nem todos 

atores potenciais estão representados nesta ilustração (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Representação gráfica do processo de estabelecimento do painel brasileiro do oceano futuro 
(PainelMar).  

Fonte: PainelMar, 2016. 

A perspectiva nacional é que se identifiquem fronteiras e entrelaçamentos entre 

o PEM com projetos e programas tanto internamente quanto internacionalmente, 
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pois tratam de estratégias territoriais fundamentais para salvaguardar os recursos 

setoriais existentes no mar territorial e na zona econômica exclusiva brasileira.  

 

3. METODOLOGIA 

3.1 Área de estudo 

O Complexo Portuário de Itajaí situa-se no maior rio de Santa Catarina, o rio 

Itajaí-Açu. Situado entre os municípios de Itajaí e Navegantes, o rio caracteriza-se 

pela intensa movimentação de cargas unitizadas (contêineres) além de carga geral e 

refrigeradas, sendo o terceiro maior porto em movimentações de cargas do Brasil 

(Polette et al., 2012). Estes municípios também se caracterizam como maior polo 

pesqueiro do país agregando atividades de pesca artesanal e industrial, de recepção 

e beneficiamento de pescado, entre outras atividades. A área de estudo escolhida 

corresponde à parte aquática e a zona de uso aquaviário e portuário (zoneamento 

proposto no plano estadual de gerenciamento costeiro, 2009) do litoral de Itajaí e 

Navegantes e suas margens. O limite em terra  adotado para a área de estudo é a 

faixa de 33 metros de terreno de marinha. O Decreto-Lei nº 9.760/1946 em seu Art. 

2º considera terrenos de marinha, as terras em uma profundidade de 33 (trinta e 

três) metros, medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha do 

preamar-médio de 1831. Por existir densas discussões acerca da demarcação desta 

linha de preamar-médio de 1831 (Lima & Philips, 2005), optou-se por utilizar a linha 

de costa atual.  

A área de estudo foi subdivida em três subáreas para melhor representação 

gráfica dos resultados: (1ª) da ponte da BR 101 até a balsa como o Setor 1; (2ª) a 

subárea corresponde ao trecho da balsa até os molhes como o Setor 2; e (3ª) a 

porção marítima além dos molhes correspondente ao setor 3 ou área externa (Figura 

8). 
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Figura 8. Mapa da área de estudo (ZUAP + área de margens) inseridas nas subdivisões de Setor 1, Setor 2 e 
Setor 3 localizado no baixo estuário do rio Itajaí-Açú. 

  O setor 1 caracteriza-se pela porção a montante do rio Itajaí-Açú onde 

localizam-se as principais entidades do setor de estaleiros e da pesca industrial, é a 

parte de pouco acesso às grandes embarcações. O setor 2 caracteriza-se por ser o 

mais movimentado, pois ali se encontra a Portonave (porto privado em Navegantes) 

e logo a sua frente o porto municipalizado de Itajaí. Neste setor encontra-se ainda o 

terminal de passageiros de transatlântico, o Ferry-boat (que faz a intensa travessia 

entre os municípios de Itajaí e Navegantes), as principais instituições do estuário, 

como a Delegacia de Portos e Costas da Marinha, o Centro Nacional de Pesquisa e 

Conservação da Biodiversidade Marinha do Sudeste e Sul (Cepsul), e a Marina 

privada de Itajaí. Neste setor 2 ainda estão situadas os bairros do centro de ambos 

municípios além de inúmeras áreas de atracação de embarcações de pescadores 

artesanais da região (Figura 9). 
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Figura 9.Imagem de satélite do setor 1 e setor 2 da área de estudo para o ano 2017.  

Fonte Google Earth Pro. 

O setor 3 caracteriza-se por ser a área externa ao rio, onde ocorrem atividades 

como a pesca artesanal, áreas de bota-fora,  áreas de fundeio além da sinalização 

do canal de acesso ao complexo portuário e intenso tráfego aquaviário. 

 

 

3.2 Integração de metodologias 

 
Para atingir o objetivo do presente estudo, isto é, aplicação do planejamento 

marinho de uma área estuarina, três métodos foram integrados e adaptados: o Guia 

de Planejamento Espacial Marinho da Comissão Oceanográfica Internacional 

(COI/UNESCO);  o Gerenciamento Costeiro Integrado (GCI) proposto por Olsen e 

colaboradores (1999); e o método de gerenciamento costeiro descrito no estudo de 

Polette e Silva (2003) (Figura 10). Deve ser reconhecido que estes métodos 

possuem uma série de etapas comuns entre os métodos e que nem sempre podem 

ser seguidas de forma tão ordenada, visto que o processo de 

gerenciamento/planejamento está sujeito a mudanças constantes, devido à dinâmica 

inerente deste processo.  
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Figura 10. Fluxograma de aninhamento das metodologias do Gerenciamento Costeiro Integrado, Planejamento Espacial Marinho e 

Fases de ação para o alcance dos objetivos da tese.
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Este fluxograma de integração das metodologias foi base estruturante 

das ações de trabalho durante todo o processo de composição da tese. 

 

3.3 Ações estruturantes para coleta de dados  

Primeiramente cabe destacar que as etapas do método não são seguidas 

de maneira linear, uma vez que muitas ações  ocorreram simultaneamente e 

outras de forma dependente. Portanto, para o cumprimentos das fases 

descritas na integração de metodologias (Figura 10)  esta tese foi construída 

por meio das denominadas ações estruturantes, as quais foram: 

(a) observação in loco; 

(b) análise das imagens de satélite e mapeamento; 

(c) entrevistas (Apêndice 1); 

(d) levantamento das condicionantes de ordem legal; 

(e) levantamento dos demais dados secundários.  

Todas estas ações estruturantes constituíram, de forma conjunta,   pilares 

para a atingir os três objetivos específicos da tese. 

 

3.3.1 Observação in loco 

Foram realizadas três saídas a campo navegando pelo rio, dos molhes 

até a BR 101, nos dias 01/12/2015, 27/01/2016 e 21/05/2016 para 

reconhecimento e delimitação dos distintos usos tanto das margens quanto na 

parte aquática do rio Itajaí-Açu, sendo que as anotações foram realizadas 

sobre um mapa local numa escala de escala 1:4.200, além de registros 

fotográficos. Estes usos foram posteriormente enquadrados em classificações 

nos mapeamentos temáticos para facilitar a padronização das informações.  

 

3.3.2. Análise de imagens de satélite e mapeamento 

A imagem de satélite utilizada para análise foi coletada no Google Earth 

Pro em março de 2015 a uma resolução de 4800x3190 pixels, extraídas na 

altura de 2 m. Foi realizada seu georreferenciamento no software ArcGis 10.1 

para composição de todas as análises.  Além disso, a partir desta imagem é  
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que foram impressos os mapas nas distintas escalas para coleta de 

dados tanto por meio de entrevistas como também coletada de dados in loco.  

 

3.3.3 Entrevistas com atores envolvidos  

Foram listados e contatados 47 atores  definidos por meio da técnica de 

“bola de neve”, no entanto, apenas 29 disponibilizaram-se para as entrevistas, 

as quais foram realizadas entre março e maio de 2016 com diversas lideranças 

de instituições dos setores público e privado, especialmente aquelas envolvidas 

no uso da área de estudo (Tabela 2). Esta técnica denominada “bola de neve” 

é uma forma de amostra não probabilística, que utiliza cadeias de referência. 

Ou seja, a partir desse tipo específico de amostragem não é possível 

determinar a probabilidade de seleção de cada participante na pesquisa, mas 

torna-se útil para estudar determinados grupos difíceis de serem acessados 

(Vinuto, 2014).  As primeiras instituições escolhidas para iniciar esta técnica 

foram a Associação Náutica de Itajaí (ANI), Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e Recursos Naturais (IBAMA), Universidade do Vale do Itajaí 

(UNIVALI) e o estaleiro Kalmar, sendo que estas entrevistas iniciais também 

serviram de piloto. 

 

Tabela 2. Relação dos atores entrevistados.  

Agências Governamentais Iniciativa Privada Sociedade Civil Organizada 

Centro Nacional de Pesquisa e 
Conservação da Biodiversidade 

Marinha do Sudeste e Sul 
(Cepsul) 

ECOSORB Tecnologia e 
Proteção Ambiental 

Tamar 

Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais 

(IBAMA) 
Saam Smit (Rebocadores) 

Sindicato dos Armadores e 
das Indústrias da Pesca de 
Itajaí e Região (SINDIPI) 

 

Secretaria do Patrimônio da União 
(SPU/ SC) 

Gomes da Costa Alimentos 
(pescados) 

Associação Náutica de Itajaí 
(ANI) 

Delegacia dos Portos e Costas de 
Itajaí (Marinha) 

*Portonave (terminal portuário) Anjos do Mar 

Instituto Federal de Santa 
Catarina (IFSC) 

Detroit Brasil (estaleiro)  

Fundação de Meio Ambiente de 
Itajaí (Famai) 

*Navegação Santa Catarina 
(Ferry boat e balsa) 

 

Fundação Municipal de Meio 
Ambiente de Navegantes (Fuman) 

Estaleiro Maccarini  

Itajaí e Navegantes Práticos e 
Serviços de Praticagem 

Comércio e Indústria de 
pescados Kowalsky 
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Porto de Itajaí Braskarne (terminal portuário)  

*Secretaria de Pesca de Itajaí Kalmar (estaleiro)  

Secretaria de Meio Ambiente 
Agricultura e Pesca Navegantes 

*Estaleiro Navship  

Rádio Costeira Itajaí *Marina Itajaí  

 
Universidade do Vale do Itajaí 

(UNIVALI) 
 

 
Nota: Atores grifados foram os quais produziram o mapa mental de relação de uso atual. As distintas 

cores foram relacionadas aos distintos usos apresentados na tabela 5.* Atores que produziram mapa 
mental de uso futuro tendencial. 

 
 

O representante da instituição escolhido para ser entrevistado teve como 

base aquele com o maior grau de liderança, tais como proprietários, 

presidentes, diretores, delegado, gerentes, secretários municipais. As 

entrevistas foram embasadas em questionários semiestruturados (Apêndice 1), 

na qual os entrevistados receberam imagens de satélite da área de estudo 

(Google Earth Pro) sobreposta por filme plástico (transparente), onde poderiam 

desenhar polígonos (Figura 11) para representar sua área de atuação além de 

poderem sugerir áreas de usos futuros.  

 Foram apresentados aos entrevistados três imagens: uma focando o 

setor 1 e outra focando o setor 2, ambas na  escala de 1:12.075, assim como 

uma terceira imagem representando toda a ZUAP na escala 1:68.000. Após as 

entrevistas os dados foram transcritos para o software ArcGis 10.1. 

 

 

 
 

Figura 11. Imagens da coleta de dados por meio de entrevistas 

Nota: À esquerda entrevista com o representante do Estaleiro Navship, à esquerda mapa mental 
produzido pelo representante da Marina Itajaí, SC. 
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A técnica utilizada é conhecida como mapa mental (Archela et al., 2004). 

Quanto ao tamanho da amostra, acredita-se que embora parte dos atores 

listados não tenha sido entrevistada, ela foi representativa, pois os últimos 

dados obtidos já estavam sendo repetitivos. Desta maneira, foi utilizada a 

técnica da saturação, que, segundo Bitsch (2005) e Fontanella e colaboradores 

(2008), é usada para estabelecer ou fechar o tamanho final de uma amostra 

em estudo. 

 

3.3.4 Levantamento das condicionantes de ordem legal  

Foi realizada uma ampla compilação da legislação acerca do tema PEM, 

como também em relação a ZUAP, conforme tabela 3. 

 

Tabela 3 . Lista das legislações consultadas no desenvolvimento da tese 

Nível Legislação Ementa 

Nacional 

Decreto lei nº 4.813, de 8 de 
outubro de 1942. 

Reorganiza o Instituto Nacional do Pinho  

Decreto-lei nº 9.760, de 5 de 
setembro de 1946 

Dispõe sobre os bens imóveis da União e 
dá outras providências. 

Decreto nº 58.780, de 28 de 
junho de 1966.   

Cria no Departamento Nacional de 
Portos e Vias Navegáveis (DNPVN) a 
Junta Administrativa do Porto de Itajaí 
(JAPI) 

Lei nº 6.222, de 10 de julho 
de 1975. 

Autoriza o Poder Executivo a constituir a 
empresa pública denominada Empresa 
de Portos do Brasil 

Lei nº 9.433, de 8 de janeiro 
de 1997 

Institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, cria o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos  

NORMAM 11/DPC Normas para obras, dragagens, pesquisa 
e lavra de minerais sob as margens das 
águas jurisdicionais brasileiras 

Decreto nº 5.300, de 07 de 
dezembro de 2004 

Institui o Plano Nacional de 
Gerenciamento Costeiro 

Decreto s/n de 16 de março 
de 2005 

Dispõe sobre a definição da Área do 
Porto Organizado de Itajaí 

Portaria SEP nº 414,  de 30 
de dezembro de 2009 

Estabelece as diretrizes, os objetivos 
gerais e os procedimentos mínimos para 
a elaboração do Plano de 
Desenvolvimento e Zoneamento 
Portuário 

Lei nº 12.651, de 25 de maio 
de 2012 

Dispõe sobre a proteção da vegetação 
nativa e dá outras providências 

Portaria SPU nº 404, de 28 
de dezembro de 2012. 

Estabelece normas e procedimentos para 
a instrução de processos visando à 
cessão de espaços físicos em águas 
públicas 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%204.813-1942?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%204.813-1942?OpenDocument
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Projeto de Lei nº6.969, de 17 
de dezembro de 2013 

Institui a Política Nacional para a 
Conservação e o Uso Sustentável do 
Bioma Marinho Brasileiro (PNCMar) e dá 
outras providências. 

Lei nº 12.815, de 05 de junho 
de 2013 

Dispõe sobre a exploração direta e 
indireta pela União de portos e 
instalações portuárias 

Portaria SEP nº 3, de 7 de 
janeiro de 2014. 

Estabelece as diretrizes para a 
elaboração e revisão dos instrumentos 
de planejamento do setor portuário. 

Portaria MMA nº 445, de 
dezembro de 2014 

Reconhecer como espécies de peixes e 
invertebrados aquáticos da fauna 
brasileira ameaçadas de extinção 
aquelas constantes da "Lista Nacional 
Oficial de Espécies da Fauna 
Ameaçadas de Extinção 

Portaria  MMA nº 163, 08 de 
junho de 2015. 

Altera a  Portaria nº 445, de 17 dezembro 
de 2014 

Estadual 

Decreto nº 5.010, de 22 de 
dezembro de 2006 

Regulamenta a Lei no 13.553, de 16 de 
novembro de 2005, que institui o Plano 
Estadual de Gerenciamento Costeiro e 
estabelece outras providências 

Portaria nº9 da Capitania do 
Portos de Santa Catarina de 
11 de março de 2016. 

Aprova as Normas e Procedimentos para 
a Capitania dos Portos (NPCP) na área 
de jurisdição da Capitania dos Portos de 
Santa Catarina. 

Instrução Normativa nº07 de 
28  de março de 2014 

Normas de segurança contra incêndios –
Sistema hidráulico preventivo 

Local 

Resolução nº 07 de 08 de 
julho de 2014 

Estabelece a delimitação da área de 
fundeadouro e de fundeio do Porto de 
Itajaí 

Lei Complementar nº 55 de 
22 de julho de 2008 

Institui o código urbanístico, que define 
princípios, políticas, estratégias e 
instrumentos para o desenvolvimento 
municipal de Navegantes 

Lei Complementar nº 215, de 
31 de dezembro de 2012 

Institui Normas para Código de 
Zoneamento, Parcelamento e Uso do 
Solo no Município de Itajaí, 

Lei Complementar nº 94, de 
22 de dezembro de 2006 

Institui o Plano Diretor de Gestão e 
Desenvolvimento Territorial de Itajaí 

Decreto nº 8.513, de 4 de 
março de 2008 

Dispõe sobre a criação da unidade de 
conservação do Saco da Fazenda  

Lei nº3.513, de 06 de junho 
de 2000 

Dá nova denominação da autarquia que 
administra o porto de Itajaí, dispõe sobre 
a sua estrutura administrativa, seu 
quadro de pessoal. 

 

 

Relevante mencionar que foram encontradas duas legislações que 

poderiam servir como base de dados espaciais em se tratando de zoneamento 

na porção aquática. As quais seriam a Portaria da Secretaria do Patrimônio da 

União nº 404/2012  e a NORMAM 11/DPC, que abordam as normas para 

obras, dragagens, pesquisa e lavra de minerais sob as margens das águas 

jurisdicionais brasileiras. Ambas legislações poderiam fornecer dados 
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excelentes em se tratando de pesquisas em PEM, por este motivo foram 

enviados ofícios para ambas instituições solicitando acesso a estes dados. As 

instituições foram solicitas, entretanto, constatou-se que estas informações 

estão contidas em processos individuais e que não há um sistema interno da 

instituição para agregar estas informações, o que impossibilitou utilizá-los como 

fonte de informação de dados para esta tese. 

 

3.3.5 Dados secundários  

Os dados secundários foram retirados de informações oriundas de 

diversos estudos efetuados por instituições governamentais e não 

governamentais, bem como de pesquisa acadêmica e documentos. Os mapas 

consultados por meio dados secundários foram georrefenciados no ArcGis para 

reprodução do shapefile de interesse. Os documentos principais consultados 

na etapa de reprodução dos shapefile de interesse foram apresentados na 

tabela 4. 

 

Tabela 4. Lista dos documentos consultados assimilados ao shapefile de interesse 

Documento Shapefile de interesse 

Plano de mobilidade de Itajaí (2016) 
* Proposta de local para construção de túnel 

*Proposta de local para construção da ponte 

Projeto do Complexo náutico e ambiental do 

saco da fazenda, Itajaí, SC (Porto de Itajaí 

(b), 2010). 

*Área de expansão da Marinha Itajaí 

Relatório de Impacto ambiental (EIA-RIMA)  

para reestruturação do canal de acesso ao 

Complexo portuário do rio Itajaí-Açú (FATMA, 

2013). 

*Proposta para novo formato para os molhes  

*Proposta para nova bacia de evolução 

Plano de manejo da área de proteção 

ambiental (APA) do saco da fazenda, Itajaí, 

SC (FAMAI,2014). 

*Polígono de delimitação da APA saco da 
Fazenda 
*Zoneamento do Plano de Manejo da APA 
Saco da Fazenda 

 

3.4 Integração das cinco ações estruturantes em mapas  temáticos  

Em uma etapa subsequente, as informações obtidas através das cinco 

ações estruturantes foram integradas no software ArcGIS 10.1 para representar 

os diferentes usos setoriais, constituindo um Sistema de Informações 

Geográficas (SIG), tendo como base a construção de polígonos de delimitação 
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de áreas com legendas específicas e definidas a partir de critérios de 

classificação tanto da margem quanto da parte aquática. A criação de 

classificações representando cada uso foi um elemento importante para 

padronizar o mapeamento temático  (Tabela 5).  

 

Tabela 5. Descrição sobre os critérios de subclassificação dos usos da área de estudo.  

Classificação Subclassificação Critérios 

Margens 
(33 m) 

Cobertura vegetada 

Zona com a presença de flora sem infraestruturas. Inclui: 
cobertura de mangue, marisma ou grandes árvores; 
cobertura de hibisco, terrenos baldios; rizicultura e área 
de pastagem. 

Urbana com relação 
de uso 

Zona com a presença de infraestrutura que apresenta 
relação direta de uso com o rio. Inclui: transporte de 
carga, transporte de veículos e passageiros, área militar, 
pesca, turismo e lazer, extração de areia, construção e 
reparo naval. 

Urbana sem relação 
de uso 

Zona com a presença de infraestrutura que não 
apresenta relação direta de uso com o rio. Inclui: áreas 
residenciais, sedes de órgãos públicos, cemitério, ou 
seja, instituições  que logisticamente não necessitam da 
proximidade com o rio. 

Zona interna 

Pesca Industrial 

Zona com a presença de embarcações típicas de pesca 
industrial (maiores que 20 de Arqueação Bruta - AB). 
Proximidade com empresas de processamento de  
pescado. 

Pesca Artesanal 
Zona com a presença de embarcações típicas de pesca 
artesanal (menor que 20 AB). 

Mineração 
Zona com a presença de dragas específicas para 
retirada de areia. 

Estaleiros 
Zona com a presença de embarcações sendo 
construídas e/ou em manutenção. Presença de carreiras 
e docas nas margens 

Portos 
Zona com a presença de navios de carga. Presença de 
terminal portuário nas margens e área de atracação de 
grande porte com estrutura de concretos. 

Turismo e Lazer 

Zona com a presença de embarcações de lazer 
(veleiros, lanchas), ou presença de pessoas praticando 
pesca esportiva e/ou área de observação para 
contemplação da paisagem. 

Nota: Cada cor representa um uso, sendo que as mesmas estão relacionadas aos mapas 

temáticos apresentados nos resultados 

 

Faz-se necessário mencionar que os usos da atividade de pesca, tanto 

artesanal quanto industrial, que ocorrem nos setores 1 e 2 são relacionados 

apenas à presença de embarcações e não à captura do pescado em si. 

Apenas na área externa a classificação de pesca artesanal relaciona-se a 

captura, que neste caso é principalmente a pesca de arrasto de camarão.   
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3.5  Integrações das cinco ações estruturantes com os objetivos da tese 

Durante o desenvolvimento da tese todas as ações estruturantes foram 

trabalhadas conjuntamente, sendo todas consideradas indispensáveis para o 

alcance dos três objetivos específicos do estudo. No entanto, cada ação 

estruturante foi abordada de forma distinta conforme o objetivo. A tabela 6 

enquadra as ações estruturantes com os objetivos e com a integração das 

metodologias descritas na seção 3.2 da tese.  

 

Tabela 6. Relação das ações estruturantes com a integração de metodologias 

GCI 
(Olsen et al., 

1999) 

PEM 
(Ehler e Douvere, 

2009) 

Polette e Silva, 
2003 

TESE: 
Objetivos 

TESE:  
Ações 

Estruturantes 

Identificação e 
Análise do 
Problema 

Identificar  a 
necessidade e 
estabelecer a 

autoridade 
responsável 

Identificar o 
porque de 

desenvolver o 
PEM 

 
Identificação os 
processos de  
governança 

Objetivo 1  
Diagnóstico 

Entrevistas 

Pré Planejamento  
(princípios) 

Identificação de 
metas 

(princípios) 
Entrevistas 

Preparação do 
Programa 

Participação 
stakeholders 

Identificação dos 
atores e 

lideranças 
Entrevistas  

Condições 
Existentes 

(ecossistemas e 
atividades 
marítimas) 

Seleção dos 
temas 

 
Pesquisa e 

Espacialização 
dos dados 

Entrevistas 
 

 Observação in 
loco 

 
 Análise das 
imagens de 

satélite 
 

Levantamento e 
espacialização das 
condicionantes de 

ordem legal 
 

 Levantamento de 
dados secundários 



 

61 
 

Condições 
Existentes 
(conflitos) 

Seleção de 
temas 

 
Realização de 

pesquisas 
prioritárias 

 
Espacialização 

dos dados 

Objetivo 2 
Identificar e 

analisar 
conflitos 

Entrevistas 
 

Observação in loco 
 

Levantamento e 
espacialização das 
condicionantes de 

ordem legal 
 

 Levantamento de 
dados secundários 

Condições futuras 
Cenário 

tendencial e 
proposto 

Objetivo 3 
Cenário 

Entrevistas 
 

 Levantamento de 
dados secundários 

 

 

 

3.5.1 Elaboração do diagnóstico da zona de uso aquaviário e portuário 

de Itajaí – o cenário atual (Objetivo 1). 

Neste diagnóstico, também denominado cenário atual, optou-se por 

incluir as informações sobre a percepção dos atores em relação ao PEM, assim 

como a avaliação das margens e do uso da zona interna da área de estudo. As 

entrevistas foram o grande destaque em relação às análises sobre a percepção 

dos atores ao PEM. Enquanto para a realização do mapeamento temático na 

zona interna, a observação in loco foi a ação estruturante majoritariamente 

importante. Já para os mapas temáticos em relação às atividades que ocorrem 

nas margens foram feitos majoritariamente sobre a imagem de satélite 

georreferenciada no software ArcGis, seguida de sua corroboração feita in loco. 

Os dados secundários e a legislação também auxiliaram na complementação 

deste objetivo sendo considerados como fonte de informação indispensável. 

 

3.5.2 Levantamento dos conflitos na zona de uso aquaviário e portuário 

de Itajaí (Objetivo 2). 

A ação estruturante destaque para identificar os conflitos na ZUAP foram 

as entrevistas seguidas pelo mapeamento temático tanto das margens quanto 

da zona interna assim como as legislações e dados secundários. Para analisar 

os conflitos mencionados nas entrevistas seguiu-se o Guia da UNESCO (Ehler 

e Douvere, 2009) o qual classifica os conflitos em homem-natureza e homem-
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homem. Já os mapeamentos temáticos foram relevantes para análise espacial 

dos conflitos. O Guia da Unesco também  sugere a confecção de uma matriz 

das compatibilidades, portanto por meio da observação in loco foi possível listar 

os distintos usos que serviram de base na construção e análise desta matriz de 

compatibilidade.  

 

3.5.3 Elaboração da proposta de cenário para a zona de uso aquaviário 

e portuário de Itajaí baseado nos objetivos e diretrizes do PEM (Objetivo 3). 

Para construção da proposta espacial de ordenamento de uso para a 

ZUAP foi necessário elaborar, além do cenário atual, o cenário tendencial dos 

usos do estuário. O cenário tendencial baseou-se majoritariamente em projetos 

que estão em andamento, considerando alterações que irão ocorrer num futuro 

próximo. Portanto, a ação estruturante destaque no cenário tendencial foram  

os dados secundários. Relevante mencionar que nas entrevistas também foram 

mencionadas algumas alterações espaciais tendenciais pontuais.  

Por fim, o cenário proposto, foi embasado no cenário atual, no cenário 

tendencial, nas potencialidades da região, assim como nas visões e sugestões 

mencionadas pelos entrevistados considerando uma escala temporal de 10 

anos. Ou seja, o cenário proposto é, na verdade, a integração de todas as 

análises da tese. Importante destacar que o cenário proposto não inclui apenas 

informações espaciais, mas também estratégias de gestão. Tais informações 

são igualmente importantes para direcionar e embasar futuras discussões para 

escolha de um cenário ideal baseado no conceito do planejamento espacial 

marinho para a foz do rio Itajaí-Açú.  

 

3.5.4 Análise FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) 

 

Como o PEM é também considerado um planejamento estratégico, aplicar 

uma análise FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) para a sua 

aplicação local  é apropriada. Este tipo de análise é utilizada para promover a 

análise de cenários, comumente utilizada em empresas em seus 

planejamentos estratégicos (Galvão et.al., 2008).  Subdivide-se em ambiente 

interno (Forças e Fraquezas) e ambiente externo (Oportunidades e Ameaças). 

As forças e fraquezas são determinadas pelas características atuais e como se 
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relacionam, já as oportunidades e ameaças são antecipações do futuro e estão 

relacionadas a fatores externos 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1  Diagnóstico da Zona de Uso Aquaviário e Portuário de Itajaí – o cenário 

atual 

 As análises abordadas nas seções a seguir baseiam-se no enfoque das 

primeiras etapas do ciclo da metodologia de PEM (Ehler e Douvere 2009) 

(Figura 6), fato este semelhante a outras metodologias clássicas de gestão que 

focam o diagnóstico, em seus primeiros ciclos (Polette e Silva, 2003). 

Relevante destacar que um diagnóstico robusto é um importante passo para o 

êxito de uma política. 

 

4.1.1 Atores envolvidos 

4.1.1.1 Perfil dos entrevistados e perfil das instituições  

 
A análise das entrevistas foi essencial para o desenvolvimento de toda a 

tese, portanto a caracterização inicial de quem foi entrevistado e informações 

sobre as intuições é fundamental. Em relação ao perfil dos entrevistados cerca 

de 40% possuem superior completo e 56% alguma pós-graduação. O tempo 

médio que o entrevistado trabalha para a empresa sobre a qual representou é 

de nove anos.  As instituições entrevistadas atuam na ZUAP em média cerca 

de 18 anos, sendo a instituição mais nova a ser entrevistada foi a Marina Itajaí 

que na época das entrevistas não havia completado um ano no município e a 

mais antiga é a Delegacia de Portos e Costas de Itajaí (Marinha) que atua a 74 

anos na região dos seus 208 de existência.  Pode-se inferir, portanto, que os 

dados coletados por meio destas entrevistas são representativos em se 

tratando da realidade local. 

Importante destacar que a interação entre a ciência, a sociedade e o 

poder público constitui uma ferramenta importante para otimizar qualquer ação 

de planejamento e gestão. Portanto, destaca-se que tanto os órgãos 
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governamentais quanto iniciativa privada, além da sociedade civil organizada, 

que apresentavam algum tipo de relação e/ou competência direta ou indireta 

com a ZUAP foram entrevistados (Tabela 7). 

 
Tabela 7. Listagem com a relação de uso ou competência das instituições entrevistadas com influência na 
ZUAP de Itajaí, SC. 

Relação e/ou competência  Instituições envolvidas 

Educação ambiental, ensino e pesquisa ANI, IFSC, Univali, Cepsul 

Fiscalização Ibama, Famai, Fumam, SPU 

Reparo e Construção Naval Maccarini, Detroit, Kalmar, Navship 

Gestão da pesca  Secretaria de Pesca de Itajaí, Secretaria de 

Meio Ambiente Agricultura e Pesca 

Navegantes 

Licenciamento Fumam, Famai 

Apoio ao tráfego aquaviário Itajaí e Navegantes Práticos e Serviços de 

Praticagem, Saam Smit, Radio Costeira 

Turismo e Lazer Marina Itajaí, ANI 

Transporte de carga Portonave, Porto de Itajaí, Braskarne 

Comércio e indústria do pescado Sindipi, Gomes da Costa, Kowalsky 

Apoio náutico Anjos do mar, Ecosorb 

Segurança da navegação, Salvaguarda da 

vida humana, Prevenção à poluição 

Delegacia de Portos e Costas de Itajaí 

Transporte de veículos e passageiros Empresa de navegação de Santa Catarina 

 

Pouco mais da metade das instituições entrevistadas (52%) não participa 

de nenhum conselho gestor e 69% participam ou participaram recentemente de 

projeto, programa ou plano no  âmbito do baixo estuário (Tabela 8 e 9).  

 

Tabela 8. Participação das instituições entrevistadas em conselhos de gestão e/ou em projeto, planos ou 
programas no contexto da ZUAP, Itajaí, SC. 

 Conselhos de gestão Projeto, Plano ou Programa 

 Sim Não Sim Não 
G 7 5 9 3 

P 4 9 7 6 

S 3 1 4 0 

Total % 48 52 69 31 
Nota: . G (Agências governamentais), P (Iniciativa Privada), S (Sociedade Civil Organizada). 

Conforme Gohn (2001) os conselhos gestores são canais de participação 

que possibilitam a interlocução entre a população e o poder público estatal, 

sendo, portanto, instrumento mediador e negociador entre estes atores ou 

setores da sociedade. Logo, o fato da maioria dos atores entrevistados que 
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atuam no estuário do rio Itajaí-Açú não participarem de nenhum conselho 

gestor reflete a deficiência de meios para alcançar uma gestão integrada e 

participativa local. Há uma imensa dificuldade em promover a participação em 

conselhos e, sobretudo, de quebrar a apatia e a relutância quanto à 

participação, em função do descrédito nas instituições responsáveis pela 

tomada de decisão, como alerta Jacobi (2003). É necessário ajustar 

realisticamente a concepção sobre o papel que os conselhos exercem na 

democratização e admitir que os conselhos são relevantes para a democracia 

participativa e para a formulação políticas públicas efetivas (Tatagiba, 2005). 

Tabela 9. Lista dos Conselhos de gestão, Projetos, Planos e Programas citados nas entrevistas. 

Conselhos de gestão Projeto, Planos e Programas 

*Conselho Municipal de Educação 

*Conselho da Autoridade Portuária 

*Conselho Municipal de Meio 

Ambiente 

*Comitê da Bacia do rio Itajaí 

*Conselho Gestor doa APA do 

Saco da Fazenda 

*Conselho Municipal de 

desenvolvimento rural e pesqueiro 

de Navegantes 

*Projeto Orla 

*Projeto Juntos pelo rio 

*Projeto Limpando o rio 

*Programa Navegando pela cidadania 

*Programa de Monitoramento Ambiental do Porto 

*Programa de Monitoramento de Praias 

*Plano de área 

*Plano de ajuda mútua 

*Plano de Desenvolvimento e Zoneamento 

*Projeto de dragagem de aprofundamento do 

canal 

 

Apenas o Projeto Orla por meio de seu Plano de Gestão Integrada (PGI) 

(FAMAI, 2011) e o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento abordam 

questões de ordenamento territorial, entretanto ambas iniciativas são incipiente 

na questão de ordenamento na porção aquática.  

 

4.1.1.2 Análise de parcerias e lideranças  

 

Com o intuito de compreender a dinâmica das relações entre atores 

locais, durante as entrevistas foi solicitado que cada instituição indicasse até  

três parceiros principais no âmbito da ZUAP (não foi apresentada lista prévia 

com os possíveis parceiros). As instituições mais citadas como parceiras foram: 

o Porto de Itajaí (55% dos entrevistados); a Delegacia de Portos e Costas 

(41%); e a Praticagem (17%). Neste sentido, nota-se que estas instituições 
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densamente apontadas como parceiras estão relacionadas com questões de 

poder e liderança (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Rede de principais parceiros dos atores entrevistados no presente estudo realizado no rio 
Itajaí-Açu.  

Nota: As instituições que estão dispostas no círculo externo foram entrevistadas, enquanto que as 
representadas internamente não. Legenda: laranja  setor de construção e reparo naval; rosa = o setor de 
turismo e lazer; azul = setor de pesca industrial; roxo =  Ensino e Pesquisa;amarelo =setor de transporte 
de veículos e passageiros; cinza =  setor portuário; verde escuro = órgãos governamentais ambientais; 
verde claro =  sertor de pesca artesanal; vermelho = praticagem; preto = outros 

 

Em relação aos atores do setor pesqueiro, apenas a Secretaria de Pesca 

de Itajaí elencou a Colônia de Pescadores como um dos principais parceiros, 

além dos sindicatos SINDIPI (Sindicato dos Armadores e das Indústrias da 

Pesca de Itajaí e Região) e Sintrapesca. Por sua vez, as empresas de pesca 

industrial Gomes da Costa e Kowalsky não foram citadas como principais 

parceiras pelo SINDIPI (Figura 12). 

Em relação ao setor de ensino e pesquisa, a rede social revelou que não 

há forte conexão entre as duas instituições entrevistadas: Univali e IFSC. A 

Univali destaca-se por ser mencionada pelos dois órgãos municipais de meio 

ambiente (FUMAN e FAMAI), os quais também não estão conectados entre si, 

sendo que apenas a FUMAN citou os órgãos de meio ambiente estadual e 

federal, respectivamente FATMA e Ibama. Embora o IFSC não tenha sido 
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citado por nenhum entrevistado, seu representante mencionou o Sintrapesca 

como um dos parceiros e a relação entre estas instituições é evidente pelo fato 

do IFSC ter uma licença da Marinha do Brasil para oferecer cursos específicos 

para profissionais da pesca, como por exemplo Pescador Profissional nível 1 e 

2 (Figura 12). 

Alguns atores encontram-se mais isolados dentro desta estrutura social 

analisada, sendo que 55% das instituições não foram mencionadas por 

nenhum entrevistado. Adicionalmente, os representantes do setor de 

construção e reparo naval, por exemplo, além de não serem citados, elencaram 

apenas 1 ou 2 parceiros (Figura 12). 

A análise de redes sociais é uma modelagem de sistemas complexos que 

permite não só identificar os principais atores de um  local, mas também 

entender as dinâmicas e relações entre os mesmos, sendo um instrumento 

relevante para subsidiar os processos de gestão (Maya-Jariego et al., 2016). 

Como o presente estudo considerou apenas uma pergunta da entrevista para 

esta análise, a rede apresentada deve ser explorada com cautela, embora já 

represente um indicativo para o entendimento das relações presentes na 

ZUAP.  

4.1.1.3. Percepção dos atores envolvidos sobre o PEM na ZUAP 

 
Entende-se o termo percepção como uma combinação dos sentidos no 

reconhecimento de um objeto (Marin, 2008), ou seja é a maneira como é visto, 

julgado, conceituado ou qualificado algum objeto no mundo. A maior parte dos 

entrevistados desconhece o termo de Planejamento Espacial Marinho (76%), 

porém após explicação do conceito 97% consideraram o mesmo importante e 

93% que deve ser implementado na região (Tabela 14). Pomeroy e Douvere 

(2008) afirmaram que a percepção dos atores é a forma das partes 

interessadas serem envolvidas no processo e refletirem a atual complexidade 

da realidade. Além disso, a análise da percepção dos atores envolvidos é  uma 

base de dados qualitativa importante e útil para o desenvolvimento de 

estratégias de gerenciamento (Peres et.al., 2016).  
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Tabela 10. Conhecimento e opinião institucional sobre o  PEM para a região estudada.  

 Conhece o PEM O PEM é importante Deve ser implementado 

 Sim Não Sim Não sei Sim Não sei 

G 6 6 12 0 12 0 

P 0 13 12 1 11 2 

S 1 3 4 0 4 0 

Total (%) 24 76 97 3 93 7 

Nota: G (Agências governamentais), P (Iniciativa Privada), S (Sociedade Civil 

Organizada). 

 

O conceito de PEM é considerado emergente no mundo (Ehler, 2013), e no 

Brasil seu desenvolvimento iniciou em 2014 na Jornada de Gerenciamento 

Costeiro e Planejamento Espacial Marinho (Conferência Brasília, 2014), portanto 

este alto percentual de atores locais que desconhece o conceito corresponde a 

atual realidade. As respostas contrárias a implementação do PEM para a ZUAP 

foram citada apenas pela iniciativa privada a qual argumenta que este processo 

pode incrementar a burocracia além de custar muito dinheiro e tempo, ou seja, 

talvez o custo-benefício não seja vantajoso. Entretanto este posicionamento já 

foi contra argumentado por Ehler em 2012 com sua explanação sobre o caso do 

PEM no Reino Unido.  Neste exemplo o custo de criação do PEM foi cerca de 54 

milhões de dólares e os custos operacionais anuais cerca de 1,6 milhões de 

dólares e estima-se que os benefícios deste PEM no país estão em torno de 74 

milhões (Ehler, op.cit.). 

 

 

4.1.2  Problemas e necessidade para aplicação do PEM local 

 

Com o intuito de embasar a necessidade para aplicação do PEM local 

(Passo1, Figura 6) questionou-se sobre quais seriam os principais problemas 

da ZUAP, sendo que foram citados 16 distintos problemas existentes na região 

estudada (Tabela 11). A maioria dos países que obtém sucesso na 

implementação do PEM o fizeram a partir da necessidade em resolver 

determinados problemas, existentes ou previstos, sendo que esses problemas 

podem estar relacionados com economia e desenvolvimento ou a conservação 

do meio ambiente (Ehler & Douvere,2009). Fica evidente, portanto, que é 
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preciso implementar um PEM  no estuário do rio Itajaí-Açú como forma de 

minimizar  os problemas existentes. 

 

 

Tabela 11. Lista dos problemas existentes dentro da ZUAP de Itajaí, SC. 

Conservação do Meio Ambiente Econômico e desenvolvimento 

*Poluição  

*Ocupação desordenada das 

margens 

*Capivara nas margens 

*Extração de areia 

*Pesca ilegal 

*Dragagem 

*Excesso de tráfego aquaviário 

*Falta de organização na cessão de 

uso  

*Preço abusivo do ferry boat 

*Roubo de embarcações de pesca 

*Fechamento de barra 

*Atual bacia de evolução (pequena) 

*Enchentes 

*Falta de diálogo entre atores 

*Descumprimento das normas 

(legislação) 

*Falta de dragagem 

 

Importante destacar que o conceito problema difere do conceito de 

conflito.  Os conflitos são situações antagônicas que perturbam a ação ou a 

tomada de decisão por parte da pessoa ou de grupos e gera atitudes de 

hostilidade. Já problema é uma dificuldade na obtenção de um determinado 

objetivo, não há adversários, mas pessoas interessadas em chegar a uma 

solução.  Ou seja,  solucionar o conflito não equivale necessariamente à 

solução do problema. A exemplo pode-se citar que um conflito internacional 

sobre direitos de pesca pode ser resolvido com a ampliação das cotas de 

pescado, agudizando ainda mais o problema da sobrepesca (Alier, 2007). 

 

4.1.3 Identificação de governança para o PEM local 

De acordo com Ehler & Douvere (2009) o planejamento sem 

implementação é estéril, a implementação sem planejamento é uma receita 

para o fracasso. Portanto, estes autores sugerem que o desenvolvimento do 

PEM seja dividido em dois tipos de autoridade: autoridade para planejar e 

autoridade para implementar (Ehler & Douvere, 2009). O que foi explorado por 

meio das entrevistas não foi qual seria a autoridade responsável para o 

planejamento, uma vez que este conceito ainda é incipiente no Brasil. Além 
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disto, sendo o PEM um processo público e político, esta autoridade deverá ser 

uma instituição governamental tal qual acontece nos países europeus que já 

iniciaram este processo (European MSP-Plataform, 2017).  

Por meio das entrevistas analisou-se o tipo de envolvimento que as 

instituições apresentariam no caso de uma futura implementação do PEM local.  

A grande maioria das instituições entrevistadas (93%) participariam de 

discussões para realização de um PEM na região, porém apenas 55% 

prontificaram-se a implementar, ou seja, assumiriam maiores reponsabilidades 

(Tabela 12).  

 

Tabela 12. Respostas das instituições sobre diferentes formas de envolvimento no caso de um futuro  
PEM local .  

 
Participaria de discussões do PEM Participaria da Implementação do PEM 

Sim Não Sim Não 

G 12 0 9 3 

P 11 2 6 7 

S 4 0 1 3 

Total % 93 7 55 45 

Nota: G (Agências governamentais), P (Iniciativa Privada), S (Sociedade Civil 

Organizada). 

 

A principal justificativa para negativa da implementação pela iniciativa 

privada, foi de que estas instituições não consideram que o PEM esteja 

inserido no escopo do trabalho de sua instituição. As agências governamentais 

que não se prontificaram implementação mencionaram que este planejamento 

deveria ser feito nas esferas governamentais superiores (estaduais e federais). 

As principais instituições apontadas, nas entrevistas, para efetivamente 

implementar um futuro PEM local foram a Autoridade Marítima (Delegacia da 

Capitania do Portos de Itajaí), Autoridade Portuária Local (Porto de Itajaí), 

Fatma, Ibama e Univali. O papel das autoridades portuária e marítima é de 

regulamentação e fiscalização, já o papel dos órgãos ambientais é de 

monitoramento e fiscalização ambiental e o papel da universidade é ensino, 

pesquisa e extensão. Entende-se, portanto, que  todas instituições citadas 

podem ser complementares na futura implementação de um PEM local. 

Relevante destacar que um dos papéis da academia é de levar a informação à 

sociedade e aos órgãos competentes sobre novos modelos de gestão, 
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disseminando o conhecimento e auxiliando, portanto, na construção do PEM 

(Rynes et.al.,2001).  

 

4.1.4 Análise dos princípios como base para o PEM local 

 

O PEM deve ser orientado por um conjunto de princípios (Passo 3, Figura 

6) que: (a) determinam a natureza e as características do processo; e (b) 

refletem os resultados que se pretende alcançar. Os princípios podem ser 

derivados de uma série de fontes, incluindo os tratados internacionais e 

acordos, políticas e legislação nacional, ou exemplos de boas práticas (Ehler & 

Douvere, 2009). Para este estudo foram selecionados 8 princípios dentre as 

legislações locais, estaduais e nacionais além do Guia da Unesco (Tabela 13).   

 

Tabela 13. Lista de princípios e suas descrições apresentada aos entrevistados na entrevistas 

Princípio Descrição 

Prevenção  
Trata das ações antecipatórias para proteger a saúde dos 
ecossistemas tendo o conhecimento do estado atual. 

Precaução. 
Trata das ações antecipatórias para proteger a saúde dos 
ecossistemas sem o conhecimento do estado atual. 

Integração. Trata da integração entre os níveis de governo e sociedade. 

Sustentabilidade 
 O ecossistema estuarino deve permanece em uma condição 
que garanta o uso continuado. 

Poluidor pagador  
 Os custos e medidas para prevenir e combater a poluição 
devem ser suportados pelo poluidor. 

Restauração  
 Se o ambiente está danificado, este deve ser restaurado a 
condição original, tanto quanto possível. 

Segurança da 
navegação 

Princípio no qual se baseiam as normas do RIPEAM 
(Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar). 

Transparência  
Os processos usados para tomar decisões devem ser 
facilmente compreendidos pelo público. 

  

 O princípio da “transparência”, foi citado como muito relevante por 73% 

das instituições, seguindo pelo da “prevenção”, “sustentabilidade” e “segurança 

da navegação” que registraram 66% (Gráfico 1). 
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Gráfico  1. Percentual de relevância dos princípios de um PEM local analisado pelos entrevistados 

 O princípio da transparência associa-se diretamente a conceitos de 

governança e responsabilidade (Platt Neto et.al., 2007). Portanto, o fato do 

princípio da transparência ser citado pela maioria das instituições entrevistadas 

pode estar relacionada a percepção destes atores à falta de transparência nos 

processos públicos brasileiros. Relevante mencionar que a falta de 

transparência é um grave entrave ao entendimento entre as diferentes 

organizações e seus pontos de vista (Almeida, 2010). 

 Destaca-se que todos (100%) os representantes da sociedade civil 

consideraram a “transparência” “muito relevante”, enquanto as instituições 

governamentais apresentaram a menor porcentagem (60%) de classificação 

como “muito relevante”.  Fica, assim, evidente, que a determinação do grau de 

relevância dos princípios está relacionada parcialmente com o tipo de 

instituição entrevistada.  

 A tabela 14 demonstra que a escolha dos princípios que direcionam o 

Planejamento Espacial Marinho varia de um local para outro.  

 

Tabela 14. Lista dos princípios encontrados nos documentos relacionados ao PEM em distintos locais. 

Locais Princípios Documentos  

União Europeia 
 Precaução 

 Prevenção Diretiva 2014/89/EU 

Portugal 

 Precaução 

 Integração 

 Sustentabilidade 

 Abordagem ecossistêmica 

Estratégia Nacional para o 

Mar 2013 - 2020 

0

50

100
%

 

Muito relevante

Relevante

Pouco relevante

Não considera
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 Participação efetiva 

Bélgica 

 Precaução  

 Prevenção 

 Sustentabilidade 

 Poluidor pagador 

 Restauração 

Planejamento Espacial 

Marinho para porção Belga 

do Mar do Norte, 2012 

Reino Unido 

 Precaução 

 Sustenteabilidade 

 Melhor tecnologia 
disponível 

 Melhor prática ambiental 

 Boa governança 

 Sociedade forte, saudável e 
justa 

 Vivendo dentro dos limites 
ambientais 

 

Declaração de Política 

Marítima do Reino Unido, 

2011 

O princípio citado em todos os casos analisados na tabela 14 é 

justamente o princípio considerado menos relevante no presente estudo: 

“precaução”. Este princípio também foi o único a ser avaliado como “não 

considerado” por 10% dos atores entrevistados neste estudo.  

 O  princípio da precaução, no direito ambiental, busca prevenir o meio 

ambiente onde a própria ciência ainda não tem o caminho certo a seguir,  já o 

princípio da prevenção está relacionado diretamente a um risco certo, 

conhecido pela ciência (Lacerda, 2014). Fica evidente portanto que as 

instituições entrevistadas consideram que os riscos presentes na ZUAP são 

conhecidos pela ciência e portanto é mais relevante o princípio da prevenção 

em detrimento ao da precaução.  

 Relevante destacar que inserir os princípios “precaução”,“prevenção”, 

“sustentabilidade”, ou seja, aqueles que conjeturam a noção de saúde dos 

ecossistemas na vanguarda do processo de PEM oferece suporte aos 

princípios socioeconômicos e de governança para alcançar o desenvolvimento 

sustentável (Floey et al., 2010). 
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4.1.5 Condições existentes   

4.1.5.1 Seleção dos temas principais para aplicação do PEM na ZUAP 

 

Para que o ordenamento do espaço marítimo seja bem-sucedido uma 

abordagem baseada em temas principais (Passo 3, Figura 6) hierarquizados é 

indispensável.  Os setores da pesca (76%), tráfego aquaviário (62%), setor 

portuário (69%), setor do meio ambiente (80%) e o setor de estaleiros (59%) 

foram citados como temas muito relevantes por grande parte dos entrevistados. 

Em contrapartida, o setor da mineração foi considerado pouco relevante (38%) 

ou até mesmo que  não deveria ser considerado (18%) para uma futura 

implementação de um PEM na região (Gráfico 2). Também mencionaram  a 

inclusão da defesa civil e da captação de água como temas que devem ser 

incluídos num futuro PEM local , entretanto, como a sugestão foi inserida no 

decorrer das entrevistas não foi possível hierarquizá-los. 

 

Gráfico  2. Percentual de relevância de temas de uso da ZUAP para futura aplicação de um PEM local 
pelo entrevistado. 

A prioridade entre temas deve ser definida, em parte, pelas partes 

interessadas no planejamento, assim como feito nesta pesquisa. No entanto, é 

importante destacar que, os temas devem-se correlacionar diretamente com os 

objetivos do plano. Além disso, qualquer plano de gestão devem estar de 

acordo com as políticas mais amplas. Conflitos entre políticas, objetivos e 

temas podem prejudicar seriamente os processos de planejamento marinhos 

(Peterson et al., 2005).  O plano diretor de Itajaí menciona que o Município 
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%
 

Muito relevante
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Pouco relevante

Não considera
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deve procurar integração e racionalização das atividades portuárias entre Itajaí 

e Navegantes usando desenvolvimento econômico da região da foz do rio 

Itajaí-Açú de forma conjunta e uso adequado da capacidade naval do rio (Art. 

20 da Lei Complementar nº 94, de 22 de dezembro de 2006). Assim sendo, 

para região do baixo estuário do rio Itajaí-Açú há concordância entre objetivos 

das políticas e os temas citados pelos atores envolvidos.  

 

4.1.5.2 Reconhecimento das áreas biologicamente importantes 

 

Alguns lugares no âmbito do sistema marinho têm uma importância muito 

maior do que outros para determinadas espécies, ecossistemas ou processos. 

Ter o conhecimento de quais são os lugares mais importantes para conservar e 

lugares compatíveis com o desenvolvimento é parte central para eficácia de um 

PEM (Ehler & Douvere, 2009).  Dos entrevistados, 45% consideraram a 

delimitação de áreas com a finalidade de conservação importante para região 

(Passo 5.2, Figura 6).  Estas instituições mencionaram as margens com 

cobertura vegetada (50%) e o Saco da Fazenda (50%) como áreas de 

relevância biológica. Importante destacar que o Saco da Fazenda já é uma 

Área de Proteção Ambiental (APA) (Decreto 8.513/2008, entretanto sem 

delimitação definida) e as margens do rio Itajaí-Açú são consideradas áreas de 

Área de Preservação Permanente (Lei nº 12.651/2012), ou seja, ambas as 

áreas já estão contempladas por uma determinada regulamentação voltada à 

preservação. 

Relevante mencionar que registros dos índices de integridade biótica 

(índice que indica o status do ambiente ao longo do tempo) para a região do 

Saco da Fazenda foram considerados na categoria pobre e regular quando 

analisadas questões de avifauna.  Sabe-se, porém, que este índice deve ser 

utilizado em conjunto com outros indicadores ambientais (Fisch et al., 2016). 

Entretanto, já pode ser um indicativo sobre a condição deste ambiente quando 

analisadas questões biológicas.  
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4.1.5.3 Conhecimento acerca da legislação local 

 

A maioria dos entrevistados (65,5%) afirmaram ter conhecimento sobre 

algumas legislação que incide na ZUAP. Um estudo feito por Fernandez e 

colaboradores (2008), sobre a percepção ambiental da sociedade frente ao 

conhecimento da legislação ambiental básica, destacou que a população não 

possui um adequado nível de conhecimento da legislação ambiental. 

Entretanto, é relevante destacar que esta tese envolveu distintos setores, ou 

seja, não somente a sociedade, assim como o nível de escolaridade dos 

entrevistados era elevado. Fatos estes que influenciaram diretamente estes 

resultados. 

A totalidade de órgãos governamentais alegaram ter conhecimento de 

legislações e apenas cerca  de 1/3, dentre as instituições entrevistadas do 

setor privado (Tabela 15). 

 

Tabela 15. Respostas das instituições em relação ao seu conhecimento sobre legislação incidente na 
ZUAP.  

Instituições 
Conhecimento 
de legislação 

Legislações citadas 

 
Si
m 

Não 
*Resoluções do CONAMA  

*Lei de crimes ambientais 

*Código florestal 

*Lei de defeso da pesca 

*Lei dos Portos 

*NORMAMs 

*RIPEAM 

*Lei de licenciamento ambiental 

*Lei de segurança do tráfego aquaviário 

*Plano diretor do município 

*Lei sobre o terreno de uso dos terrenos de 

marinha 

*Plano Nacional do Gerenciamento Costeiro 

*Lei da Pesca 

*Legislações da ANTAQ 

G 12 0 

P 4 9 

S 3 1 

Total % 
65,
5 

34,5 

Nota: G (Agências governamentais), P(Iniciativa Privada), S (Sociedade Civil Organizada) e 
listagem das legislações mencionadas. 

 
Muito das legislações citadas foram aquelas relacionadas com o campo 

de atuação do entrevistado, como por exemplo, o representante da Delegacia 

de Porto e Costas citou legislações como as NORMAMs e RIPEAM, assim 

como órgãos ambientais citaram legislações de fiscalização e licenciamento. 
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Poucas legislações citadas por um ator dizia respeito a outro setor, ou seja, 

questões de conhecimento legislativo são focadas no escopo de trabalho 

próprio de cada setor.  

 

 

4.1.5.4 Mapeamentos temáticos do cenário atual    

 

4.1.5.4.1 Análise das margens do rio Itajaí-Açú 

A compreensão do estado atual das margens, assim como as legislações 

incidentes é imprescindível para o sucesso na implementação do PEM no 

estuário que tem o intuito de compatibilizar os diferentes usos garantindo, 

assim, o ordenamento territorial sem conflitos (Tuda et.al.,2014). 

O Código Florestal prevê no Regime de Proteção das Áreas de 

Preservação Permanente (APP), em seu artigo 8º que “a intervenção ou a 

supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente (como no 

caso as margens de rio) somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, 

de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei.” 

Considera-se portanto, que as áreas sem cobertura vegetada apresentadas na 

figura 14 enquadram-se  nesta lei. Entretanto, é importante ponderar que esta 

lei é federal, sendo que as leis municipais podem ser mais restritivas. 

A margem do rio Itajaí-Açu do município de Itajaí em grande parte de sua 

extensão (excluindo apenas a região do Saco da Fazenda) é classificada como 

Macrozona de Proteção Ambiental conforme o Plano Diretor do Município de 

Itajaí (Lei complementar nº 94/2006).  Entretanto, podemos observar na figura 

14 que esta mesma área quase não apresenta cobertura vegetada, ou seja, é 

uma área urbanizada que possui sua relação de uso direto com o rio 

consolidada.  Em contrapartida, a Lei Complementar nº 215/2012 que Institui 

normas para o código de zoneamento, parcelamento e uso do solo do 

município de Itajaí classifica grande parte de suas áreas de margens como 

Macrozonas de Uso Especial, mais especificamente como Zona Pesqueira e 

Naval, diferentemente da classificação de Macrozonas proposta pelo Plano 

Diretor. A Lei n º 215/2012 em seu artigo 1º faz alusão de sua conformidade 



 

78 
 

com o Plano Diretor do Município, porém, não é isto que se observa, ou seja, 

há contradições dentro de legislações municipais. Fato é que a incongruência 

entre as legislações, que deveriam ser complementares entre si, modifica 

completamente as permissões de zoneamento e uso do solo na região 

(Schneider & Ruschel, 2015).  

Para as margens, em relação ao município de Navegantes, apenas uma 

pequena parcela, região nas proximidades da balsa, foi classificada como de 

proteção ambiental conforme seu plano diretor (Lei complementar nº 55/2008). 

Atualmente esta área ainda encontra-se preservada e com a presença de 

vegetação em conformidade com a legislação (Figura 14).  

 
 

Figura 13.  Mapas temáticos de uso e ocupação das margens da área de estudo. 

 

4.1.5.4.2 Análise da zona aquática 

A pressão sobre as regiões estuarinas vem aumentando ao longo das 

últimas décadas (Halpern et.al.,2008; Prestelo & Viana, 2016).  Os estuários 

são sistemas ricos em recursos, com uma enorme gama de atividades 

econômicas integradas e diversos atores envolvidos. Por se tratar de um 

ambiente de múltiplas escalas e usos, é esperado que surjam conflitos e 

problemas. Há, portanto, uma necessidade intrínseca destes ambientes serem 

abordados pelo PEM que objetiva ordenar o ambiente, além de entender os 

Setor 2 Setor 1 



 

79 
 

problemas e conflitos, oportunizando, assim, mudanças futuras de forma 

consorciada. Prestrelo e Viana (2016) mencionam que o primeiro passo no 

desenvolvimento de um PEM em um estuário de múltiplos usos é identificar e 

mapear os usos existentes, os conflitos e legislações, considerando a sua 

natureza multisetorial e foi feito exatamente isto nesta pesquisa. 

A Zona de Uso Aquaviário e Portuário (ZUAP) do baixo estuário do rio 

Itajaí-Açu (largura média do rio no baixo estuário é entre 200 a 300 m), se 

constitui como uma zona de abrigo a navegação o que propicia o 

desenvolvimento de atividades relacionadas a estas características, sendo 

registrados principalmente usos relacionados aos setores da pesca, dos portos, 

da construção e reparo naval e do turismo e lazer  (Figura 14). Entretanto, 

analisando os usos citados pelo Guia de Planejamento Espacial Marinho (Ehler 

& Douvere, 2009) na região do estudo, foi possível registrar ainda o uso militar, 

transporte de veículos e passageiros (ferry boat e balsa) e a mineração. É 

importante destacar que atividade do tráfego aquaviário é intenso e ocorre em 

toda a área analisada.  

 

 

Figura 14. Fotografias  que representam alguns dos distintos usos na ZUAP.  
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Nota: a) Construção e reparo naval (estaleiros), b) Pesca esportiva, c) Pesca industrial, d) Pesca 
artesanal, e) Captação de água do rio Itajaí-acú, f) Ferry boat, g) Molhes da desembocadura do rio, h) 
Embarcação abandonada e i) Setor portuário. Fonte: a autora 

 
 

4.1.5.4.3 Setor a montante do rio Itajaí-Açú 

O setor a montante do rio é caracterizado pelo uso principalmente da 

pesca industrial e pelos estaleiros. Outro uso da zona aquática também citado 

pelo Guia de PEM (Ehler & Douvere, 2009) e encontrado neste setor é a 

extração de areia do leito do rio destinado a construção civil (Figura 15).  Na 

categoria de estaleiro, estão incluídos aqueles voltados às embarcações de 

pesca (artesanal e industrial) assim como às embarcações de apoio marítimo 

offshore e de embarcações de esporte e lazer. 

Nas margens do município de Navegantes observa-se a ocorrência de 

bombeamento da água do rio para fornecimento das áreas de rizicultura nas 

proximidades. Silva e Pereira Filho (2010) citaram que ao longo do ciclo do 

arroz, a água é continuamente captada do estuário para enchimento dos 

campos de arroz  no seu plantio e posteriormente para manutenção das 

culturas, sendo parcialmente devolvida ao corpo d’água, após ser utilizada. 

Outro uso para estas captações de água são as indústrias (Rorig, 2005), que 

se situam no baixo estuário do rio Itajaí-Açu, majoritariamente constituída por 

empresas de processamento de pescado. A captação de água em outros 

pontos do rio pode estar relacionada também ao sistema hidráulico preventivo 

de combate a incêndios. Conforme o parágrafo único do artigo 20 das normas 

de segurança contra incêndio do estado (Instrução Normativa nº07/2014) é 

possível o uso de água de manancial natural como reservatório.  Já, nas 

margens de Itajaí, próximo a balsa, situa-se o parque náutico Odílio Garcia, 

região considerada ideal para contemplação da natureza com a presença de 

pescadores esportivos, caracterizando a presença do setor de turismo e lazer. 

Na região a montante do rio Itajaí-Açu foram registrados cinco carcaças de 

embarcações abandonadas parcialmente submersas.  Segundo Basso (2012) o 

rio Itajaí-Açu está sujeito a virar um “cemitério de embarcações” devido à falta 

de controle ambiental dos órgãos e definição de responsabilidades no ciclo final 

de vida das embarcações.  
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Figura 15. Mapa temático de uso e ocupação da zona aquática do setor 1 do baixo estuário do rio Itajaí-
Açú, SC. 

 

4.1.5.4.4 Setor da foz do rio Itajaí-Açú 

O setor da foz do rio Itajaí-Açú é o qual apresenta a maior diversidade de 

usos, tais como aqueles relacionados à pesca artesanal e industrial, aos 

maiores terminais portuários, ao turismo e lazer, ao transporte de veículos e 

passageiros (ferry boat), à construção e reparo naval, a área militar e apoio à 

praticagem (Figura 17). É nesta região que historicamente os municípios de 

Itajaí e Navegantes iniciaram o seu processo de ocupação urbana (Goulart 

Filho, 2008). Neste setor está inserida a poligonal do Porto Organizado, que 

conforme prevê a Lei dos Portos (Lei nº 12.815/2013) é o espaço geográfico 

onde a autoridade portuária detém o poder de administração do porto público. 

Os terminais de uso privado, em regra, devem localizar-se fora do porto 

organizado (de acordo com art. 2º, inciso IV, Lei nº 12.815/2013). Todavia, o 

Porto de Navegantes, apesar de ser um terminal portuário privado, encontra-se 

parcialmente dentro dessa poligonal, caracterizando incongruência.  

Nos últimos anos a extinta Secretaria Especial de Portos da Presidência 

da República (SEP/PR) vinha promovendo discussões para novas propostas 

Rizicultura 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12815.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12815.htm
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de poligonais, justificando que tais alterações possibilitariam uma adequação 

na área portuária à realidade operacional observada. Na foz do rio Itajaí- Açu, a 

discussão da nova poligonal está sendo efetuada pela autoridade portuária 

local, porém ainda em fase inicial (Porto de Itajaí). 

 

Figura 16. Mapa temático de uso e ocupação da zona aquática do setor 2 do baixo estuário do rio Itajaí-
Açú, SC. 

 

4.1.5.4.5 Área da porção marinha 

A Zona de Uso Aquaviário e Portuário de Itajaí (ZUAP) foi classificada 

segundo o zoneamento do Plano Estadual e Gerenciamento Costeiro de Santa 

Catarina (GERCO, 2009), o qual delimitou esta área em função do uso 

portuário e de tráfego de embarcações. Na figura 18 pode-se observar que as 

regiões de bota-foras, que corresponde a área de despejo de material dragado 

(Porto de Itajaí - área 1: 26º53’S, 48º36’O;26º53’S, 48º34’48’’O;26º54’S, 48º36’; 

26º54’S, 48º34’48’’O; área 2: 26º56’S,48º36’O; 26º56’S,48º34’48’’O; 

26º57’S,48º36’O; 26º57’,48º34’48’’O)  e a área de fundeio,  que corresponde ao 

local onde os navios  lançam âncora (Porto de Itajaí – Resolução nº 07/2014 – 

área 48º30’O,26º56’S; 48º32,5’O, 26º56,5’S; 48º32,5O, 26º54’S), estão fora 

desta classificação. Apenas o ponto onde embarca o profissional que conduz 
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os navios mercantes durante a sua navegação em águas restritas nas entradas 

e saídas dos portos, denominado prático, está dentro da ZUAP (Ponto: 

26º55’S, 48º34’O). Portanto, as análises em relação à zona externa 

apresentam conflitos entre legislações existentes, provavelmente devido a falta 

de compreensão entre os atores envolvidos, constituindo-se um conflito 

institucional importante de ser compreendido. 

 

Figura 17. Mapa temático e uso e ocupação da área externa da foz do rio Itajaí-Açú, SC. 

 

 

4.1.5.5 Valores culturais 

 
A incorporação dos aspectos culturais no PEM é tema bastante discutido 

devido as suas peculiaridades.  Para Stephenson (2008) valores culturais são 

aqueles que são compartilhados por um grupo ou comunidade incluindo 

atributos não apenas culturais, como histórias e mitos, mas também atributos 

que fazem parte da natureza, e são valorizados culturalmente. A definição de 

valor cultural para Gee e colaboradores (2017) é que são princípios e ideais 

fundamentais sobre os quais a comunidade existe, incluindo costumes 

(tradições e rituais), valores (crenças) e cultura (todos os valores orientadores 

de um grupo).   

Na região do estudo há questões culturais que devem ser expostas ao 

discutir um PEM local. Todos os anos, próximo ao dia de nossa senhora dos 
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Navegantes (dois de fevereiro) diversas embarcações de todos os tipos e 

tamanhos participam de uma procissão marítima (Portaria nº 9/CPSC/2016) 

Este ato religioso é costume e possui um forte valor cultural na região pois já 

ocorre na região há mais de 120 anos. Outros eventos culturais vinculados ao 

uso direto do rio e de grande destaque na região são as regatas Volvo Ocean 

Race e a Transat Jacques Vabre.  A foz do rio Itajaí-Açú foi palco para a 

considerada formula 1 dos Mares do Mundo, como assim é denominada a 

Volvo Ocean Race em meados de abril dos anos de 2012 e 2015 e já foi 

confirmado para 2018 (Prefeitura de Itajaí).  A Transat Jacques Vabre é uma 

regata também mundial que ocorre desde 1993. Nos anos de 2013 e 2015 no 

mês de novembro o rio Itajaí-Açú sediou esta competição, entretanto para o 

ano 2018 o destino no Brasil desta regata foi para Salvador (Figura 18). Os 

valores culturais na região acabam por sustentar muitas atividades económicas 

correlacionadas,  contribuindo para o bem-estar humano e qualidade de vida.  

 

 

  

Figura 18. Fotografias de dois eventos náuticos na região de Itajaí, SC. 

Fonte:A esquerda a procissão fluvial que ocorreu no ano de 2017 e a direita veleiros da Volvo Ocean 
Race chegando em Itajaí. Fonte: a autora e Google, respectivamente. 

 

A quarta dimensão do PEM é o tempo, e quando analisamos questões 

culturais para a região do estudo este fato fica mais evidente. Há uma 

sazonalidade de eventos que ocorrem no ambiente aquático da região.  

Quando o intuito é inserir os valores culturais em planejamento espacial 

marinho surge grandes dificuldades, pois são difíceis de expressar 
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espacialmente e difíceis de comparar com valores nos aspectos econômicos e 

ecológicos. Entretanto, apresentam grande importância pois fornecem uma 

camada adicional de informação na processo de tomada de decisão, apoiam o 

envolvimento da comunidade no processo. Além disso apoiam à 

implementação do planejamento reduzindo a resistência.  Um conceito 

emergente nas ciências marinhas é o de  “licensa social”,  

que não tem base formal na lei, mas está sutilmente ligada a muitos processos 

legais para obtenção uma licença (Kelly, 2017).  

 

4.2 Identificação e análise dos conflitos na zona de uso aquaviário e portuário 

de Itajaí 

4.2.1 Análise dos conflitos na ZUAP   

 

Áreas usadas intensamente, como é o caso da ZUAP na foz do rio Itajaí-

açu, indicam potencial de sobreposição entre as atividades humanas e das 

atividades humanas com áreas naturais importantes sendo que estas 

sobreposições geralmente geram conflitos. Há diversos tipos conflitos inseridos 

em todas as esferas da vida, desde as esferas psicológicas, políticas, 

econômicas e religiosas, sendo que as causas para estes conflitos são as mais 

diversas (Nunes & Garcia, 2012).  Os tipos de conflitos que estão se 

destacando nos últimos anos são os conflitos socioambientais (Lopes, 2006).  

Os conflitos socioambientais são aqueles nos quais os atores passam a utilizar 

a questão ambiental como repertório de seus interesses e reivindicações 

(Nunes & Garcia, op.cit.). 

No que se refere ao conflito no âmbito do baixo estuário, cerca de 80% 

das instituições entrevistadas mencionaram ter algum envolvimento em algum 

tipo de conflito, sendo que 52% destas afirmam que estes conflitos irão se 

agravar com o tempo. Entretanto a grande maioria positivamente citou algumas 

soluções para estas conflitos (Tabelas 16 e 17).   

Tabela 16. Respostas dos entrevistados em relação aos conflitos na ZUAP, baixo estuário rio Itajaí-Açú 

 
Há conflito Vai agravar Há solução 

Sim Não Sim Não Sim Não 

G 9 3 4 5 8 1 
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P 10 3 5 5 8 2 

S 4 0 3 1 4 0 

Total 

% 
80 20 52 48 87 13 

Nota: G (Agências governamentais), P(Iniciativa Privada), S (Sociedade Civil Organizada) e listagem das 
legislações mencionadas. 

Tabela 17. Lista dos motivos que podem agravar os conflitos já existentes na ZUAP e sugestões para a 
solução destes conflitos mencionados pelos entrevistados 

Porque irá agravar Quais seriam as soluções 

*Nada é feito para mitigar 

*Tem aumentado a 

quantidade de material 

dragado 

*Devido as obras da nova 

bacia de evolução 

*Há tendencial de evolução na 

economia 

*Tendência das empresas 

crescerem e aumentar a 

poluição 

*Pois é um processo natural 

* Delimitações de área de atuação 

* Sinalização 

* Audiências públicas com medidas 

compensatórias 

* Reordenamento da prática pesqueira 

* Disseminação do conhecimento 

* Remoção da ocupação desordenada das 

margens 

* Fiscalização  

* Diálogo entre as partes 

* Revitalização do Saco da Fazenda 

* Propostas de realocação 

* Conversas com a prefeitura 

* Conscientização 

* Tratamento igualitário (fiscalização e 

licenciamento) entre empresas de diferentes 

portes 

* Georreferencimento de dados 

* Cooperação técnica mútua 

* Estudando novas linhas de ação 

* Aumentando as parcerias 

* Implementação do sistema de tratamento de 

esgoto 

* Educação e disciplina 

 

A Agenda Ambiental Local do Porto de Itajaí (Porto de Itajaí, 2012) 

menciona que há conflitos potenciais entre as operações do porto e a ecologia 

local. As áreas do canal de acesso, da bacia de evolução e do fundeio do Porto 

são significativamente modificadas, especialmente pela remoção/adição de 

sedimentos o que altera o ambiente natural (conflito homem-ambiente).   Além 

disso, pesquisas sobre pesca industrial, realizadas recentemente, consolidaram 

a região de Itajaí e Navegantes como maior produtora de pescados de origem 

marinha do país (UNIVALI/CTTMAr, 2013), acarretando conflitos entre aqueles 

que utilizam as vias de acesso ao Porto de Itajaí (conflito homem-homem).  
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Em janeiro de 2015, diversas embarcações pesqueiras realizaram um 

bloqueio marítimo devido a publicação em 17 de dezembro de 2014 da Portaria 

nº 445 do MMA que proibia a captura de 90 espécies incluídas na lista de 

pescados ameaçados de extinção. Este protesto impediu a movimentação de 

qualquer embarcação no rio por mais de 30h (Figura 19). Somente após a 

publicação de uma carta do extinto Ministério da Pesca comprometendo a incluir 

o setor pesqueiro regional no debate da portaria o tráfego aquaviário normalizou. O 

resultado desta ação culminou na atual e vigente  Portaria nº 163/2015 do MMA 

(Caldas, 2015) 

 

 

Figura 19. Imagem da mobilização social de pescadores em Itajaí, SC.  

Fonte: ClickRBS 

 

A tabela 17 apresenta uma listagem dos conflitos mencionados nas 

entrevistas para a região da ZUAP seguindo a classificação do Guia da 

UNESCO (Ehler e Douvere, 2009) em planejamento espacial marinho que 

difere os conflitos em homem-homem e homem–natureza.  
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Tabela 18. Listagem de conflitos institucionais existentes na ZUAP no baixo estuário do rio Itajaí-Açú, SC. 

HOMEM – NATUREZA HOMEM- HOMEM 

Atores 
envolvidos 

Conflito Atores envolvidos Conflito 

SINDIPI X 
Órgãos 
ambientais 

Embarcações de pesca 
industrial cada vez maiores 
necessitam de maior 
aprofundamento do canal 
para atracação o que 
ocasiona assoreamento das 
margens 

ANI x Marina  Embarcações a vela para educação infantil muito 
próximo a áreas de embarcações maiores 
motorizadas. 

ANI x Sociedade civil Moradores locais banham-se em locais de 
navegação. 

Marina X Pescadores locais Pesca nas proximidades da Marina 

Anjos do Mar e 
Órgãos 
ambientais X 
Empreendimento 
nas margens 

Presença de óleo no 
ambiente 

Tamar e Cepsul X Mestres de 
pesca 

Os mestres das embarcações de pesca tem 
receio do  Tamar e Cepsul  por entenderem que 
serão repreendidos (restrição de pesca) 

IBAMA X 
Empresas de 
pesca 

Desembarque de pescado 
proveniente da pesca ilegal 

FUMAN X Empreendimento 
nas margens 

Invasão indevida nos terrenos das margens do 
rio 

  SPU X Empreendimento nas 
margens 

Empreendimentos que aterram ou retiram 
terrenos da união 

  Pesca artesanal X Autoridade 
Portuária 

Área de bota fora é a mesma área onde há pesca 
de arrasto de camarão 

  Braskarne X  Demais terminais 
portuários 

Conflitos comerciais - competitividade 

  Praticagem X Sociedade civil e 
Mestres de pesca 

Interferência de embarcações de pesca e recreio 
na navegação de grandes embarcações 

  Delegacia da Capitania dos 
Portos X sociedade civil 

Invasão em terreno da Marinha 
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  Kalmar Estaleiro X sociedade 
civil 

Questão de segurança de embarcações 

  Empresa de Navegação de 
Santa Catarina X Sociedade 
civil 

Congestionamentos e no centro de Itajaí e 
Navegantes (Ferry Boat). Questão da mobilidade 
urbana. 

  Portonave X Moradores  das 
margens (foz do rio em 
Navegantes) 

Desapropriação de casas as margens da foz do 
rio devido a nova bacia de evolução 

  Gomes da costa, Kowalski 
pescados e estaleiro Detroit X 
órgãos ambientais 

Empresas  de maior porte são mais fiscalizadas 
pelos órgãos ambientais 

  SPUX Autoridade Portuária Conflito jurídico na área do Porto Organizado.  

  Estaleiros X Autoridade 
Marítima 

Fechamento da barra ser definido pela 
autoridade marítima sem transparência dos 
dados. 

  Pescadores X Autoridade 
Portuária 

Área de bota-fora prejudicam a pesca 
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Quando os conflitos são do tipo socioambientais é notório que os atores 

envolvidos primariamente são aqueles representantes dos órgãos ambientais. 

Os sujeitos e grupos envolvidos neste tipo de conflito possuem interesses e 

representações de mundo, mais especificamente de meio ambiente, diferentes 

e muitas vezes antagônicas. A análise parte do princípio de que os conflitos 

socioambientais decorrem das diferentes formas de representação, 

apropriação e uso do meio ambiente (Neto et al., 2009). Todavia nos conflitos 

sociais há uma gama ainda maior de atores envolvidos, sendo que os conflitos 

são mais pontuais e específicos. 

 É relevante destacar que de modo geral, os lados contrapostos no 

conflito possuem desiguais cotas de poder e influência, o que incide 

diretamente na resolução ou perpetuação do conflito. Entretanto os conflitos 

não são estáticos, são históricos e mudam com o passar dos anos, se 

reorganizam. O poder, como também a influência pode ser momentâneo para 

uns atores. Aqueles atores com nenhuma ou pouca influência podem, por meio 

de estratégia, conhecimento e outras formas, adquiri-la e conseguir impor sua 

vontade, satisfazendo seus interesses por um período. No entanto, com o 

tempo, tudo pode mudar novamente (Alonso & Costa, 2000). Portanto estes 

resultados apresentados são o panorama atual dos conflitos para a ZUAP 

 
 

4.2.2 Análise dos conflitos espaciais e compatibilidades na ZUAP   

 

Com o auxílio dos mapas temáticos apresentados foi possível identificar 

também alguns conflitos espaciais. No Saco da Fazenda, identificou-se um 

conflito iminente entre atores de uma mesma esfera, no caso de turismo e lazer 

(Figura 17, página 78).  De um lado a iniciativa privada (Marina Itajaí) com a 

presença de embarcações motorizadas de esporte e recreio de grande porte 

(lanchas, veleiros e iates), e de outro, a sociedade civil organizada (Associação 

Náutica de Itajaí - ANI) com embarcações miúdas. A ANI possui em seu 

escopo, através do Projeto Navegando pela Cidadania, trabalhos de educação 

de crianças e jovens, principalmente através da prática de esportes náuticos 

como remo e vela. Estas diferentes abordagens de uso em áreas muito 

próximas sem delimitações físicas bem definidas e claras, propiciam conflitos. 
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Na área externa da ZUAP foi identificado um conflito de uso entre a pesca 

artesanal e autoridade portuária. Atualmente há uma ação civil pública 

seguindo na Justiça Federal (Processo nº 5004586-33.2012.404.7208) na qual 

três colônias de pescadores (Z6, Z36, Z7) relatam que atividade de dragagem 

do rio efetuada pela autoridade portuária vem ocasionando prejuízos para a 

pesca . Este fato ocorre, pois as áreas de bota-foras são as mesmas onde 

ocorre a pesca de arrasto de camarão, ou seja, ocorre na mesmas áreas usos 

incompatíveis (Figura 17, página 79). 

 O conflito não é necessariamente algo ruim, podem também levar a 

resultados positivos. Ou seja, o conflito não é o fim de uma interação entre 

atores, mas uma forma de interação na qual força as pessoas a procurar 

esclarecer para si e aos outros seus verdadeiros interesses e valores 

demostrando o que é negociável ou não. Portanto o conflito pode ser 

considerado um passo a uma solução construtiva (Jentoft, 2017). 

Em contrapartida estas sobreposições de diferentes usos podem indicar 

também compatibilidades reais ou potenciais. Além disso um conflito espacial 

potencial pode não surgir se o uso ocorrer em diferentes períodos de tempo.  A 

figura 20 apresenta a matriz de compatibilidade dos distintos usos observados 

para a região.   
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Pesca artesanal                     
Pesca amadora                     
Recreação – vela (pequeno porte)                     
Recreação – SUP, caiaque                     
Observação – beleza cênica                     
Navegação – pesca                     
Navegação – lazer (lanchas, etc.)                     
Navegação – transporte portuário                     
Navegação - ensino                     
Navegação - cultural                     
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Mineração                     
Dragagem                     
Despejo de material dragado                     
Fundeio                     
Pesquisa Científica                     
Figura 20. Matriz de compatibilidades dos usos intersetoriais para a ZUAP no baixo estuário do rio Itajaí-açú., SC. 
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A Co-localização e os multi-usos em ambiente aquático, principalmente 

nas regiões onde o território marinho é reduzido, como é o caso no mar Báltico, 

por exemplo, são termos em destaque nas questões de PEM. Um exemplo 

pode-se citar que áreas designadas para parques eólicos offshore, por 

exemplo, pode ser compatível com aquicultura (Jansen et.al., 2016).  

Entretanto, questões de co-localização são definidas caso a caso dependendo 

das condições ambientais locais, assim como de considerações legais das 

atividades  envolvidas (Christie et.al, 2014) 

4.3 Proposta de cenário para a zona de uso aquaviário e portuário de Itajaí 

baseado nos objetivos e diretrizes do PEM. 

Nas etapas intermediárias de construção de um Planejamento Espacial 

Marinho inclui-se a definição e análise das condições futuras. Ao trabalhar com 

o assunto temporal surge então a questão da cenarização. A cenarização trata-

se de identificar tendências e padrões estruturais de comportamento, formular 

conjuntos coerentes de relações e modelar visões de futuro. É a arte de 

construir hipóteses alternativas com plausibilidade e factibilidade, portanto, 

para isso, é indispensável possuir a noção de restrição, conhecer os limites dos 

atores. Schwartz (2000) menciona que o cenário é um “salto imaginativo no 

futuro” que serve essencialmente para sensibilizar (a organização) e facilitar a 

reação prévia aos eventos indesejados de modo que – caso ocorram – sejam 

neutralizados ou transformados em oportunidades. Outros autores citam que a 

elaboração de cenários é uma técnica para auxiliar a elaboração de estratégia 

em ambientes complexos e marcados pela incerteza (Silva et al.,2012). 

Portanto, é possível concluir que a cenarização é direcionada pela simples 

pergunta: Onde é que queremos chegar? A partir desta indagação pode-se 

apresentar distintos cenários.  

O PEM intrinsecamente é uma atividade orientada para o futuro. Seu 

objetivo é ajudar a prever e criar um futuro desejável e permitir a tomada de 

decisões pró-ativa no curto e longo prazo em busca ao que é desejado. 

Consequentemente, o planejamento não deve ser limitado a somente definir e 

analisar condições existentes e manter o status quo, mas deve também revelar 

alternativas de futuros possíveis. Um das razões pelas quais o 
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desenvolvimento de cenários espaciais de uso do mar é importante é que estes 

podem ajudar a ilustrar como a zona delimitada para o planejamento tornar-se-

á sem uma nova gestão de intervenção.  Cenários de uso do mar espaciais 

permitem antecipar potenciais oportunidades futuras, conflitos ou 

compatibilidades para a área e pode orientar a tomada de decisão pró-ativa. 

São importantes para o desenvolvimento e seleção de medidas de gestão 

necessárias para se atingir o cenário ideal. É relevante destacar que a projeção 

da futura utilização do espaço estuarino/ oceânico deve estar em consonância 

com o objetivo geral definido nas primeiras etapas do planejamento (Ehler & 

Douvere, 2009). 

A elaboração de cenários e definição de metodologias para sua 

elaboração fazem parte do processo de planejamento estratégico. A percepção 

de cenários futuros e a capacidade de antecipação talvez seja a primeira etapa 

da análise estratégica em planejamento. Godet (1993) já dizia, por 

exemplo,  que estratégia e a elaboração de cenários (processo também 

conhecido como “prospectiva”) são “amantes intimamente ligados”.  

Em função da constatação da importância da utilização de cenários na 

gestão estratégica e do reconhecimento que o tema vem recebendo no planeta 

esta tese inseriu também em seu escopo  a construção de cenários para 

embasar futuras discussões acerca da inserção de um PEM local.  

 
4.3.1 Cenário Tendencial 

 

O cenário tendencial ilustrou como a área analisada tornar-se-á num 

futuro próximo se as condições atuais continuarem sem novas intervenções de 

gestão (Figura 21, 22 e 23).  Dentre os entrevistados, apenas cerca de 24% 

mencionou interesse em aumentar áreas de uso espacial na ZUAP (Tabela 19).  

Dentre as instituições governamentais o IFSC mencionou a Criação do 

Centro Nacional de Pesquisa do Mar, o Porto de Itajaí mencionou a alteração 

da poligonal do porto Organizado e a Secretaria de pesca de Itajaí sugeriu 

novas áreas destinadas a pesca artesanal. 
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Tabela 19. Resposta se as instituições tem interesse em aumentar área de uso dentro da 
ZUAP no baixo estuário do rio Itajaí-Açú, SC. 

 Interesse em aumentar área 
de uso 

 Sim Não 

G 3 9 

P 4 9 

S 0 4 

Total % 24% 76% 

Nota: G (Agências governamentais), P (Iniciativa Privada), S (Sociedade Civil 

Organizada) 

 

De modo geral, os departamentos que apresentaram metas de expansão 

foram o portuário, o de turismo e lazer, o de construção e reparo naval, o do 

transporte de passageiros, e por fim o da pesca artesanal. Para o 

departamento de pesca industrial não foi registrado nenhum projeto em 

andamento e nem nas entrevistas foram mapeadas área possíveis para 

expansão.  

 

4.3.1.1. Mapeamentos temáticos do cenário tendencial 

 

O cenário tendencial no setor a montante do rio caracterizou-se 

principalmente na questão da mobilidade entre os municípios de Itajaí e 

Navegantes. O Plano de mobilidade do Itajaí (2016) sugeriu duas possíveis 

localizações para a construção futura de uma ponte, assim como outras duas 

possíveis localizações para a construção de um túnel (Figura 21). 
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Figura 21. Mapa temático representando o cenário tendencial do setor 1 no baixo estuário do rio Itajaí-
açú. 

 

A intenção final é de construir de pelo menos uma via de acesso entre os 

municípios, considerando a necessidade de planejar a estrutura metropolitana 

para o futuro e a progressiva interação entre as cidades, e a mobilidade como 

fator de competitividade e provedora de qualidade de vida. Esta infraestrutura 

objetiva facilitar e oportunizar deslocamentos, como alternativa ou suplemento 

às demais travessias já existentes (Plano de mobilidade de Itajaí, 2016). Neste 

setor do rio também foi mencionado por meio de entrevistas a intenção de 

expansão de uma porção direcionada ao setor de estaleiros (Figura 21). 

Na região do estudo o maior número de mudanças registradas como 

tendenciais estão presentes na região da foz do rio (Figura 22).  
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Figura 22. Cenário tendencial para do setor 2 - foz do rio Itajaí-Açú, SC. 

O setor portuário foi apresentado com o aumento do terminal privado 

Portonave no lado do município de Navegantes, como também pelas 

alterações no canal de acesso ao Complexo Portuário, além da nova 

localização da bacia de evolução. O atual canal de acesso ao porto apresenta 

largura de 160 metros e a bacia de evolução um diâmetro de 395 metros, 

permitindo a entrada de navios com comprimento de apenas 300 metros. A 

largura futura do canal será de 190 metros e o diâmetro da bacia de evolução 

será 530 metros de diâmetro. As alterações propostas busca capacitar a região 

às novas especificidades e exigências do mercado logístico mundial, 

possibilitando, assim, a operação de navios com até 366,5 metros de 

comprimento e 51,2 metros de boca na região. Estas alterações têm o intuito 

de potencializar a movimentação financeira nos setores de comércio e 

serviços, assim como na geração de empregos diretos e indiretos para os 

municípios de Itajaí e Navegantes (FATMA, 2013). 

 No setor 2, a questão da mobilidade entre as cidades foi inserida por 

meio da proposta da construção de um túnel entre os municípios de Itajaí e 

Navegantes (mesmo local apresentado na figura 21) no mesmo local onde 

atualmente há em funcionamento a balsa de travessia (Plano de mobilidade de 

Itajaí, 2016) (Figura 22).  Além disso, o Ferry boat também mapeou um 
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aumento de área de atuação, pois demonstrou interesse em  inserir novos 

acessos de  embarque e desembarque de automóveis e pedestres, um em 

cada margem como forma de evitar congestionamentos no centro de ambas 

cidades em horários de intenso tráfego. O setor da pesca artesanal foi 

acrescido em duas porções no lado do município de Itajaí inseridas no Saco da 

Fazenda. Foram escolhidas estas área por apresentar característica ideal para 

este fim, que no caso seria a presença de moradores que trabalham no setor 

pesqueiro artesanal nas encostas.  No setor de turismo e lazer registrou-se um 

futuro aumento da área de atuação nas áreas de Marina Itajaí. Atualmente a 

marina está apta à receber 300 embarcações entre vagas seca e molhadas, 

porém possui planejamento de atingir  o total de 900 vagas até o final de 2018.  

Ao analisar as questões ambientais inclui-se principalmente a sugestão 

da poligonal de delimitação da APA do Saco da fazenda (Decreto nº 8.513 de 

04 de Março de 2008) e seu zoneamento (Figura 23).  

 

Figura 23. Cenário tendencial focando o Saco da Fazenda no baixo estuário do rio Itajaí-açú, SC. 

 

 As classificações de uso apresentadas no Plano de Manejo do Saco da 

Fazenda (FAMAI, 2014) estão em grande parte de acordo com os usos tanto 

atuais quanto futuros. Somente na Zona de Conservação de Interesse 

Ambiental é que há pontuais conflitos em relação aos atracadouros de 

embarcações de pesca artesanal. Foram registradas informações que futuras 
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construções instalar-se-iam dentro da poligonal da APA do Saco da Fazenda, 

no caso a Sede da Polícia Federal (Porto de Itajaí, 2010b) que ficaria dentro da 

Zona de Ocupação Consolidada e o Centro Nacional de Pesquisa do Mar 

(IFSC) que ficaria dentro da Zona de Conservação e interesse turístico. É 

relevante destacar que o plano foi apresentado em 2014, porém ainda não foi 

aprovado pelo Conselho deliberativo da Unidade. A primeira audiência publica 

para discutir este plano com a comunidade ocorreu em março de 2017 no 

município (FAMAI, 2017). Até o momento não há novos registros do 

andamento deste processo. 

Para a área externa não se registrou nenhuma menção sobre usos 

futuros tendenciais como também não foi encontrado nenhum projeto em 

andamento neste setor. 

 
 
 

4.3.2 Cenário Proposto 

 
O cenário proposto foi embasado no cenário atual, tendencial e nas 

potencialidades, visões e sugestões mencionadas pelos entrevistados para o 

futuro da região analisada. Ao analisar as potencialidades citadas por meio das 

entrevistas para a região (tabela 20), o setor portuário apresentou o maior 

destaque seguido do setor pesqueiro sem distinção para pesca artesanal ou 

industrial. O turismo e lazer foi citado como setor no qual o potencial pode ser 

melhor e mais explorado na região, incluindo turismo coletivo e individual de 

atividades náuticas.  

 

Tabela 20. Respostas dos entrevistados às potencialidades em relação aos usos existentes dentro da 
ZUAP (como podiam citar três potencialidades houve sobreposição nos percentuais). 

Atividade/ uso Afirmativas/Justificativas dos atores 
% dos 

entrevistados 

Atividade Portuária 
Ainda há o que ser desenvolvido neste setor incrementado 
tanto questões territoriais como também o montante e/ou 
tipo de carga  

72,4 

Atividade de Pesca  
Ainda há grande potencial devido ao conhecimento local e 
as diversas instalações atuais, porém não em questões 
territoriais. Atividade intrínseca da região  

58,6 

Turismo e lazer 

Potencial pouco desenvolvido até o momento, porém visto 
como um crescimento exponencial nos últimos anos. Tanto 
para grande eventos, como também turismo embarcado 
coletivo e/ou individual  

41,4 

Estaleiros Aumento na demanda destes serviços e conhecimento já 34,5 



 

101 
 

inerente na região.  

Transporte de 
passageiros 

Facilidade da navegabilidade na região tanto individual 
quanto coletiva em relação à questão de mobilidade entre 
cidades 

31 

Outros 
Pesquisa científica ainda incipiente; região poderia servir 
de fonte para coleta de água para consumo humano. 

10 

 

Ao trabalhar com cenários o pensamento estratégico dos atores 

envolvidos é desenvolvido auxiliando a criatividade e, consequentemente, o 

surgimento  de novas oportunidades (Porter, 1997). Na tabela 21 são listados 

os possíveis novos usos mencionados para a região da ZUAP. Relevante 

destacar que quase 90% dos entrevistados considera que possam aparecer 

novos usos. As respostas negativas em relação aos novos usos é justificada 

pela afirmação que o que deve ser feito é apenas otimizar os usos já 

existentes.  

 

Tabela 21 .Percentual e lista dos possíveis usos que possam aparacer na ZUAP mencionados nas 
entrevistas. 

Instituições 
Possam 

aparecer novos 
usos na ZUAP 

Quais seriam estes novos usos 

 Sim Não * Área específica para competição de vela  

* Hidrovia da parte superior do rio Itajaí-Açú até 

os portos 

* Novas áreas de lazer com novos píeres  

* Novas marinas  

* Beira rio em Navegantes (turismo 

contemplativo) 

* Transporte de carga entre diferentes locais da 
ZUAP  
* Transferência de carga pelo rio (entre portos) 
* Roteiro turístico embarcado  
* Novos eventos de turismo náutico (regatas - 
distintas embarcações) 
* Recreação, canoagem 
* Táxi aquaviário 
* Transporte coletivo de pessoas por barcos  
* Tow in surf  
* Novos estaleiros  
* Ponte ou túnel entre Itajaí e Navegantes 

G 10 2 

P 11 2 

S 4 0 

Total % 86,2 13,8 

 

 

Dos entrevistados 79,3% mencionaram que deveriam ser criados novos 

projeto, planos ou programas para a região. Foram citados projetos tanto de 
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caráter ambiental, social e econômico (Tabela 22). Relevante destacar que os 

projetos mencionados foram sugestões que poderiam se tornar pilares 

estruturantes para preservação dos  serviços ecossistêmicos, ou seja, 

poderiam ser integrado a um futuro Planejamento Espacial Marinho na região.  

 

Tabela 22. Lista com os possíveis planos, programas ou projetos a serem criados na área analisada 
citados pelos entrevistados. 

Projeto de monitoramento ambiental integrado 

Projeto de recuperação da mata ciliar 

Projeto para criação da hidrovia ao longo do rio 

Projeto para melhora da relação Porto-Cidade 

Projeto de planejamento de uso na porção aquática 

Projeto para melhor exploração do turismo local 

Projeto para criação de uma central meteorológica comum 

Projeto para aumentar a sinergia entre atores que atuam na região 

Criação do centro de pesquisa do mar 

Projeto de revitalização da foz do rio 

 

O modo como os atores visualizam a ZUAP para o futuro é um  meio de 

incitar discussões num planejamento estratégico para o rio Itajaí-Açú. Na tabela 

23 foram listadas diferentes visões dos atores, sendo que a maioria 

demonstrou-se otimista (55%).  

 

Tabela 23 . Descrições das distintas visões dos atores para como ficará a área do estudo no ano de 2026, 
com a categorização de sua visão. 

Categoria Visões para 2026 

Positiva (55%) 

 Melhora na legislação tornando-a mais eficaz 
 Melhora na qualidade ambiental 
 Rio melhor utilizado no aspecto logístico 
 Melhora na sinalização náutica 
 Gestores adeptos a ferramentas de gestão do espaço 

aquático 
 Aumento de incentivos governamentais para a região 
 Aumento da consciência ambiental das pessoas sobre 

sustentabilidade 
 Conclusão dos projetos em curso (ex: nova bacia de 

evolução, ligação entre Itajaí e Navegantes) 

Negativa (17%) 

 Colapso na indústria pesqueira 
 Degradação ambiental 
 Aumento na poluição ambiental 
 Indústria pesqueira totalmente transformada 

Intermediária (28%) 

 Não há mais nenhum setor para ser desenvolvido (saturado) 
 Em termos ambientais pior e em termos econômico melhor 
 Não faz a menor ideia 
 Considera não haver muitas mudanças para os próximos 10 

anos 
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O intuito desta tese não foi definir o cenário ideal, mas sim apresentar um 

cenário como proposta final no qual os atores possam refletir e estimular 

futuras discussões.  

 A seleção do cenário ideal está diretamente relacionada com a 

concordância dos atores envolvidos num mesmo objetivo comum. No 

desenvolvimento das análises foi possível perceber distintos objetivos, visto 

que foram entrevistados diversos setores separadamente. Portanto, o cenário 

proposto foi construído, seguindo o objetivo geral de um PEM, que é garantir 

uma gestão espacial que promova um mar (1) saudável (2) seguro e (3) 

rentável (IMPNS, 2015). Ou seja, o cenário proposto seguiu a estratégia de 

contribuir para a recuperação dos ecossistemas, estimular o uso adequado dos 

ativos ambientais existentes e dinamizar as potencialidades locais quanto a 

usos sustentáveis. Todas as alterações do cenário atual e tendencial 

apresentadas nos mapas temáticos do cenário proposto foram sugeridas pela 

análise da autora, porém, cada qual com sua devida justificativa embasada nas 

informações contidas nesta tese. 

 

4.3.2.1 Mapeamentos temáticos do cenário proposto 

 

O cenário proposto agregaria em grande parte o cenário tendencial, 

entretanto, com subtrações em alguns setores (Figura 24,26,27). Nos setores 1 

e 2 do rio os departamentos de pesca industrial e de estaleiros não sofreriam 

alterações em questões territoriais. Esta sugestão baseia-se pelo fato de 

algumas empresas estarem fechadas (observação in loco - tanto de pesca 

industrial como de estaleiros), porém a infraestrutura ainda permanece à beira 

do rio o que não justificariam o aumento de área com este propósito. O que 

deve ser feito para estes setores seriam a readaptação e melhoramento de 

infraestruturas e locais já existentes, principalmente no setor a montante do rio.  

Em relação a mobilidade optou-se por sugerir a construção um túnel onde 

atualmente opera a balsa. Justifica-se esta escolha, pois, dentre as opções do 

plano de mobilidade está é a opção na qual o acesso por ruas já está 

consolidado, assim como por se localizar na porção mediana do rio, podendo 
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desafogar o trânsito na região central de ambos os município e ao mesmo 

tempo sem a necessidade de ir até a rodovia BR 101 (Figura 24).  

 

 

 

Figura 24. Mapa temático do cenário proposto para o setor 1 no baixo estuário do rio Itajaí-açú. 

 

Além disso, seriam inseridos pontos de embarque e desembarque de 

pessoas e/ou embarcações servindo tanto para o setor de esporte e lazer como 

para melhora da mobilidade entre cidades (trapiche - rampa). Esta sugestão 

está relacionada diretamente com a lista de possíveis novos usos sugeridos 

para a região (Tabela 21), pois por meio deste trapiches/rampas diversas 

novas atividades citadas poderiam ser beneficiadas. Foram sugeridos oito 

pontos, quatro ao lado do município de Itajaí e quatro no município de 

Navegantes (Figuras 22 e 24). Os dois pontos a jusante do município de Itajaí 

já possuem estrutura que poderia ser utilizada para esta função, no caso, 

trapiche ou rampa de acesso (Figura 25). Os demais pontos foram sugeridos 

por terem via de acesso consolidada, entretanto, sem estrutura de acesso ao 

rio apropriada. No lado de Navegantes todos os pontos sugeridos possuem 

vias de acesso, porém, sem a estrutura apropriada para atracação ou 
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desembarque de embarcações de pequeno porte. Além disso, justifica-se a 

inserção destes trapiches, pois na Tabela 21, 41,4% dos entrevistados 

mencionaram que o turismo e lazer é um setor com grande potencial e que 

ainda é pouco desenvolvido. 

 

  

Figura 25. Fotografia de uma rampa de acesso localizada no Saco da Fazenda na foz do rio 

Itajaí-Açú. Fonte: FAMAI, 2014 

  

No setor 2, a área de expansão portuária apresentada no cenário 

tendencial seria reduzida, não permitindo expansão somente nas proximidades 

onde se encontra margem com vegetação estabilizada (Figura 26). A 

justificativa desta redução baseia-se nas respostas dos entrevistados, os quais  

mencionaram que se deve preservar áreas de margens vegetadas (ver página 

71).  A questão de alteração dos molhes e suas implicações como a nova bacia 

de evolução, assim como a expansão do Ferry boat,  também seriam acatadas 

nesta proposta, como forma de seguir a potencialidade mais expressiva para a 

área (Tabela 19). 
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Figura 26. Cenário proposto para o setor 2 - foz do rio Itajaí-Açú, SC 

 

Além disso, no Saco da Fazenda o zoneamento seguiria em sua 

totalidade o zoneamento proposto no Plano de Manejo da APA do Saco da 

Fazenda, readequando o atual uso das áreas para atracação de embarcações 

de pesca artesanal (Figura 27).  

 

 

Figura 27. Cenário proposto focando o Saco da Fazenda na foz  do rio Itajaí-Açú, SC. 
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Na área externa o que seria proposto é a alteração do poligonal que 

delimita a ZUAP no intuito de inserir área de bota fora e fundeio em sua 

totalidade, pois são itens relacionados diretamente com o uso aquaviário e 

portuário (Figura 28). Neste setor o que se sugere é que a pesca artesanal 

fique impedida apenas impedida de pescar nas áreas de bota fora e fundeio, 

mas sim dentro da ZUAP, obviamente seguindo as demais legislações 

inerentes a atividade. 

 

 

Figura 28. Mapa temático do cenário proposto para o setor 3 (zona externa) na foz  do rio Itajaí-

Açú, SC. 

 

Os resultados territoriais apresentados fazem parte da base teórica para 

construções de cenários voltados para elaboração do planejamento estratégico 

dos distintos usos para a foz do rio Itajaí-Açú. Ou seja, oferece um arcabouço 

informativo de maneira organizada para o uso dos tomadores de decisão. 

Entretanto, como mencionado nas sessões anteriores desta tese, há diversas 

questões que não são representadas espacialmente. Portanto, mecanismos de 

gestão não apenas focado nas delimitações territoriais também devem ser 

considerados. Para isso, buscou-se apresentar uma análise integrada (Tabela 

24), fundamentado nos projetos futuros citados nas entrevistas, com propósito 

de expor um panorama geral que poderá auxiliar discussões futuras sobre a 
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implementação de um PEM local e a escolha do cenário ideal. Por meio desta 

análise foi possível caracterizar as ações futuras, destacando os setores 

envolvidos, os atores envolvidos, a natureza da ação, sua vertente, assim 

como seu prazo e período de execução.  
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Tabela 24. Análise integrada dos projetos futuros citados nas entrevistas  

Projeto futuro/ Ações 
Setor 
envolvido 

Vertente Natureza  Atores Prazo Período Observação 

Projeto de Monitoramento 
ambiental integrado 

Privado Ambiental 
Técnica 
 

- Terminais portuários 
- Empresas de pesca 
industrial 
- Empresas de construção 
e reparo naval 
- Marinas 

Curto Contínuo 

Atualmente cada 
empresa privada 
apresenta seu 
monitoramento 
ambiental individual 

Projeto de Recuperação da 
mata ciliar 

Governamental Ambiental Técnica 
- Prefeituras 
- Cepsul 

Médio Temporário  

Projeto para criação da 
hidrovia ao longo do rio 

Governamental 
Social 
Econômica 

Administrativa 
Legislativa 
Técnica 

- Marinha 
- Prefeituras 

Longo Temporário 

Antigamente havia 
transporte de carga 
de Blumenau a Itajaí 
pelo rio. 

Projeto para melhora da 
relação Porto-Cidade 

Privado  
Governamental 
Sociedade 

Social 
Institucional 
Técnica 

- Prefeituras 
- Terminais portuários 

Curto Contínuo 

Atualmente há 
projetos de cunho 
social custeados por 
terminais portuários 

Projeto de Planejamento 
de uso na porção aquática 

Privado  
Governamental 
Sociedade 

-Ambiental 
-Social 
-Econômica 

Administrativa 
Institucional 
Legislativa 
Técnica 

- Todos Curto Contínuo 

Atualmente há o 
Plano de 
Desenvolvimento e 
Zoneamento feito 
pelo Conselho da 
Autoridade Portuária 
que contempla 
apenas alguns 
atores, portanto não 
é satisfatório. 

Projeto para melhor 
exploração do turismo local 

Privado 
Governamental 

- Econômica 
Técnica 
Administrativa 
Legislativa 

- Marinas 
- Prefeituras 
- Associações 

Médio Temporário 
Citado com um 
potencial ainda 
pouco explorado.  

Projeto para criação de 
uma central meteorológica 
comum 

Privado 
Governamental 

- Ambiental 
- Econômica 

Técnica 
Administrativa 

- Prefeituras 
- Terminais portuários 
- Empresas de pesca 

Curto Contínuo 
Em relação a 
questão de 
condições de 
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industrial 
- Empresas de construção 
e reparo naval 
- Marinas 
- Marinha 
- Praticagem 

navegabilidade. 
Atualmente quem 
define o fechamento 
da barra é a Marinha 

Projeto para aumentar a 
sinergia entre atores que 
atuam na região 

Privado  
Governamental 
Sociedade 

- Social Institucional - Todos Curto Contínuo 

Atualmente o Plano 
de ajuda mútua e o 
Comitê da Bacia do 
Rio Itajaí são 
exemplos, entretanto 
não são 
considerados 
suficientes. 

Criação do Centro de 
Pesquisa do Mar 

Governamental 
Sociedade 

- Ambiental 
- Social 

Técnica 

- Prefeitura de Itajaí 
- IFSC 
- UNIVALI 
- Cepsul 

Longo Temporário 

O terreno foi 
destinado ao IFSC 
para este fim em 
2010, porém não 
houve evolução. 

Projeto de revitalização da 
foz do rio 

Governamental - Ambiental Técnica 
- Prefeituras 
- Cepsul 
- Governo do estado 

Médio Contínuo 

Apesar deste artigo 
focar a foz do rio, é 
importante destacar 
que é um rio que 
meandra dois 
municípios, portanto 
o governo do estado 
também deve atuar 
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Entre as diversas ferramentas que um gestor pode usar para o 

planejamento estratégico, a que possui maior capacidade de cobrir as 

possibilidades em detalhes minuciosos é a de planejamento de cenários 

Schoemaker (1995). Entretanto o processo de criação de cenários dentro do 

PEM significa mais do que um fim em si mesmo, faz parte de um planejamento 

estratégico no qual se verifica uma interação de cenários prospectivos com os 

instrumentos de gestão, tanto atuais quanto futuros, assim como foi 

apresentado nesta tese.  Além disso a elaboração de estudos prospectivos  

permitir que os atores lidem melhor com as incertezas além de facilitar a 

criação das redes de troca de informações, o que, por sua vez, facilita o fluxo 

de informações e a integração entre as diversas áreas. Relevante destacar que 

um bom cenário deve considerar 5 critérios: 1) deve ser plausível: os cenários 

são críveis? , 2) deve ser fundamentado: os cenários estão ligados a eventos 

no passado e no presente?, 3) deve ser desafiantes: os cenários desafiam o 

nosso pensamento? 4) relevante: os cenários lançam luz sobre as questões 

estratégicas importantes enfrentadas na região estudada?, 5) deve ser 

Internamente consistente: existem contradições na lógica do cenário ou 

resultados de cenários? (Brummel, & MacGillivray 2012).  É relevante destacar 

que estes critérios devem ser considerados para evitar qualquer charlatanismo. 

Já em 2007, Ghemawat mencionava que o pensamento dinâmico sobre como 

o cenário mudará ao longo do tempo mostra-se de grande utilidade, mas 

também pode ser desastroso ao antecipar mudanças de forma equivocada. 

Nesta tese a construção dos cenários focou nos instrumentos de gestão como, 

por exemplo, projeto, plano e programas, tanto atuais quanto futuros, privados 

e governamentais, além das entrevistas individuais, sendo esta metodologia 

eficiente para atingir estes cinco critérios de bons cenários.   

Na construção dos cenários foi possível caracterizar que mudanças 

significativas no contexto estão prestes a ocorrer e que, além disso, há 

diferenças de opinião entre atores, portanto conforme mencionado por 

Schoemaker (1995) a utilização de cenário nestas condições é extremamente 

benéfica. Wack já em 1985 mencionava que os cenários são mais úteis quando 

o ambiente externo é complexo e decisões importantes envolvem grandes 

investimentos ou têm consequências a longo prazo, como é a região foco desta 

tese.  
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A seleção do cenário desejado deve ser baseada numa consideração e 

ponderação dos diferentes valores fundamentais, no caso, valor econômico, 

social e ambiental, contudo, destaca-se que a seleção final é um plano político, 

não decisão técnica (Douvere, et.al., 2007).  

O cenário desejado estar sobre definição política é muitas vezes 

preocupante, pois no setor público a descontinuidade de projetos, a 

instabilidade institucional e a precariedade das bases de dados disponíveis têm 

contribuído para manter hegemônicas a mentalidade do curto prazo e da 

improvisação imediatista (Toni, 2006). Portanto questões de cenarização 

podem e devem ser explorada pelo setor acadêmico, mas os tomadores de 

decisão também devem ser envolvidos neste processo.  

Importante mencionar que quanto mais exigentes os padrões de 

qualidade ambiental desejados, mais recursos tecnológicos, administrativos e 

maior organização/mobilização social serão exigidos para o alcance das metas 

propostas. O alcance de um cenário, comumente, passa pela solução dos 

conflitos de uso identificados no diagnóstico e demandam ações de naturezas 

diversas, a serem detalhadas em um plano de intervenção, definido num 

processo de mobilização e consulta aos atores locais, confluindo para o 

disciplinamento de usos em seus aspectos preventivos e corretivos (MMM, 

2006).  

 

4.3.3 Análise FOFA para aplicação do PEM Local 

 
Nesta tese estão contidas informações para embasamento de um PEM na 

Zona de Uso Aquaviário e Portuário de Itajaí. A tabela 25 analisa o 

desenvolvimento do PEM local por meio da análise FOFA. 

 
Tabela 25. Análise FOFA para a implementação do PEM local por meio desta tese. 

Interna 

Força Fragilidade 

 Base de dados robusta  

 Dados atuais  

 Análise multidisciplinar 

 Análise participativa 

 Metodologia adaptativa 

 Não há suporte 
financeiro direcionado  

 Trabalho estritamente 
acadêmico 

 Baixo nível de 
conhecimento dos 
atores sobre o PEM 

 Processo participativo 
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ainda limitado 

 Inexistência de uma 
base Institucional para 
uma boa governança 

 Inexistência de um 
base legal específica 
para dar suporte as 
decisões do PEM 

 Instituições  
desarticuladas e 
frágeis.    

 

Externa 

Oportunidade Ameaça 

 Lançamento do plano 

estratégico do Município de 

Itajaí, que poderia abrir 

portas para planejamentos 

estratégico e inclusão do 

PEM local 

 Possível aprovação da 

Lei Nacional do Mar  

 Reconhecimento dos 

atores da falta de sinergia 

entre eles 

 

 Alteração de 

tomadores de decisão (4 

em 4 anos) 

 Relações de forças 

assimétricas, 

 Poder hegemônico da 

autoridade portuária 

 
Ao analisar o PEM local de forma ampla listando as forçantes, 

oportunidades, fraquezas e ameaças pode-se inferir que a hipótese de que o 

Planejamento Espacial Marinho é uma ferramenta cabível e necessária na 

gestão de problemas e conflitos existentes na Zona de Uso Aquaviário e 

Portuário (ZUAP) de Itajaí é corroborada. Por meio da inserção desta 

ferramenta de gestão possibilita-se a criação de uma proposta de ordenamento 

e uso do espaço e dos recursos disponíveis pelos diferentes atores envolvidos 

fundamentando o processo de tomada de decisão no âmbito de uma gestão 

costeira integrada. 
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5. CONCLUSÕES 

A abordagem de pesquisa espacial (territorial) sobre ambientes 

costeiros/marinhos por meio da consulta dos atores envolvidos tem progredido 

significativamente ao redor do mundo (Koehn et al., 2013). Este tipo de 

abordagem foi parte da metodologia utilizada neste trabalho, sendo que seus 

resultados se revelaram mais elucidativos. Contribuições que abordam a 

informação geográfica em pesquisa participativa das zonas costeiras têm 

grande potencial para preencher a lacuna entre pesquisa e gestão da zona 

costeira (Gourmelon, 2014). Entretanto, é importante ressaltar que o PEM é 

muito mais do que coleta de informações e produção de mapas (Mazzer, 

2005). Por esse motivo, a metodologia adotada buscou unir tanto a produção 

de mapas como também as questões de percepção do ambiente entre os 

diferentes setores envolvidos, no intuito de que esse conjunto de informações 

possa efetivamente trazer os diversos benefícios preconizados pelo PEM. 

Este trabalho foi desenvolvido no meio acadêmico, devendo servir de 

base para uma discussão mais ampla no âmbito do estuário, por meio de 

seminários, mesas redondas, entre outros, a fim de levar à sociedade e aos 

governos as potencialidades do PEM como instrumento de apoio à gestão.   

Importante destacar que a comunicação entre a ciência e a sociedade constitui 

uma ferramenta relevante para otimizar qualquer planejamento e gestão 

(Opdam, 2010). Assim, quaisquer incentivos para melhorar as discussões e 

auxiliar a compreensão de várias opiniões dos interessados (tomadores de 

decisão, especialistas, público em geral) envolvidos no planejamento local 

devem ser promovidos.  

Portanto, o verdadeiro desafio para a política bem-sucedida em PEM no 

âmbito do estuário do rio Itajaí-Açú encontra-se na montagem de todas as 

peças do “quebra-cabeça”, promovendo a conciliação entre investigação 

científica e soluções práticas. Buscar a integração nas diferenças entre 

cientistas e formuladores de políticas é um passo importante em direção a uma 

melhor utilização da ciência na formulação de políticas, além de melhorar as 

chances de implementação. Ciência e elaboração de políticas são muito 

diferentes, mas podem e devem ser complementares (Plasman, 2008). 
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 Os municípios de Itajaí e Navegantes apresentam seu desenvolvimento 

econômico relacionado diretamente com o setor náutico, marítimo e naval. A 

exemplo, pode-se citar a instalação da Portonave, em 2008, no município de 

Navegantes, e da Marina, em 2015, no município de Itajaí o que teve como 

efeito o aumento do tráfego de embarcações. Importante mencionar que a 

maioria dos conflitos que envolvem áreas rasas adjacentes às áreas terrestres 

ocorre devido à intensificação do tráfego aquaviário, enfatizando-se a relação 

entre o crescimento de múltiplos usos em estuários e o desenvolvimento 

costeiro. Esse fato reflete a necessidade de consolidação de uma política 

espacial baseada também no desenvolvimento terrestre costeiro (Tuda et.al., 

2014). No Brasil, há o Projeto Orla, que tem como objetivo otimizar o 

ordenamento dos espaços litorâneos sob domínio da União, um exemplo que 

busca aproximar as políticas ambiental, urbana e patrimonial (Oliveira & 

Nicolodi, 2012). Esse projeto participativo foi realizado pelo Município de Itajaí 

e constituiu um primeiro passo para o avanço da gestão costeira integrada para 

a região. Entretanto, apesar de ser delimitado até dez metros de profundidade 

(Decreto 5.300/2004), não apresenta informações  para zona aquática.

 Fica evidente que, no baixo estuário do rio Itajaí-Açu, há o envolvimento 

de múltiplos setores na utilização dos recursos. É provável que os conflitos 

entre os setores se tornem cada vez mais acirrados devido ao acelerado 

desenvolvimento econômico da região. Assim sendo, devem ser desenvolvidos 

mecanismos de gestão de conflitos adaptáveis às particularidades locais. 

Apesar do PEM ser visto como uma ferramenta política transversal que permite 

a autoridades e partes interessadas aplicar uma abordagem coordenada, 

integrada e transfronteiriça, criando um quadro para uma tomada de decisão 

consistente, transparente, sustentável e baseada em evidências, não é uma 

solução fácil e muitas vezes não cria um campo de jogo nivelado. Os conflitos 

das partes interessadas e as relações poder  e conhecimento são assimétricos, 

portanto  os problemas e conflitos de planejamento sempre devem ser 

adaptados contextualmente (Jentoft, 2017). 

A estrutura de PEM aqui aplicada fornece uma ferramenta útil para os 

gestores costeiros e partes interessadas locais para a tomada de decisões 

onde se sabe que existem conflitos. Além disso, este estudo pode ser 
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considerado como um primeiro passo para o desenvolvimento de um plano de 

uso múltiplo no âmbito do baixo estuário do rio Itajaí-Açu.   

A originalidade desta metodologia reside em favorecer uma abordagem 

de análise territorial de baixo custo, além de proporcionar a oportunidade de 

integrar uma visão intersetorial de desenvolvimento da atividade humana em 

estuários, com o objetivo de fundamentar instrumentos de gestão, como, no 

caso, um PEM local. Os procedimentos metodológicos adotados nesta 

pesquisa são pouco usuais, logo, as oportunidades e potencialidades que 

podem ser geradas são estratégicas. Dada sua concepção metodológica, 

esses procedimentos podem ainda ser implementados também para outras 

regiões estuarinas que pretendam buscar o desenvolvimento ordenado. 

Portanto, compreender o ambiente marinho e sua relação direta com o 

continente, considerar sua dinâmica ambiental e especificidades de 

zoneamento, fomentar a participação social e instituições do poder público são 

os princípios básicos para uma efetiva gestão de ambientes aquáticos visando 

à sustentabilidade. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A partir desta tese foram escritos dois artigos. O primeiro artigo intitulado 

“Diagnóstico da zona de uso aquaviário e portuário de Itajaí – ZUAP (SC): 

bases para planejamento espacial marinho (PEM) local” foi publicado em abril 

de 2017 na revista Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal 

do Paraná. O segundo artigo intitula-se “Scenarios as a tool for maritime spatial 

planning for effective management in the region of the Itajaí River, Itajaí, Brazil”, 

e foi enviado para a revista Ocean and Coastal Management. 
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7. RECOMENDAÇÕES 

Incorporando a visão conjunta consolidada no desenvolvimento do presente 

trabalho as seguintes sugestões são propostas como desdobramentos da 

pesquisa: 

Para área acadêmica: 

 Utilizar softwares específicos nas questões de mapeamento em 

participação pública para maior eficiência na coleta de informações 

espacializadas, a exemplo o software Seasketch; 

 Desenvolver pesquisas sobre negociação e mediação dos conflitos e 

problemas frente ao PEM; 

 Desenvolver pesquisas sobre impactos cumulativos e suas relação com 

o PEM. 

 Aplicar e estimular a utilização da metodologia do guia da UNESCO em 

PEM também para demais áreas costeiras como forma de 

aprimoramento metodológico do gerenciamento costeiro integrado; 

 Estimular a participação pública nas pesquisas em planejamento 

espacial marinho; 

 Estimular o aninhamento metodológico do planejamento espacial 

marinho  com o zoneamento ecológico econômico e  o gerenciamento 

integrado de bacias hidrográficas. 

 

 

Para a área do estudo: 

 Promover o debate entre atores de forma conjunta, ou seja, por meio de 

workshops com feedbacks ao longo do processo; 

 Estimular a divulgação dos benefícios do PEM, por meio da elaboração 

de documentos de linguagem fácil e acessível à todos; 

 Aprofundar estudos sobre análise de cenários em PEM, focando em 

critérios sociais, econômicos e ambientais. 
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APÊNDICE 

 
Apêndice 1. 

 
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA AMBIENTAL – CTTMAR 

 

Planejamento Espacial Marinho: Uma ferramenta de gestão para a Zona de Uso 

Aquaviário e Portuário (ZUAP) de Itajaí (breve descrição antes de iniciar o 

questionário do que é ZUAP)  

 

 

Perfil da Instituição 

 

Nome da instituição: 

_________________________________________________________________ 

Tempo da instituição:  

________________________________________________________________ 

Tempo da instituição no município: 

_____________________________________________________ 

Parceiros mais importantes no âmbito do estuário (até 3): 

__________________________________________________________________ 

1- A sua instituição participa de conselhos referentes a gestão do estuário do rio Itajaí? 

 (  ) S  (  ) N (  ) Não sei 

Qual? 

________________________________________________________________________ 

2- Há algum projeto, plano ou programa no âmbito do estuário que sua instituição esteja 

participando, ou recentemente participou? (  ) S  (  ) N 

Qual?__________________________________________________________________ 

 

 

ZUAP 

 

3- Qual é a relação da sua instituição com o ambiente da ZUAP?  
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(  ) Fiscalização (  ) Educação  (  ) Gestão  (  ) Transporte de carga  (  ) Transporte de 

passageiros  

(   ) Mineração   (  )Pesquisa   (   ) Reparo e construção naval  (   ) Pesca  (   )Tráfego 

aquaviário  

(   ) Militar  (   ) Monitoramento (   )outros__________________ 

 

Caso houver relação de uso direto localize no mapa áreas que sua instituição “utiliza” 

dentro da ZUAP.(verde)   

 

4- A sua instituição tem interesse em aumentar áreas de uso na ZUAP?  

(   )S  (   )N (  ) (  ) não se aplica 

 

Por quê? 

________________________________________________________________________ 

Localize na imagem essa área de intenção de uso futuro. (azul) 

 

5- Considera que possam aparecer novos usos para a ZUAP? (   )S (   )N   

Quais? 

________________________________________________________________________ 

Aonde no mapa? (vermelho)  

 

6- Há alguma área dentro da ZUAP que considera ter relevância biológica e que deve 

ser conservada?  

(   ) S   (   )N   (   ) Não tem conhecimento suficiente para definir 

Por quê ? 

________________________________________________________________________ 

Caso tenha, localize na imagem esta área. (preto) 

 

7-  Considerando que: 

Confllito são situações antagônicas que perturbaram a ação ou a tomada de 

decisão por parte da pessoa ou de grupos. Gera atitudes de hostilidade 

Quais são os 3 principais conflitos envolvendo a sua instituição na ZUAP? (priorizar 

conflito de uso) 

1_______________________________________________________________________ 

2______________________________________________________________________ 

3______________________________________________________________________ 

Para conflito de uso espacial: Demonstrem no mapa os principais conflitos existentes. 

(marrom) 

 

8- Considera que estes conflitos possam se agravar com o tempo? 

(   ) S   (   )N  (  ) não sabe 

Por quê ? 

____________________________________________________________________ 

 

9-  Considera que existam soluções para estes conflitos? (   ) S   (   )N  (  ) não sabe 

 

Se sim, de que maneira? 

______________________________________________________________________ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Antagonismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tomada_de_decis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tomada_de_decis%C3%A3o


 

136 
 

 

10- Considerando que: 

Problema: é uma dificuldade na obtenção de um determinado objetivo. Não existem 

adversários, mas pessoas interessadas em chegar a uma solução.   

Quais são os 3  principais problemas existentes dentro das ZUAP? 

1º______________________________________________________________________ 

2 º _____________________________________________________________________ 

3 º ____________________________________________________________________ 

 

11- Conhece alguma legislação que  exerça influencia sobre a ZUAP? (   )S  (   )N 

Qual (s)? (3 principais) 

 

 

 

 

 

 

PEM e sua relação com a ZUAP 

 

12- Conhece ou já ouviu falar sobre Planejamento Espacial Marinho (PEM)? (  )S  (   )N 

De que maneira?  

 

_________________________________________________________________________ 

 

13- Considerando que: 

PEM é um processo de analisar e alocar a distribuição espacial e temporal das 

atividades humanas em áreas aquáticas para alcançar os objetivos ecológicos, 

econômicos e sociais. É uma forma de gestão inovadora que vem sendo implantada 

ao redor do mundo nos últimos anos. Oferece aos países um quadro operacional 

para manter o valor de sua biodiversidade marinha e, ao mesmo tempo permite o uso 

sustentável do potencial econômico de suas águas. 

 

14- Considera que o PEM deve ser implementado no âmbito da ZUAP? 

(  ) S  (   )N 

Por quê? 

 

 

 

 

15- Quais destes princípios considera como os mais relevantes para a implementação de 

um  PEM? 

 
 Muito 

relevante 

Relevante Pouco 

relevante 

Não 

considera 

Princípio da prevenção - Trata das ações antecipatórias 

para proteger a saúde dos ecossistemas tendo o 

conhecimento do estado atual 

    

 Princípio da precaução. - Trata das ações antecipatórias 

para proteger a saúde dos ecossistemas; 

    

Princípio de integração. – Trata da integração entre os     
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níveis de governo e sociedade  

 Princípio da sustentabilidade - O ecossistema estuarino 

deve permanece em uma condição que garanta o uso 

continuado  

    

 Princípio do poluidor pagador - Os custos e 

medidas para prevenir e combater a poluição devem ser 

suportados pelo poluidor 

    

 Princípio da restauração - se o ambiente está danificado, 

este deve ser restaurado a condição original, tanto quanto 

possível 

    

Princípio da segurança da navegação - princípio  no qual 

baseiam-se as normas do RIPEM (Regulamento 

Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar) 

    

Princípio da transparência - os processos usados para 

tomar decisões deve ser facilmente compreendida pelo 

público 

    

 

 

16- Quais destes temas considera como os mais relevantes para a implementação de um  

PEM? 

 
 Muito 

relevante 

Relevante Pouco 

relevante 

Não considera 

Setor pesqueiro     

Tráfego aquaviário     

Setor Portuário     

Setor de Meio Ambiente     

Setor da Mineração     

Setor de Pesquisa      

Setor do Lazer     

Setor do Transporte de passageiros     

Setor de Estaleiros     

Outro- Qual?     

 

Perspectivas futuras 

 

17- Considera que a sua instituição deva participar de discussões para formulação de um 

PEM para a ZUAP? (   ) S (  )N 

 

Por quê?  

_______________________________________________________________________ 

 

18- Considera que sua instituição deva participar da implementação de um futuro PEM 

para a ZUAP?  

(   ) S (  )N 

Por quê? 

________________________________________________________________________ 

Caso não, qual instituição indicaria? 

_______________________________________________________________________ 

Por quê? 

_______________________________________________________________________ 

 

19- Quais são os 3  principais potencialidades em relação ao uso existentes dentro das 

ZUAP? 
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 1º______________________________________________________________________ 

2 º _____________________________________________________________________ 

3 º _____________________________________________________________________ 

Por quê? 

 

20-  Considera que devam ser criados novos projeto, plano ou programa no âmbito do 

estuário?  

(  ) S (  )N 

Em qual tema?__________________________________________________________ 

 

21-  Como visualiza o estuário de Itajaí para o ano de 2026 em relação ao seu uso? 

 

22- Qual instituição você indicaria para fazer parte desta pesquisa? 
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