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APRESENTAÇÃO 

 

A Salsada, enquanto empresa que atua no universo da alimentação brasileira com 

o intuito de promover seu desenvolvimento, busca, por meio do presente relatório, 

somar seu conhecimento ao Projeto do Terminal Gás Sul (TGS) da Golar Power.  

Considerando a relevância das comunidades pesqueiras e produtoras de mariscos 

na região da baía da Babitonga, a Salsada realizou uma caracterização da atividade 

pesqueira nos municípios de São Francisco do Sul e Itapoá, para uma melhor 

compreensão da realidade local. Com base nos achados, buscou elaborar possíveis ações 

junto a esse universo, visando estabelecer melhores condições para os pescadores e 

promover a sustentabilidade da atividade e da região. 

Dividido em duas partes, o presente documento, na Parte 1 – Diagnóstico da 

Atividade Pesqueira, caracteriza de forma geral os municípios de São Francisco do Sul e 

Itapoá, através de dados socioeconômicos e discorre minuciosamente sobre a atividade 

da Pesca, principalmente na Baía da Babitonga, nesses dois municípios. Inclui dados 

estatísticos, bem como imagens e dados obtidos em campo, dados consolidados, dados 

qualitativos e quantitativos, primários e secundários, à respeito do município e do 

universo da pesca.  

Busca-se após essa caracterização, na Parte 2 – Ações Propostas, sistematizar as 

principais dificuldades enfrentadas no universo da pesca e analisar as possíveis formas de 

atuação junto aos pescadores e maricultores, considerando as reais necessidades do 

setor e contexto local. 
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1. METODOLOGIA 

A elaboração do diagnóstico deu-se através de uma composição de abordagens, 

técnicas e instrumentos de pesquisa, incluindo levantamentos de dados primários e 

secundários. 

Os dados secundários foram levantados a partir de estatísticas oficiais de 

instituições de pesquisa e de estudos científicos e técnicos. Neste sentido, se destacam 

os dados obtidos a partir dos Censos Demográficos, realizados pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística); demais dados provenientes do Atlas de 

Desenvolvimento Humano do PNUD (Programa das Nações Unidas) e do  Ministério de 

Pesca e Aquicultura (MPA). Além disso, os estudos científicos e técnicos desenvolvidos 

por Serafini (2012) e Bastos (2006), foram de grande importância para os assuntos 

relacionados ao tema central abordado nesse documento, a pesca.  

Especificamente para a caracterização da atividade pesqueira realizaram-se 

entrevistas semiestruturadas, as quais ocorreram in loco entre os dias 26 de fevereiro e 2 

de março de 2018. Foram entrevistados pescadores, maricultores e representantes de 

instituições dos municípios de São Francisco do Sul e Itapoá, quais sejam: Gerência de 

Pesca e Agricultura de São Francisco do Sul; Secretaria de Pesca e Agricultura de Itapoá; 

EPAGRI - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural dos dois municípios e 

Colônia de Pesca Z-02. 

As entrevistas semiestruturadas consistem em um processo de interação, no qual 

o pesquisador tem a finalidade de obter informações do entrevistado, através de um 

roteiro que gira em torno de uma problemática central. Tal técnica, diferente da 

aplicação de um “questionário”, permite a obtenção de informações qualitativas e em 

maior profundidade. Dessa forma, o informante tem a possibilidade de discorrer sobre 

suas experiências, expectativas, representações da realidade e pontos de vista, de forma 

mais livre e espontânea. Vale ressaltar que a metodologia realizada em campo possui 

caráter qualitativo. 

Para delimitar os pescadores alvo da aplicação das entrevistas foram 

consideradas aquelas comunidades pesqueiras que exercem suas atividades na Baía, em 

São Francisco do Sul e Itapoá, levando-se em consideração também a expressividade das 

comunidades, definidas de acordo a avaliação dos representantes municipais, da Colônia 

de Pesca, dos técnicos da EPAGRI e também a literatura consultada. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO REGIONAL 

2.1.BAÍA BABITONGA 

A Baía Babitonga, 

caracterizada como um 

sistema estuarino, ambiente 

de transição entre rio e mar, 

está situada no litoral norte de 

Santa Catarina e pertence ao 

trecho Sudeste da Região 

Hidrográfica do Atlântico Sul 

(ANA, 2017). Esse complexo 

hídrico abrange uma área de 

aproximadamente 160 km2 (Gerhardinger et al., 2017) e tem seis municípios em seu 

entorno, dentre eles Itapoá e São Francisco do Sul, municípios alvo desse Diagnóstico.  

A Babitonga se destaca pela sua importância ecológica, por estar inserida no 

bioma Mata Atlântica e por possuir vastas extensões de manguezais, tendo as maiores 

áreas no limite austral de ocorrência deste ecossistema na América do Sul. Além disso, 

merece destaque sua importante função de retenção de nutrientes e, portanto, se 

caracteriza como um local especialmente favorável à reprodução, crescimento e 

alimentação para diversas espécies (Eberhard, 2009 apud Gerhardinger et al., 2017), 

algumas das quais figuram nas listas nacional e/ou estadual de espécies ameaçadas de 

extinção. Ademais, isso a caracteriza como um grande criadouro de diversos recursos 

pesqueiros. 

Por outro lado, a Baía da Babitonga é naturalmente uma feição da costa brasileira 

abrigada, que apresenta boas condições naturais de calado e águas calmas, o que a 

vocaciona economicamente para a função portuária. Nela localiza-se, além do porto 

público de São Francisco do Sul, o porto privado de Itapoá, além de novos projetos 

portuários atualmente em implantação, conferindo à região um grande potencial para 

expansão das atividades.  

 

 

 

FOTO 1: BAÍA DA BABITONGA 
da 
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2.2.HIERARQUIZAÇÃO URBANA 

Para a compreensão da 

dinâmica regional, cabe destacar o 

papel de Joinville enquanto 

principal referência urbana dentro 

do contexto norte-catarinense. O 

IBGE realiza uma série de estudos 

que buscam analisar e classificar a 

malha urbana nacional, com o 

objetivo de subsidiar o 

planejamento e gestão de políticas 

públicas em níveis federal e 

estadual, bem como formular e 

atualizar os recortes para 

divulgação dos dados estatísticos e 

geocientíficos do IBGE. 

A publicação “Região de 

Influência das Cidades (REGIC)”, do 

IBGE, é um desses estudos. 

Considerando as relações entre as cidades do país, o estudo classifica os municípios 

brasileiros de acordo com 5 níveis hierárquicos: Metrópoles, Capitais regionais, Centros 

Sub-regionais, Centros de Zona e Centros Locais, cada qual com suas subdivisões. 

Joinville é caracterizado como Capital Regional B, de modo que São Francisco do Sul e 

Itapoá, assim como demais municípios vizinhos (Balneário Barra do Sul, Barra Velha, 

Corupá, Massaranduba e São João do Itaperiú), foram classificados como centros locais 

diretamente vinculados à Joinville (FIGURA 1). O município, por sua vez, está 

diretamente ligado a Curitiba, classificada como metrópole, e portanto hierarquicamente  

superior, de acordo com a classificação. 

Em 2017 o IBGE publicou um novo estudo denominado “Divisão Regional do 

Brasil em Regiões Geográficas Imediatas e Regiões Geográficas Intermediárias 2017”, que 

atualiza as divisões e hierarquizações regionais que a instituição utilizava desde 1989 

(Mesorregiões e Microrregiões Geográficas). Esse novo estudo fornece uma 

FIGURA 1: REGIÃO DE INFLUÊNCIA DE JOINVILLE, CAPITAL 
REGIONAL B 
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regionalização que parte da identificação das cidades-pólo e municípios que possuem 

relação direta como cada uma delas. Essa regionalização reafirma o papel de Joinville 

enquanto referência regional, classificando o município como uma Região Geográfica 

Intermediária.  

 Isso significa que 

além de atuar como 

município Referência 

Geográfica Imediata para 

outros 12 municípios 

vizinhos (demarcados 

conforme FIGURA 

2), sendo responsável por 

suprir as necessidades 

mais imediatas destas 

populações (como 

compras de bens de 

consumo, emprego, 

serviços de saúde, educação e prestação de serviços públicos), Joinville também possui 

funções urbanas de maior complexidade para 25 municípios da região (demarcados 

conforme FIGURA 3), a exemplo de serviços médicos especializados ou universidades.  

 
 

Cabe enfatizar que Joinville é o município mais populoso de Santa Catarina, à 

frente, inclusive, da capital Florianópolis em números absolutos. A cidade litorânea é 

uma dentre as seis que compõem o entorno da Baía da Babitonga. O município consiste 

também no maior polo industrial do Estado e está entre as regiões mais industrializadas 

FIGURA 2: ABRANGÊNCIA DA REFERÊNCIA GEOGRÁFICA 
IMEDIATA DE JOINVILLE 

FIGURA 3: ABRANGÊNCIA DA REFERÊNCIA GEOGRÁFICA INTERMEDIÁRIA DE JOINVILLE 
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do sul do país. Além de uma economia baseada na indústria, possui forte atuação 

também no setor terciário. Suas indústrias abrigam principalmente os setores 

metalomecânico, plástico e têxtil.  

Os serviços de educação dos municípios do entorno também têm como ponto 

central a cidade de Joinville, com a maior oferta de instituições públicas e privadas e 

sobretudo de ensino superior. Cabe mencionar a Universidade Regional do Estado de 

Santa Catarina (UDESC), o Instituto Federal Catarinense (IFSC) e a Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC), dentre as instituições públicas de ensino superior.  

No que se refere à saúde, Joinville também é um município de referência para 

toda a região norte catarinense. O município possui atendimento a diferentes 

especialidades, bem como infraestrutura para atender agravamentos de maior 

complexidade. Dados de 2015 apontam que a prefeitura do município estimava que 

entre 10% e 15% dos pacientes que aguardam nas listas de especialidades eram de 

outros municípios, faixa semelhante ao do atendimento no pronto-socorro e 

ambulatório do Hospital São José. No caso das internações são 25% as que chegam de 

outros municípios.  
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3. CONTEXTO DOS MUNICÍPIOS  

3.1.HISTÓRICO  

São Francisco do Sul 

São Francisco do Sul é a terceira nucleação mais antiga do país, sendo portanto a 

primeira povoação de Santa Catarina. Seu descobrimento europeu data de 5 de janeiro 

de 1504, realizada por uma expedição francesa, liderada pelo navegador Binot Palmier 

de Gonneville. A área que corresponde ao município era, à época, habitada pelos 

indígenas Carijós, que acabaram por sucumbir ao domínio estrangeiro.  

O município teve sua origem e desenvolvimento relacionados às atividades 

portuárias, tão importantes para o domínio português sob a colônia. Foi ocupado 

efetivamente pelos estrangeiros apenas no século XVII, os quais viviam da agricultura de 

subsistência e passaram a manter contato e escambos com demais europeus e com o 

restante do país através de ancorações na Baía da Babitonga. 

Em 1660 a pequena comunidade de São Francisco do Sul foi elevada à categoria 

de vila, com o nome de Nossa Senhora da Graça do Rio São Francisco. Foi elevada à 

condição de cidade em 1847.  

Destaca-se que o distrito do Saí (ex-Sahy), em área localizada na porção 

continental do município, em 1841 abrigou uma comunidade socialista experimental, 

liderada por colonos franceses, denominada Falanstério do Saí ou Colônia Industrial do 

Saí. A comunidade, primeiro núcleo colonial francês no país, buscava a construção de 

uma sociedade mais justa e harmônica através do associativismo, se contrapondo ao 

capitalismo liberal, ao mesmo tempo que primava à industrialização. O projeto foi 

liderado pelo médico Benoît Jules Mure, inspirado pelo filósofo francês Francois Marie 

Charles Fourier e seu socialismo utópico. As idéias de construir um falanstério na 

península do Saí foram de grande interesse ao império, pois além da ocupação de terras 

devolutas, estes imigrantes trariam a industrialização (SILVA, 2007).  

O município possuía, como até hoje possui, expressivo território continental. Em 

1963, o distrito de Garuva, antes denominado Palmital, foi desmembrado de São 

Francisco do Sul. Assim, atualmente o município de São Francisco do Sul é composto por 

dois distritos: São Francisco do Sul, que corresponde à porção insular, e Saí, que 

corresponde à área continental, onde está localizada a Vila da Glória.  
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Itapoá 

A área que hoje corresponde ao município de Itapoá também era habitada por 

indígenas Carijós. Com a ocupação dos europeus, passou a pertencer ao território de São 

Francisco do Sul. A área fazia parte da região que pertenceu à comunidade do Falanstério 

do Saí, fundada em 1841. Mesmo após o fim da comunidade, muitas famílias europeias 

foram atraídas para a região. 

Já na década de 1950, as nucleações Colônia Barra do Saí, Colônia de Itapema e 

Colônia do Pontal passam por um significativo crescimento, de modo que os núcleos 

passaram a perceber-se desassistidos por São Francisco do Sul. Como resultado, 

formaram um movimento pela independência de Garuva e Itapoá. 

Em dezembro de 1963 Garuva, que à época compreendia também o território de 

Itapoá, se emancipa de São Francisco do Sul. Em 1966 Itapoá passa à categoria de 

distrito, pertencente a Garuva, e apenas em 1989 torna-se município autônomo. 

Cabe destacar que o acesso à região de Itapoá foi por muito tempo bastante 

restrito, sendo apenas realizado por barcos, picadas e picadões. Em 1950 foi construída a 

primeira estrada de terra que ligava Itapoá a Garuva, com aproximadamente 30km. Após 

a emancipação de Garuva, foi construída a Estrada do Sol, também conhecida como 

Estrada do Cornelsen, que passou a dar acesso ao atual centro urbano de Itapoá. 

A infraestrutura urbana também demorou a chegar em Itapoá. A energia elétrica 

chega a Saí Mirim, Barra do Saí, Itapoá (sede) e Figueira do Pontal apenas na década de 

1970, já a rede de água apenas na segunda metade da década de 1980. 

 

3.2.DINÂMICA POPULACIONAL 

O sub-capítulo referente à dinâmica populacional apresentará a evolução da 

população dos municípios de São Francisco do Sul e de Itapoá entre os anos de 1991 e 

2010, taxas de crescimento anuais, população urbana e rural e o perfil etário da 

populações. 

De acordo o Censo Demográfico do IBGE mais recente, 2010, têm-se que a 

população de São Francisco do Sul é de 42.520 habitantes, o município tem uma área de 

372,69 km² e uma densidade demográfica igual a 114,2 hab/km². Itapoá tem uma 

população igual a 14.763 habitantes, uma área de 493 km2 e a densidade demográfica 

igual a 86,25 hab/km2.  
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Pela análise dos dados 

apresentados no 

GRÁFICO 1  verifica-se 

que entre os anos 1991 

e 2000 a população do 

município de Itapoá 

cresceu mais que 50% 

e mais do que triplicou 

entre as duas décadas 

analisadas e a 

população de São Francisco 

do Sul cresceu cerca de 40% entre 1991 e 2010.  

Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano, a população de São Francisco do 

Sul cresceu a uma taxa média anual de 3,71% entre 1991 e 2000 e 2,79% entre 2000 e 

2010, enquanto em Itapoá essa taxa foi de 9,19% entre 1991 e 2000 e de 5,26% entre 

2000 e 2010.  

Cabe ressaltar que em janeiro de 2011 as operações do porto de Itapoá tiveram 

inicio,  o que pode ter causado possíveis alterações na dinâmica demográfica do 

município ainda não registradas pelo Censo. O Secretário Municipal de Agricultura e 

Pesca, em conversa realizada em março de 2018, ressalta ainda que há uma grande 

população flutuante em Itapoá, e estima que atualmente o município possui uma 

população aproximadamente um terço maior do que a levantada pelo Censo 2010. 

Analisando-se a população sob o enfoque urbano e rural, demonstrado na 

TABELA 1, nota-se um crescimento gradativo da população urbana e uma diminuição da 

população rural nos dois municípios e também no Estado de Santa Catarina, ao longo dos 

anos 1991 a 2010.  

Em São Francisco do Sul, a taxa de rbanização sofreu um acréscimo muito 

pequeno entre as duas décadas, passando de 92,4% para 92,9%. Já em Itapoá a taxa de 

urbanização passou de 82,6% em 1991 para 96% em 2010. Comparativamente, nota-se 

que em todos os anos analisados a taxa de urbanização dos municípios é superior à 

média do Estado.  
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GRÁFICO 1: EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO – 1991 A 2010 
Fonte: Censos Demográficos, IBGE. 
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TABELA 1: POPULAÇÃO URBANA E RURAL – 1991 A 2010 

Município Situação 
domicílio 

1991 2000 2010 

Habitantes % Habitantes % Habitantes % 

São Francisco 
do Sul 

Total 29.593 100,0 32.301 100,0 42.520 100,0 

Urbana 27.342 92,4 29.930 92,7 39.490 92,9 

Rural 2.251 7,6 2.371 7,3 3.030 7,1 

Itapoá  

Total 4.007 100,0 8.839 100,0 14.763 100,0 

Urbana 3.309 82,6 8.191 92,7 14.172 96,0 

Rural 698 17,4 648 7,3 591 4,0 

Santa Catarina 

Total 4.541.994 100,0 5.356.360 100,0 6.248.436 100,0 

Urbana 3.208.537 70,6 4.217.931 78,8 5.247.913 84,0 

Rural 1,333.457 29,4 1.138.429 21,3 1.000.523 16,0 

Fonte: Censos Demográficos, IBGE. 

Os GRÁFICOS 2 e 3 apresentam a estrutura etária da população dos municípios de 

São Francisco do Sul e Itapoá, através de pirâmides etárias.  

Ao comparar os gráficos têm-se que a população com menos de quinze anos do 

município de São Francisco do Sul representa 20,9% da população total e de Itapoá 

22,8%, porcentagens semelhante à média do Estado, 21,8%. Para a população de 65 anos 

ou mais, em ambos os municípios a porcentagem gira em torno de 8%.  

Ao observar o GRÁFICO 2 

nota-se que a população de São 

Francisco do Sul é bastante 

semelhante nas faixas etárias que 

variam entre 05 e 34 anos, 

havendo um equilíbrio. Já nas 

faixas etárias um pouco mais 

elevadas, em especial acima dos 50 

anos, a porcentagem populacional 

começa a diminuir. É possível 

concluir, portanto, que São 

Francisco do Sul é composta 

principalmente por jovens e jovens 

-2000 -1000 0 1000 2000

0 a 4 anos
5 a 9 anos

10 a 14 anos
15 a 19 anos
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 54 anos
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Homens Mulheres

GRÁFICO 2: PIRÂMIDE ETÁRIA – SÃO F. DO SUL – 2010 
Fonte: Censo Demográfico, IBGE. 
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adultos. 

Na pirâmide etária de Itapoá, 

GRÁFICO 3, destaca-se que o topo, 

centro e base possuem tamanhos 

semelhantes, o que indica que há 

uma distribuição relativamente 

homogênea da população do 

município dentre os diferentes 

grupos etários, em especial até os 60 

anos.  A razão de dependência é um 

indicador que considera o peso do 

segmento etário da população 

definida como economicamente 

dependente sobre o segmento etário 

potencialmente produtivo, ou seja, é 

o percentual da população de menos de 15 anos e  da população de 65 anos ou mais 

(população dependente) em relação à população de 15  a 64 anos 

(população potencialmente ativa). O valor refere-se à quantidade de dependentes para 

cada grupo de 100 pessoas em idade ativa. 

Na TABELA 2 em que são apresentados esses dados, nota-se que em todas as 

localidades houve um decréscimo da razão de dependência nas duas décadas analisadas, 

o que pode significar que ao longo dos anos mais postos de trabalho foram gerados e a 

população em idade ativa alocada internamente.  

Em comparação com o Estado (40,34%), os municípios de São Francisco do Sul 

(46,4%) e Itapoá (46,3) apresentam em 2010 uma razão de dependência levemente alta, 

indicando que um pouco menos da metade da população é economicamente 

dependente do setor etário produtivo. Comparativamente vale citar que no Brasil essa 

taxa é de 45,87% em 2010. 

TABELA 2: RAZÃO DE DEPENDÊNCIA 

Localidade 1991 2000 2010 

São Francisco do Sul 66,21% 54,32% 46,4% 

Itapoá 69,93% 55,15% 46,3% 

Santa Catarina 59,91% 50,52% 40,34% 

-600 -100 400

0 a 4 anos
5 a 9 anos

10 a 14 anos
15 a 19 anos
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 54 anos
55 a 59 anos
60 a 64 anos
65 a 69 anos
70 a 74 anos
75 a 79 anos

80 ou mais

Homens Mulheres

GRÁFICO 3: PIRÂMIDE ETÁRIA – ITAPOÁ – 2010 
Fonte: Censo Demográfico, IBGE 
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  Fonte: PNUD, Atlas de Desenvolvimento Humano. 

 

A razão de sexo calcula a proporção de homens e de mulheres em uma 

população,  indica a quantidade de homens para cada grupo de 100 mulheres na 

população residente em determinado espaço geográfico. 

Em Itapoá a razão de sexo é superior a 100 entre 1991 e 2010, o que indica uma  

população composta por uma maioria de homens em todo o período analisado, 

diferentemente do Estado, que apenas 1991 apresenta uma população masculina 

superior. Nota-se que em 1991 no município de Itapoá a discrepância entre os sexos 

chegou a ser mais significativa, e ao longo das décadas foi diminuindo. 

Observa-se (TABELA 3) que em São Francisco do Sul a proporção de homens e 

mulheres em 1991 é idêntica àquela verificada no estado. No ano 2000 o município 

continua tendo uma proporção um pouco maior de homens, situação que se altera em 

2010, quando a maioria passa a ser feminina. Já no estado a população feminina é maior 

desde 2000.  

TABELA 3: RAZÃO DE SEXO 

Localidade 1991 2000 2010 

São Francisco do Sul 100,4 100,7 99,3 

Itapoá 110,3 106,6 101,8 

Santa Catarina 100,4 99,3 98,5 

Fonte: Censos Demográficos, IBGE. 

 

3.3.CONDIÇÕES SOCIAIS 

Dentre os indicadores sociais, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um 

dos mais utilizados, em âmbito internacional, para avaliar o progresso das nações. 

Concebido pela Organização das Nações Unidas (ONU), o índice permite uma base para 

análise comparativa entre países, partindo da premissa que apenas a dimensão 

econômica não é suficiente para refletir o desenvolvimento social de uma localidade, 

como aferido pelo Produto Interno Bruto (PIB).  

Neste sentido, o IDH considera as seguintes variáveis: (1) Educação, medida 

através da composição de indicadores de escolaridade da população adulta e do fluxo 

escolar da população jovem; (2) Longevidade, medida através da expectativa de vida ao 

nascer e (3) Renda, que é medida através da renda per capita, ou seja, a renda média por 
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residente de determinada localidade. 

O IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) é uma adaptação 

metodológica do IDH global para âmbito municipal, com base nas mesmas três 

dimensões. O valor do indicador varia entre 0, que significa nenhum desenvolvimento 

humano, e 1, que corresponde a um desenvolvimento humano total. Por convenção é 

considerado muito baixo o IDH-M entre 0 e 0,49; baixo entre 0,5 e 0,59; médio entre 0,6 

e 0,69; alto entre 0,7 e 0,79; e muito alto entre 0,8 e 1. 

A TABELA 4, na sequência, apresenta o IDH para os municípios de São Francisco 

do Sul e Itapoá referente ao ano 2000 e 2010, bem como os valores para o estado de 

Santa Catarina e para o país, como base comparativa. 

TABELA 4: EVOLUÇÃO DO IDH-M (2000 e 2010) 

Localidade  2000 2010 

São Francisco do Sul 0,658 0,762 

Itapoá 0,634 0,761 

Santa Catarina 0,674 0,774 

Brasil 0,612 0,727 

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 2000 e 2010. 

 

Nota-se que São Francisco do Sul e Itapoá apresentaram uma evolução na década 

entre os anos 2000 e 2010, partindo de um desenvolvimento considerado médio para 

um considerado alto. São Francisco do Sul ocupa em 2010 a 335a posição no ranking do 

IDH-M dos 5.565 municípios brasileiros, e possui um índice superior ao de Itapoá, 

embora inferior à média estadual. Já Itapoá ocupa a 350a posição no ranking nacional. 

É possível avaliar separadamente cada uma das dimensões que compõem o IDH-

M, para assim compreender onde residem as fraquezas e forças de cada município. Os 

valores separados por dimensão estão expostos na TABELA 5. 

TABELA 5: DIMENSÕES QUE COMPÕEM O IDH-M (2010) 

Localidade Renda Longevidade Educação 

São Francisco do Sul 0,74 0,856 0,699 

Itapoá 0,739 0,874 0,460 

Santa Catarina 0,733 0,860 0,697 

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 2000 e 2010. 

 



18 
 

Em São Francisco do Sul a dimensão mais alta para o município é Longevidade, 

com um índice de 0,856, seguida de Renda, com 0,740, e de Educação, com 0,599. Em 

comparação com os índices estaduais, nota-se que São Francisco do Sul está um pouco 

abaixo da média para as dimensões Renda e Longevidade, e muito semelhante à média 

estadual para Educação.  

No caso de Itapoá, Longevidade também é a dimensão mais forte, com um índice 

de 0,874, seguida por Renda, com 0,74 e educação, com 0,460. O município destaca-se 

pela Longevidade mais alta dentre as localidades apresentadas, mas por outro lado 

possui um índice referente à Educação que está significativamente abaixo da média 

estadual e de seu município vizinho. 

É possível ainda destrinchar cada um dos indicadores que formam os 

componentes do IDH-M, conforme apresentado na TABELA 6. Verifica-se que no que se 

refere ao componente Educação, em ambos os municípios a maior defasagem se dá 

entre a população de 18 anos a 20 anos com ensino médio completo – são apenas 47% 

em São Francisco do Sul e 40% em Itapoá. Os dados referentes às crianças entre 5 e 13 

anos apresentam uma defasagem menor em Itapoá, enquanto em São Francisco do Sul 

os dados que se referem às crianças de 11 a 13 anos são os que apresentam menor 

discrepância. 

A esperança de vida ao nascer significa o número médio de anos que se espera 

que o indivíduo viva  a partir do nascimento, se permanecerem constantes, ao longo da 

vida, o nível e o padrão de mortalidade por idade prevalecentes no ano referido. Em 

Itapoá a expectativa de vida em 2010 é de 77,4 anos, enquanto em São Francisco do Sul 

é um pouco abaixo - 76,35 anos. A título de comparação, a média estadual é de 76,61 

anos e a média nacional de 73,9 anos para o mesmo ano. 

Já a dimensão Renda, é composta pelo indicador renda per capita, sendo este 

valor calculado através de uma média do somatório da renda de todos os indivíduos 

residentes em domicílios particulares permanentes, dividido pelo número total desses 

indivíduos. Corresponde ao valor em Reais em 01 de agosto de 2010. 

Quanto à renda média per capita dos municípios em questão, verifica-se que a de 

São Francisco do Sul (R$ 801,49) está um pouco acima da de Itapoá (R$ 793,21), esse 

segundo praticamente equivalente à média nacional (R$ 793,24). Estes valores estão 

abaixo da renda per capita do estado de Santa Catarina, que é de R$ 983,90. 
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Esse indicador pode suscitar informações sobre a capacidade dos indivíduos de 

garantir um padrão de vida capaz de assegurar suas necessidades básicas, como água, 

alimento e moradia. No entanto, por ser uma média, não revela as desigualdades 

existentes em uma região. 

TABELA 6: ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL E SEUS COMPONENTES, 2010 

Componente São Francisco 
do Sul Itapoá 

IDHM Educação 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental 
completo 63,37 59,53 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 89,70 98,68 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental 
REGULAR SERIADO ou com fundamental completo 92,66 90,12 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 64,00 62,84 

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 47,37 40,33 

IDHM Longevidade 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 76,35 77,4 

IDHM Renda 

Renda per capita (em R$) 801,49 793,24 

Fontes: PNUD, Ipea e FJP 

A desigualdade de renda pode ser compreendida através do Índice de Gini. Criado 

em 1912 pelo italiano Corrado Gini, o índice avalia o grau de concentração de renda em 

determinada localidade. O índice é obtido através da diferença entre os rendimentos dos 

mais ricos e dos mais pobres. Seu valor varia entre 0 e 1, sendo que 0 representa uma 

situação de total igualdade, ou seja, onde todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa 

completa desigualdade de renda, ou seja, onde uma só pessoa detém toda a renda do 

lugar. 

Como pode ser observado na TABELA 7, a desigualdade diminuiu em ambos os 

municípios estudados no período entre 2000 e 2010. A título de comparação, o índice 

Gini do país era 0,53 em 2010. É possível constatar, portanto, que São Francisco do Sul e 

Itapoá, em 2010, apresentam menor desigualdade do que o estado e país.   
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TABELA 7: ÍNDICE DE GINI (2000, 2010) 

Localidade 2000 2010 

São Francisco do Sul 0,58 0,45 

Itapoá 0,64 0,47 

Santa Catarina 0,56 0,49 

Fontes: PNUD, IPEA e FJP 

 

Outro indicador importante no que diz respeito às condições sociais é a 

quantidade de pessoas consideradas pobres e extremamente pobres nos municípios. Os 

indivíduos definidos como pobres são os que possuem uma renda domiciliar per capita 

igual ou inferior a R$140 mensais em agosto de 2010, ano do levantamento censitário. 

Os extremamente pobres são os que possuem uma renda domiciliar per capita igual ou 

inferior a R$70 mensais, naquela mesma data. Esses valores correspondem 

respectivamente a aproximadamente um terço e um oitavo de um salário mínimo em 

2010, quando foi realizado o último Censo Demográfico. 

Conforme a TABELA 8, é possível verificar que ambos os municípios possuem um 

índice de indivíduos considerados pobres que é significativamente mais alto que a média 

estadual. No que se refere aos indivíduos considerados extremamente pobres, São 

Francisco do Sul possui menos indivíduos nessa situação do que a média de Santa 

Catarina, enquanto Itapoá apresenta uma porcentagem que está acima das verificadas 

nas demais localidades. 

TABELA 8:  ÍNDIVÍDUOS CONSIDERADOS POBRES E EXTREMAMENTE POBRES (2010) 

Localidade % de extremamente 
pobres % de pobres 

São Francisco do Sul 0,75 5,63 

Itapoá 1,10 5,51 

Santa Catarina 1,01 3,64 

Fontes: PNUD, IPEA e FJP 

A taxa de mortalidade infantil é um importante indicador de saúde que mede a 

quantidade de crianças que morrem no primeiro ano de vida, para cada mil crianças 

nascidas, durante o período de um ano. Na TABELA 9, podemos observar os dados para 

os municípios de São Francisco do Sul e Itapoá, assim como a média do estado e país, 

para os anos de 2000 e 2010. É possível verificar que o município de Itapoá apresenta a 
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menor taxa de mortalidade dentre as localidades (10,4) em 2010, estando abaixo da 

média do estado. Já São Francisco do Sul apresenta uma taxa de mortalidade bastante 

semelhante à média de Santa Catarina, embora um pouco acima. Os dados comparativos 

com o ano 2000 demonstram que houve uma evolução contundente nesse tema durante 

a década analisada.  Ainda, vale apontar que todas as localidades apresentadas atingiram 

a meta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, segundo a qual 

a mortalidade infantil no país deveria estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015.  

Ressalta-se que a taxa de mortalidade infantil está relacionada ao acesso aos 

serviços médicos hospitalares, à qualidade das condições de atendimento e salubridade 

e ao acesso à informação por parte da população. 

TABELA 9:  MORTALIDADE INFANTIL (POR MIL NASCIDOS VIVOS), 2010 

Localidade 2000 2010 

São Francisco do Sul 20,4 11,8 

Itapoá 21,7 10,4 

Santa Catarina 16,8 11,5 

Brasil  29,0 17,2 

Fontes: PNUD, IPEA e FJP 

As características educacionais no nível municipal também refletem diretamente 

na formação de uma determinada população e sua qualidade de vida. A educação possui 

papel fundamental enquanto formador de cultura e cidadania, atuando através da 

formação de valores e na criação de conhecimentos acerca da realidade, construção da 

identidade e acesso à cultura. 

Nesse sentido, serão apresentados alguns indicadores que caracterizam as 

condições de educação, tais como taxa de analfabetismo e escolaridade da população 

com 25 anos ou mais. 

A taxa de analfabetismo é um dos principais indicadores que representam as 

condições educacionais dos municípios, apontando o percentual de pessoas com 15 anos 

ou mais que não são alfabetizadas. A taxa refere-se aos que declararam que não sabem 

ler e escrever, ou ainda aqueles que já souberam mas se esqueceram, além daqueles que 

somente sabem escrever o próprio nome (analfabetismo funcional).  

A TABELA 10, na sequência, apresenta a evolução dessa taxa entre os anos 2000 e 

2010. Nota-se ambos os municípios estudados apresentaram uma diminuição na taxa de 

analfabetismo durante o período analisado, de modo que em 2010 tanto São Francisco 
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do Sul quanto Itapoá apresentam a mesma taxa de 3,7% de analfabetos. Essa é menor 

que a média estadual e está bastante abaixo da média nacional. 

TABELA 10:  TAXA DE ANALFABETISMO DE PESSOAS COM 15 ANOS OU MAIS (%) - 2000 E  2010 

Localidade 2000 2010 

São Francisco do Sul 4,2 3,7 

Itapoá 4,8 3,7 

Santa Catarina 6,3 4,1 

Brasil 13,6 9,6 

Fonte: DataSus – Censos Demográficos IBGE, 2000 e 2010. 

O nível de instrução é outro indicador importante das condições educacionais. A 

TABELA 11 apresenta a escolaridade da população com 25 anos ou mais em 2010. 

Destaca-se em ambos os municípios a grande porcentagem de indivíduos sem instrução 

ou com fundamental incompleto - nos dois casos mais de 40% da população com mais de 

25 anos. Essa situação, entretanto não é diferente do restante dos municípios do estado, 

já que a média estadual é de 46,2%.  

São Francisco do Sul possui uma parcela maior da população com ensino médio 

completo (30,4%) do que Itapoá (26,7%). No entanto, é Itapoá que possui a maior 

quantidade, relativamente, de indivíduos com superior completo (10,6%). No estado são 

12,5% os que possuem ensino superior completo. 

TABELA 11:  ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO COM 25 ANOS OU MAIS, 2010 

Localidade São Francisco 
do Sul Itapoá Santa 

Catarina 

Sem instrução e fundamental incompleto 40,5 44,2 46,2 

Fundamental completo e médio incompleto 19,6 18,6 16,6 

Médio completo e superior incompleto 30,4 26,7 24,5 

Superior completo 9,6 10,6 12,5 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010 

 

3.4.DINÂMICA ECONÔMICA 

O Estado de Santa Catarina, localizado geograficamente de forma estratégica em 

relação aos países do Mercosul e aos mercados consumidores brasileiros, e com 

importantes infraestruras para o escoamento das produções, tais como rodovias que 

ligam o estado ao continente sul americano, além de três aeroportos de grande 
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capacidade e quatro portos de referência (São Francisco do Sul, Itajaí, Itapoá e 

Navegantes); é destaque na produção de riqueza do Brasil, sendo o 6º maior Produto 

Interno Bruto (PIB) do país.  

A economia do município de São Francisco do Sul é moldada por sua geografia 

excepcionalmente privilegiada para atividades portuárias. A atividade do Porto, 

administrado por autarquia do Governo do Estado de Santa Catarina, é dos principais 

vetores do desenvolvimento econômico do município. Além disso, merece destaque na 

economia municipal as indústrias mecânica e química, a pesca artesanal e o turismo 

relacionado ao Patrimônio Histórico e às praias, em alta temporada.  

Na economia de Itapoá, o porto privado de mesmo nome, que iniciou suas 

atividades em 2011 é atualmente responsável por grande parte da economia municipal. 

Localizado na Baía da Babitonga, que apresenta boas condições naturais de calado e 

águas calmas, é um dos primeiros portos 100% privado do país e um dos mais 

importantes na movimentação de cargas conteinerizadas. O turismo é historicamente o 

outro alicerce da economia local, além da pesca artesanal, que atende principalmente o 

mercado local e os veranistas. 

O Produto Interno Bruto (PIB) total e o PIB por setores econômicos representam 

dois importantes indicadores das condições socioeconômicas dos municípios. Por indicar 

a soma (em valores monetários) de todos os bens e serviços produzidos em determinado 

território, o PIB auxilia na compreensão da dinâmica econômica, possibilitando a 

apreensão de tendências, carências e possibilidades de desenvolvimento local. 

A TABELA 12, que apresenta os valores absolutos do PIB para os municípios de 

São Francisco do Sul e Itapoá e para o Estado de Santa Catarina, mostra um crescimento 

constante do PIB ao longo do período analisado (2008 a 2012) em todas as localidades.  

Nota-se que o município de Itapoá apresentou o maior crescimento relativo do 

PIB no período analisado (50,2%), muito superior ao crescimento estadual (30,5%) e ao 

de São Francisco do Sul (37,6%). O maior crescimento é notado entre 2010 e 2012 (28%), 

fato que pode ser explicado pelo início das operações do Porto de Itapoá. 
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TABELA 12: PRODUTO INTERNO BRUTO (MIL REAIS) – 2008 A 2012 

Localidade 2008 2009 2010 2011 2012 

São Francisco do Sul 3.162.801 3.324.007 4.030.243 4.347.605 5.068.800 

Itapoá 120.390 136.562 174.768 197.664 241.947 

Santa Catarina 123.282.295 129.806.256 152.482.338 169.049.530 177.275.691 

Fonte: Censos Demográficos, IBGE. 

 

A composição do PIB local, através da variável Valor Adicionado Bruto (VAB), 

permite uma análise sobre qual setor da economia tem maior influência na formação da 

riqueza local. Essa variável é representada segundo as diferentes categorias – 

agropecuária, indústria, serviços – que compõem a economia local.   

O GRÁFICO 4 apresenta o 

percentual do valor adicionado 

bruto por setores do PIB de São 

Francisco do Sul entre os anos de 

2008 e 2012. Nota-se que a 

Agropecuária tem uma 

participação muito pequena na 

composição da economia local, 

chegando a representar apenas 

0,2% em 2012.  

Ao analisar o período 

entre 2008 e 2011 percebe-se um 

progressivo decréscimo do setor de Serviços e um aumento gradual do setor Industrial. 

Porém entre 2011 e 2012 essa lógica se inverte, o VAB da Indústria cai de 51% para 

35,5% e o VAB dos Serviços aumenta de 48,6% para 64,2%.  
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GRÁFICO 4: PORCENTAGEM VAB POR SETOR, SÃO F. DO SUL  
Fonte: Censos Demográficos, IBGE. 
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O GRÁFICO 5 

apresenta o percentual 

do valor adicionado 

bruto por setores do PIB 

de Itapoá, entre os anos 

de 2008 e 2012. 

Percebe-se, de forma 

geral, um aumento no 

VAB de serviços no 

período analisado, 

saltando de 75,9% em 

2008 para 81,7% em 

2012. Em contrapartida, o setor agropecuário passa por um declínio gradual, chegando a 

representar apenas 3,6%. Já o setor industrial, apesar de representar a segunda parcela 

do PIB municipal, possui uma pequena participação (entre 14% e 18%) na economia local 

e permanece praticamente o mesmo quando se compara os anos de 2008 e 2012. 

A participação do setor de serviços no PIB de Itapoá é notadamente superior ao 

observado em São Francisco do Sul, representando 81,7% no ano de 2012. Crescimento 

que pode ser explicado principalmente pelas atividades portuárias desenvolvidas no 

município e por toda movimentação econômica gerada por este tipo de 

empreendimento, que impulsiona também atividades não diretamente associadas às 

portuárias.   

A População 

Economicamente Ativa 

(PEA) compreende o 

contingente potencial de 

mão de obra com que 

pode contar o setor 

produtivo, isto é, a 

população ocupada e a 

população desocupada.  
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GRÁFICO 5: PORCENTAGEM VAB POR SETOR, ITAPOÁ  
Fonte: Censos Demográficos, IBGE. 
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GRÁFICO 6: POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA  
Fonte: Censos Demográficos, IBGE. 
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O GRÁFICO 6 apresenta a evolução do percentual da PEA entre os anos de 1991 e 

2010, nos municípios de São Fracisco do Sul e Itapoá e no Estado de Santa Catarina. 

Itapoá apresentou uma evolução de 15,6% no percentual da PEA, muito acima da média 

do Estado (9,6%) e de São Francisco do Sul (6,3%).  

Entre as localidades analisadas, São Francisco do Sul é a que possui, em 2010, o 

menor percentual de população economicamente ativa (56,7%).  
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4. A PESCA 

4.1.PERFIL DA PESCA E DOS PESCADORES  

4.1.1 Contexto 

Em um contexto de múltiplos usos da 

Baía da Babitonga, tais como a atividade 

portuária e o turismo, verifica-se que a pesca 

está presente nos seis municípios de seu 

entorno (Araquari, Balneário Barra do Sul, 

Garuva, Itapoá, Joinville e São Francisco do 

Sul). Para fins de análise, nesse capítulo, serão 

considerados os municípios de São Francisco 

do Sul e Itapoá.  

Há que se considerar que a pesca 

extrativista pode ocorrer em escala artesanal 

ou industrial. De acordo com dados da 

Gerência de Pesca de São Francisco do Sul e 

com a Secretaria de Pesca e Agricultura de Itapoá só há nesses dois municípios a 

ocorrência da pesca artesanal.  

De acordo com o extinto Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) distingue-se a 

pesca industrial da pesca artesanal pelo tipo de embarcação e relação de trabalho do 

pescador. 

“O pescador artesanal é o profissional que, 

devidamente licenciado pelo Ministério da Pesca 

e Aquicultura, exerce a pesca com fins 

comerciais, de forma autônoma ou em regime 

de economia familiar, com meios de produção 

próprios ou mediante contrato de parcerias, 

desembarcada ou com embarcações de 

pequeno porte. Para a maior parte deles o 

conhecimento é passado de pai para filho ou 

pelas pessoas mais velhas e experientes de suas 

comunidades.   (MPA, 2012) 

FOTO 2: PORTO DE ITAPOÁ 
 

FOTO 3: PESCA NA BAÍA  
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O pescador artesanal deve obrigatoriamente ter Registro Geral de Pesca - RGP e 

sua atividade é profissional, com fins comerciais ou subsistência. Em dados de 2011, no 

Brasil existiam 970 mil pescadores registrados, sendo que 957 mil eram pescadores 

artesanais. A produção da pesca artesanal equivale a aproximadamente 45% da 

produção pesqueira brasileira. 

Dados do Registro Geral da Pesca, de outubro de 2015, contabilizaram 887 

pescadores cadastrados em São Francisco do Sul e 494 em Itapoá.  

Segundo o atual presidente da Colônia Z-02, de São Francisco do Sul, 

aproximadamente 1.400 pescadores são associados (março/2018). Porém, valem 

algumas ressalvas: (1) é possível ter o RGP (Registro Geral da Pesca) sem o intermédio de 

nenhuma colônia; (2) é possível se associar às colônias que não sejam a do seu município 

de residência; (3) há relatos e reclamações sobre uma falta de controle das colônias, que 

acabariam por filiar pescadores que não vivem de fato da pesca, mas buscam a filiação 

para obter alguns benefícios, como o Seguro Defeso e aposentadoria.  

Outro dado que vale ser mencionado é que o representante da Gerência 

Municipal de Pesca de São Francisco do Sul, contabiliza que existem hoje 

aproximadamente 700 famílias vivem da pesca artesanal. Já em Itapoá, o representante 

da EPAGRI estima que existam hoje 40 famílias no Pontal que vivem da pesca. É notória, 

entretanto, a grande dificuldade na obtenção de dados realistas acerca da quantidade de 

pescadores que efetivamente vive da pesca.  

Serafini (2012) cita que é reconhecida mundialmente a dificuldade na obtenção 

de dados referentes à pesca de pequena escala, e ressalta a importância da utilização de 

métodos participativos e das diversas formas de conhecimentos para a obtenção de 

dados, tais como informações qualitativas. 

Ainda segundo Serafini (2012), a pesca artesanal é uma atividade familiar, em que 

filhos ajudam os pais nos ofícios da pesca e as esposas trabalham nas atividades após 

desembarque dos pescados. Na aplicação da pesquisa realizada é possível perceber o 

caráter de atividade familiar quando questiona-se há quanto tempo exercem a pesca e 

com quem aprenderam - a grande maioria comenta que pesca desde a infância, 

acompanhando os pais e familiares mais velhos.  

No entanto, grande parte dos pais atualmente demonstram que preferem que os 

jovens se dediquem a outras atividades, seja pela redução dos recursos pesqueiros, 
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aproximação das áreas urbanas às comunidades e disponibilidade de outras atividades 

de trabalho. 

4.1.2 Mulheres na Pesca 

Apesar da pesca ser uma atividade com forte predominância masculina, as 

mulheres sempre desenvolveram um papel fundamental na organização e manutenção 

das atividades, embora muitas vezes não reconhecido.  

A pesca artesanal foi descrita como atividade comercial pelo Código de Pesca de 

1967 - porém o trabalho das mulheres não foi regulamentado nessa ocasião, por ser 

considerado mera extensão do trabalho doméstico. Com a admissão das mulheres na 

Marinha, a partir da Lei nº 6.807, de 1980, foi conferido registro de pesca a algumas 

poucas mulheres, já que não houve uma política pública articulada para o 

reconhecimento das pescadoras artesanais como profissionais. Somente em 20031, ano 

em que a legislação reconhece a pesca como uma atividade ligada à economia familiar, 

muitas pescadoras conseguiram o registro de pesca. Ademais, em 20092, essa natureza 

de economia familiar foi reforçada pela Legislação e mais mulheres tiveram acesso ao 

Registro da Pesca.   

Na pesquisa realizada foi identificada a participação de pescadoras mulheres, 

tanto no beneficiamento e comercialização do pescado,  quanto na pesca embarcada. A 

maior quantidade de mulheres está inserida como parte do regime familiar, aquelas que 

trabalham embarcadas são minoria e realizam um trabalho eminente, mas não 

exclusivamente feito por 

homens. 

Entrevistada, a senhora 

Paulina, com 77 anos, diz que 

pesca desde os 8 anos e quando 

questionada sobre a frequência, 

afirma: “se não vou um dia, fico 

doente”.  

 

 

                                                
1 Lei n. 10.779/2003 
2 Lei n. 11.959/ 2009 

FOTO 4: DONA PAULINA, A CAMINHO DA PESCA  



30 
 

4.1.3 Comunidades Pesqueiras 

Tanto o município de São Francisco do Sul quanto o de Itapoá possuem 

comunidades pesqueiras que desenvolvem a atividade na Baía da Babitonga e/ou em 

mar aberto. A TABELA 13 apresenta as principais comunidades pesqueiras identificadas 

nos municípios de referência, de acordo com estudo de Serafini (2012) e com 

informações das instituições municipais voltadas à pesca (Secretarias, Colônia de Pesca Z-

02 e EPAGRI). 

TABELA 13: COMUNIDADES PESQUEIRAS 

Localidade Serafini (2012) Instituições da 
Pesca 

Itapoá 

Itapema do Norte Figueira do Pontal 
(praia da figueira e 

pontal) Pontal-Figueira 

 Itapema 

 Barra do Saí 

São Francisco do Sul 

Enseada Enseada 
Iperoba Iperoba 
Paulas Paulas 

Estaleiro-Frias Estaleiro 
Praia do Lixo Vila da Glória 

 Praia Bonita 
 Laranjeiras 
 Ubatuba 
 Forte 
 Praia do Lixo 

 

Levando-se em consideração o empreendimento Terminal Gás Sul e sua 

localização na Baía de Babitonga o presente estudo dá maior enfoque às comunidades 

que exercem suas atividades principalmente dentro da baía. Dentre estas, foram 

consideradas as mais expressivas, definidas de acordo a avaliação dos membros das 

Colônias, Secretários municipais e/ou técnicos da EPAGRI e literatura consultada. São 

estas: Iperoba, Paulas, Estaleiro, Vila da Glória, Praia Bonita e Pontal-Figueira. 

4.1.4 Infraestrutura 

Para o exercício das suas atividades, os pescadores profissionais artesanais 

utilizam de infraestrutra pública e privada, além de seus instrumentos de trabalho, tais 
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FOTO 6: TRAPICHE – IPEROBAS, COM ABRIGOS 
AO FUNDO 

FOTO 5: TRAPICHE CENTRO HISTÓRICO 

como embarcações, petrechos diversos, motor.  

Dentre a infraestrutura pública que é utilizada, pode-se citar os trapiches, os 

ranchos de pesca, o mercado do peixe e a Casa do Pescador. 

Os Trapiches são locais para 

atracagem das embarcações, permitindo 

o carregamento e descarregamento de 

cargas e equipamentos e desembarque 

de pescado.  Em São Francisco do Sul, 

destacam-se os trapiches públicos no 

bairro de Paulas e Iperoba. Em Figueira-

Pontal o trapiche é utilizado 

principalmente para fins turísticos.  

Tanto os pescadores quanto o 

representante do poder público 

municipal  de São Francisco do Sul 

avaliam que a maioria dos trapiches 

encontra-se em más condições, 

principalmente pela falta manutenção. 

O gerente municipal de pesca cita a 

necessidade da realização de 

dragagem para melhorar as condições 

de atracagem. De acordo com pescadores, quando a maré baixa o local fica com muita 

lama e é difícil sair da terra para a água. Já o trapiche de Iperoba foi recém construído, 

no entanto pescadores criticaram a má qualidade da madeira utilizada.  

Os Ranchos de pesca, 

espalhados por toda a baía, 

também denominados abrigos 

de pesca, são o ponto de apoio 

do pescador mais próximo ao 

mar. As estruturas geralmente 

são de madeiras, mas podem ser 

também de alvenaria, e é onde 

se guardam as embarcações. Um 
FOTO 7: ABRIGO - PAULAS 
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levantamento de 2010/2012 apontou a existência de 550 ranchos em São Francisco do 

Sul. Cabe mencionar o abrigo “Josias Rocha da Conceição”,  localizado no bairro de 

Paulas, administrado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. O abrigo possui 3 

boxes e 18 usuários, incluindo maricultor e pescador. Também vale ressaltar que 

diversos pescadores, em especial em Iperoba, possuem seus próprios abrigos privados 

localizados na beira da baía.  

A Casa do Pescador, localizada 

na praia da Enseada, dispõe de diversos 

boxes, onde os pescadores guardam 

seus petrechos, e duas bancas, onde os 

pescadores expõem e comercializam os 

pescados. Atualmente, são 25 usuários 

cadastrados, de acordo com a Gerência 

Municipal de Pesca.  

Há um mercado de peixe, na 

praia de Itapema, em Itapoá, composto 

por diversos boxes, onde os pescadores podem comercializar a pesca. Não há registro de 

mercado de peixe em São Francisco do Sul. 

No Paulas, está instalada uma Fábrica de Gelo, que tem subsídio da Prefeitura de 

São Francisco do Sul e portanto, o gelo é vendido mais barato aos pescadores. 

Atualmente produz 3 toneladas de gelo por dia. Há, segundo a gerência de pesca, um 

projeto para aumento da capacidade produtiva da fábrica. 

4.1.5 A Pesca na Baía  

As embarcações utilizadas na Baía da 

Babitonga são em geral de pequeno porte, e 

segundo Serafini (2012), a bateira é a 

embarcação predominante dentro da baía, 

podendo-se citar também botes, barcos e 

canoas.  

De acordo com Bastos (2006) 84% das 

embarcações em São Francisco do Sul são 

movidas a motor, seja de popa ou centro e em 

FOTO 8: CASA DO PESCADOR 

FOTO 9: BARCO NA BAÍA 
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Itapoá, 87%. Todos os pescadores abrangidos na pesquisa são proprietários de suas 

embarcações. 

Como afirma Serafini (2012) e confirma-se na pesquisa de campo, os pescadores 

vão sozinhos na pesca que utiliza o gerival, petrecho que permite operação por apenas 

uma pessoa. Já no caso da utilização de outros petrechos, geralmente são necessárias 

pelo menos duas pessoas, que na grande maioria, são do núcleo familiar, mas também 

podem envolver camaradas, normalmente amigos ou parentes.  

A legislação vigente limita a utilização de tipo e quantidade de petrecho, além de 

proibir a pesca em determinados períodos (defeso) e limitar o tamanho de espécies 

capturadas.  

Verificou-se que o gerival é hoje o mais utilizado para a pesca do camarão branco 

no estuário. Com malha mínima de 3 cm, o gerival é considerado o “terror do mar”, pois 

possui uma elevada eficiência de captura e da baixa seletividade em relação ao tamanho. 

Ainda, esse petrecho é tido como de fácil utilização, de modo que não é necessária 

experiência na pesca para conseguir utilizá-lo, "qualquer um consegue pescar com o 

gerival”, afirmam os pescadores. Essa facilidade na operação teria atraído pescadores 

amadores para a atividade, especialmente na época do camarão (Rodrigues, 2000). 

A maioria dos pescadores se dedica quase que exclusivamente à atividade 

pesqueira durante toda a sua vida, embora há os que tenham trocado a pesca por 

serviços públicos, tais como vigiante, eletricista ou ferroviário. Há relatos de pescadores 

que diversificam suas atividades realizando serviços pontuais, denominados “bicos”, 

apenas em momentos de escassez de pescado, geralmente com atividades como de 

pedreiro ou na roça. Além disso, vale ressaltar o grande número de pescadores 

aposentados, que continuam na atividade para complementação da renda.  

Outro fator que merece destaque é o fato de pescadores amadores, ou seja, 

indivíduos com outras profissões ou ocupações, que não a pesca, estarem parcialmente 

inseridas no contexto da pesca local, seja como esporte ou complementação de renda, o 

que resulta em conflitos.  

Segundo a Colônia Z-02 a renda média de um pescador gira hoje em torno de 

R$2.000,00. Porém em campo, foram informados valores bem abaixo disso, como 

R$500,00, R$600 e R$700  mensais. Os pescadores relatam que a renda varia bastante 
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FOTO 11: PEIXARIA - PAULAS  

também ao longo do ano, “tem dia que dá, tem dia que não dá, porque a pesca não tem 

estabilidade”, afirma uma pescadora3. 

 

4.1.6 Comercialização e Beneficiamento  

A respeito da comercialização dos 

pescados, foram citadas diferentes formas, 

quais sejam: venda direta para o 

consumidor, venda para estabelecimentos 

comerciais (peixarias e restaurantes), venda 

em seus próprios estabelecimentos (peixaria 

ou restaurante), e venda para atravessador. 

A maior parte dos pescadores prefere e 

realiza a comercialização diretamente para o 

consumidor, na porta de casa ou até mesmo 

na praia, em alta temporada do turismo. A 

venda ao consumidor final é relatada como a mais rentável, principalmente quando o 

peixe é beneficiado.  

Acerca da possibilidade de um novo Mercado de Peixes no município, o 

Secretário de Pesca de Itapoá ressalta a importância de consultar os pescadores. Sabe-se 

que muitas vezes estes pescadores preferem vender a mercadoria na porta de casa, e um 

mercado de peixes que concentra 

turistas pode acabar por prejudicar 

sua venda individual. Já a venda para 

o atravessador aparece como uma 

das menos rentáveis, “não vende 

nem por metade do preço”, alega um 

pescador de Paulas. É comum 

perceber que aqueles que realizam a 

venda para estabelecimentos 

                                                
3  Pescadora Márcia, conforme relato de Rose Mary Gerber (p.101). Mulheres e o Mar: Pescadoras 
embarcadas no litoral de Santa Catarina. Editora UFSC, 2015.  

FOTO 10: PLACA NA CASA DE UM 
PESCADOR  
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comerciais, possuem uma espécie de exclusividade, de modo que vendem apenas para 

aquele local.  

Foram identificados dois 

perfis de peixarias: as maiores, das 

quais apenas duas em São 

Francisco do Sul possuem licença 

("selo") da vigilância sanitária, e as 

menores, menos 

profissionalizadas. Em Itapoá o 

Secretário de Pesca informa que 

não há informações sobre 

peixarias licenciadas. 

Os representantes das peixarias relataram que recebem a mercadoria de acordo 

com o que chega, embora as peixarias maiores possuam restrição de espécie - a Peixaria 

do Nêne não recebe o Parati, por exemplo. Dentre as espécies preferidas estão a Pescada 

Amarela, Linguado e Robalo.  

Em nenhuma pescaria é necessário cadastro prévio do pescador, e não há horário 

fixo para a entrega do pescado. Os pescadores que realizam a pesca de noite, em geral 

entregam o produto pela manhã, já os que pescam durante o dia, entregam a 

mercadoria à tarde. Há ainda as peixarias que buscam o peixe na casa do pescador. 

Todas as peixarias visitadas recebem o peixe bruto, sem beneficiamento e possuem uma 

equipe interna responsável pela limpeza e congelamento da espécie.  

As maiores peixarias vendem também peixes importados, e alegam que estes têm 

maior procura, em detrimento dos peixes locais. Essas vendem no atacado e no varejo, 

sendo que também possuem clientes que vêm de fora do município. Já as menores 

vendem para os moradores locais, turistas e veranistas. Representante da Peixaria do 

Nêne alega que a mão de obra para beneficiamento atualmente está escassa. 

Têm-se que grande parte dos pescadores abordados na pesquisa faz algum tipo 

de beneficiamento nos pescados, antes da comercialização. Isso acontece principalmente 

quando a venda é feita diretamente para o consumidor final e o beneficiamento mais 

comum é a limpeza e filetagem dos peixes. Aqueles que não beneficiam o pescado 

justificam a questão pela falta de tempo, já que saem todos os dias para pescar. As 

mulheres, esposas ou filhas dos pescadores, são as principais envolvidas na etapa do 

FOTO 12: PEIXARIA - IPEROBAS  
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beneficiamento. O processo de beneficiamento geralmente ocorre na própria residência 

dos pescadores. Já quando a comercialização é feita para estabelecimentos comerciais 

ou atravessadores, o beneficiamento não é comum. As peixarias da região, bem como 

restaurantes, no geral preferem comprar a pesca sem beneficiamento. 

Ainda à respeito do beneficiamento, foi citado pelo representante da Gerência de 

Pesca de São Francisco do Sul, que não há no país uma cadeia produtiva de pesca 

organizada que favoreça essa prática, o que resulta, inclusive, no aumento do consumo 

de peixes importados. Já o representante da EPAGRI de Itapoá enfatizou a necessidade 

dos pescadores se unificarem para profissionalizar a produção como, por exemplo, 

através de uma cooperativa. Mencionou ainda a necessidade de um entreposto de pesca 

no município. 

Foi relatado pelos pescadores que a maior dificuldade enfrentada na 

comercialização está relacionada ao baixo preço pago pelos estabelecimentos 

comerciais.  

Questionados sobre a utilização de gelo, os entrevistados se dividiram. Aqueles 

que não utilizam gelo justificam sua escolha pelo horário que realizam a pesca 

(madrugada), duração de cada saída e tipo de espécie. Aqueles que utilizam fazem o 

próprio gelo em casa em garrafas pet ou de leite reaproveitadas, ou compram na fábrica 

de gelo do Paulas. 

 

4.1.7 Espécies pescadas 

A pesca do camarão no estuário e fora dele tem até os dias de hoje uma grande 

importância no contexto da pesca artesanal, não só nesta região, mas em todo o litoral 

catarinense (MEDEIROS et al., 1997; PEZZUTO, 2001 apud Serafini, 2012) 

Além do camarão branco, que é notoriamente a pesca de maior importância na 

baía, foram citadas mais de 20 espécies de peixes comumente pescadas. Corvina, parati, 

bagre e misturinha4 são espécies mais frequentemente relatadas, têm durante todo o 

ano, e portanto, possui um baixo preço de venda. A pescada amarela não é uma espécie 

citada por todos os pescadores, e possui um bom preço de venda. Robalo, Peixe Espada, 

Garoupa, também foram mencionados como bons para a venda.  

                                                
4 conglomerado de espécies de pequeno porte e baixo valor comercial: 
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A pesca do camarão é interrompida três meses durante o ano, período do defeso 

dentro da baía. A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e 

Pesca5) define Defeso como “a paralisação temporária da pesca para a preservação da 

espécie, tendo como motivação a reprodução e/ou recrutamento, bem como 

paralisações causadas por fenômenos naturais ou acidentes”. Segundo a Gerência de 

Pesca de São Francisco do Sul, cerca de 500 profissionais recebem o seguro defeso no 

município.  

Para a pesca de diferentes espécies, relatam os pescadores, é necessário que se 

tenham diferentes petrechos e portanto, que se saibam diferentes técnicas. Isso é o que 

pode garantir um bom rendimento com a atividade pesqueira.  

 

4.2.PESCA DA TAINHA 

A pesca de safra da Tainha, acontece anualmente entre maio e julho, obedece à 

normativas institucionais e utiliza saberes e técnicas tradicionais específicos, que são 

passados entre gerações. A historiografia sugere que sua origem remete aos indígenas 

Carijós, que habitavam a região antes da chegada dos europeus. É  ainda hoje uma 

atividade importante que compõe a identidade cultural de todo o litoral catarinense, e 

em 2012 foi tombada como patrimônio cultural imaterial de todos os catarinenses pela 

Lei Estadual 15.9226. 

Em visita à campo muito se 

ouviu sobre a tão esperada época 

da Tainhada. Pescadores se 

orgulhavam da quantidade de 

tainha pescada em anos com safra 

boa, e lamentavam os anos ruins. A 

FIGURA 4 apresenta um quadro do 

pescador Ivan, de Iperoba, com 

fotografia de uma boa captura 

(2.860 tainhas), realizada na safra 

                                                
5 Lei Federal nº 11.959, de 29 de junho de 2009 
6 Lei nº 15.922, de 06 de Dezembro de 2012. Declara integrante do Patrimônio Histórico, Artístico e 
Cultural do Estado de Santa Catarina, a Pesca Artesanal da Tainha. 

FIGURA 4: QUADRO – SAFRA TAINHA 
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de 2016.  

Há inúmeros relatos de 

pescadores aposentados, ou 

que exercem atualmente 

outra atividade principal, mas 

que  se dedicam à pesca da 

tainha na época da safra. Há, 

inclusive, os que tiram férias 

para se dedicar integralmente 

à Tainhada. No dia 2 de 

março, meses antes da safra 

da Tainha, a equipe encontrou em campo pescadores realizando reparos e preparando a 

rede para a atividade. 

As Tainhas são peixes costeiros que nadam na superfície formando cardumes. De 

acordo com Serrafini (2012) na Baía da Babitonga, a tainha é capturada por uma grande 

variedade de redes – caceio, fundeio, redondo, arrastão de praia e tarrafa – ao longo de 

todo o ano, mas principalmente no inverno durante o período reprodutivo (maio a 

julho). A prática mais tradicional para sua captura, entretanto, é o arrastão de praia, 

realizado por no mínimo 6 pessoas, cada uma com sua 

função pré-definida. O arrastão de praia utiliza uma 

rede de emalhe que é lançada ao mar pela praia através 

de uma embarcação que conduz uma das pontas da 

rede e a outra permanece na praia. O cardume ou a 

área de pesca é então cercada pela embarcação que 

traz a ponta da rede para praia e as duas pontas são 

puxadas para a praia7. Em geral na baía os pescadores 

da tainha utilizam barco à remo, sem motor, seguindo a 

forma mais tradicional, já que o saber local alerta que 

qualquer barulho pode espantar a tainha; “a tainha é 

esperta, tem que ter muita técnica e cuidado”, avisa um pescador de Iperoba.  

                                                
7 Branco e Rodrigues, 1998 apud Serrafini, 2012. 

FOTO 13: PREPARAÇÃO DA REDE PARA REPAROS 

FOTO 14: REDE TAINHA 
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Atualmente, em São Francisco do Sul e Itapoá, é permitida a realização do 

arrastão de praia somente para pescadores detentores de embarcações certificadas com 

o Registro de Embarcação Pesqueira e com a posse dos denominados “Pontos” de pesca 

da tainha. Tais Pontos, demarcados por coordenadas geográficas, compreendem as 

zonas de operação, ou áreas da pesca, e os respectivos ranchos de pesca. A distância 

entre um Ponto e outro é de aproximadamente 500 metros, e por convenção os 

pescadores de um Ponto não podem ultrapassar para a área de outro durante o período 

da safra. Os Pontos, por lei, também não podem ser comercializados entre os 

pescadores, apenas doados. De acordo com a Gerência de Pesca, são 16 pontos 

licenciados atualmente no município de São Francisco do Sul. Na área da baía, há ainda 5 

pontos registrados em Itapoá, no Pontal, conforme informado pela Secretaria de 

Agricultura e Pesca do município. 

Dentro dos ranchos de pesca são guardadas as embarcações e petrechos que 

serão utilizadas na pesca. É comum que um pescador durma no rancho durante o 

período da safra, para cuidar da segurança dos petrechos. Os demais camaradas partem 

para o rancho às 5:30 da manhã, e o pescador que dormiu no local os espera com café. 

Assim começa a atividade, que segue essa rotina diária por aproximadamente 3 meses. 

Conforme relatos, são realizados em média 6 cercos por dia.  

Em cada grupo de pescadores e ajudantes existem responsabilidades pré-

definidas para cada participante. Os pescadores e ajudantes que não são proprietários 

dos meios de produção são chamados de “camaradas”. O “patrão”, geralmente o dono 

do ponto, é quem determina e ritmiza as remadas. O “espia”, situado em terra é o 

responsável por identificar os cardumes. 

"Tem um rapaz que fica vigiando, que a gente chama de espia. 

Ele fica lá fora no alto, então ele fica lá olhando o peixe. E ele 

dá o sinal pra todo mundo que tá aqui, ‘olha, tá vindo o peixe’, 

ele vai acompanhar, porque ele tem a técnica de acompanhar. 

É um peixe ou dois, três peixes que pulam. Esses três peixes 

vão saltar pra lá, ou pra lá, ou pra cá, ou pra lá [apontando]. E 

esse cara já sabe, ‘ele tá pulando pra terra’, ‘ele tá pulando 

pra fora’, ele já tem a manha. Então ele vai dizer pra gente. Ele 

tem uma técnica que ele vai usar o boné pra mostrar, pra cá é 

pra terra, pra lá é pra fora. Então pelo boné, ou o sinal que ele 
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vai dizer, a gente tem que sair com o bote e sair pra poder 

fechar.” (Pescador, Iperoba) 

 

A divisão do pescado também segue uma regra tradicional, segundo a qual um 

terço vai para o dono do ponto e o restante é dividido por igual entre os camaradas. O 

dono do ponto geralmente é também o proprietário dos petrechos, embarcação e 

rancho e possui maiores despesas com a manutenção dos equipamentos. 

Foi relatado à equipe a preocupação que essa tradição acabe, já que atualmente 

são poucos os jovens que participam da tradicional Tainhada.  

 

4.3.INSTITUIÇÕES RELACIONADAS À PESCA  

Em São Francisco do Sul, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 

Sustentável está a Gerência de Pesca, sob gerência de Marcon Machado, à qual compete 

o planejamento, a execução e o controle dos programas e ações do governo municipal, 

voltados ao desenvolvimento sustentável das atividades pesqueiras.  

Em conversa com o representante sobre os atuais projetos da Gerência foram 

citados projetos relacionados à infraestrutura pública, quais sejam: aumento da 

capacidade da Fábrica de Gelo do Paulas, que atualmente não atende toda a necessidade 

existente; reforma da Casa do Pescador, localizada na praia da Enseada e reformas dos 

trapiches em situações precárias. 

A EPAGRI - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 

tem escritório regional em São Francisco do Sul e em Itapoá e desenvolve trabalhos de 

pesquisa e extensão rural e pesqueira. Buscam dar orientação, capacitação, assistência 

técnica e cursos na área da pesca e maricultura, bem como no setor rural. 

Atualmente, segundo representante da EPAGRI de São Francisco do Sul, as 

principais atividades desenvolvidas no âmbito da pesca nesse município são: incentivo e 

capacitação dos pescadores para utilização de equipamentos de navegação, tais como 

GPS, rádio, bússola, dentre outros; e elaboração de projetos visando linhas de crédito 

para os pescadores e/ou maricultores que procuram a instituição; atividades de 

educação ambiental que visam incentivar uma pesca menos predatória. Além disso, está 

em andamento um projeto de rede de pesca que possibilite o escape da fauna 

acompanhante na pesca de camarão, considerada extremamente predatória.  
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Segundo representante da EPAGRI, os projetos para aprovação de linhas de 

crédito são os que mais se destacam junto aos pescadores. Estão também buscando 

realizar ações que incentivem o cooperativismo na pesca, embora reconheçam que os 

pescadores em geral sejam avessos a este tipo de organização.  Além disso, nos últimos 

três anos a EPAGRI incentivou jovens filhos de pescadores a cursarem o curso Jovens do 

Mar, que tem foco na gestão e empreendedorismo ligado à pesca.  

As Colônias de Pescadores são entidades autônomas, representativas da classe 

dos trabalhadores do setor artesanal da pesca. Em conversa com o atual presidente da 

Colônia Z-02 localizada em São Francisco do Sul, conclui-se que além dos serviços 

burocráticos do Registro de Pesca que todo pescador deve obrigatoriamente possuir e da 

entrada de documentação relativa ao seguro defeso, a Colônia presta serviços 

odontológicos aos pescadores associados e seus familiares e fornece orientações 

diversas aos pescadores que os procuram. Também foram mencionados alguns cursos 

realizados com foco na pesca, como curso para filhos dos pescadores. Entretanto, o 

presidente da Colônia afirma que atrair pescadores para cursos de capacitação é 

bastante penoso, já que grande parte possui vasta experiência na atividade e não 

vislumbra a possibilidade de aprender algo que ainda não saiba. 

Em Itapoá, os assuntos relacionados à atividade pesqueira são coordenados pela 

Secretaria de Agricultura e Pesca. Segundo informações do Secretário, a economia do 

município atualmente é baseada no setor industrial e a pesca representa uma pequena 

parcela.  Ele afirma, ainda, que o peixe pescado, em geral, permanece no próprio 

município. Estão atualmente tentando demarcar a área dos pescadores do Pontal para 

garantir uma área mínima de pesca frente às atividades portuárias. 

 

4.4.REPRESENTATIVIDADE/(DES)UNIÃO 

Existem seis colônias de pesca distribuídas nos seis municípios do entorno da Baía 

da Babitonga. Sendo que é possível que o morador de uma localidade se cadastre em 

colônia de outro município.   

Em Itapoá, a Colônia de Pesca é a Z-01 e em São Francisco do Sul, Z-02, que 

segundo informou o presidente da instituição, é a maior colônia de pesca do norte 

catarinense, com aproximadamente 1.400 associados.  
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De forma geral há um clima de insatisfação dos pescadores em relação às 

Colônias de Pesca.  Eles se dizem não representados e citam como o principal papel a 

expedição de documentos, tal como carteiras e licença de pesca, seguro defeso e 

aposentadoria. A principal queixa com relação ao papel exercido pela colônia é a falta de 

de controle de emissão de carteiras de pesca, o que acaba favorecendo os não 

pescadores a acessarem algumas das políticas sociais do governo para a pesca artesanal 

e também de exercerem a atividade, o que gera conflitos. Há também queixas 

relacionadas ao não recebimento do seguro defeso. Conforme apontado pela Colônia 

não é um erro da mesma no que se refere à documentação, mas sim das autarquias 

estaduais e federais do governo e da atual conjuntura política, em que o Ministério da 

Pesca foi extinto.  

Além das Colônias, foram citadas apenas duas associações nas entrevistas, 

Associação dos Pescadores Artesanais de Pontal e Figueira do Pontal (Itapoá) e 

Associação de Pescadores de Laranjeiras. No entanto, foram poucos os entrevistados 

associados à essas entidades, para além da Colônia. Os pescadores vêem nas associações 

uma forma de proteção frente à ameaça de grandes empreendimentos. Foi visto que, em 

geral, acabam por se organizar apenas no momento em que as ameaças de tais 

empreendimentos se concretizam.  

“Talvez os problemas relacionados à constituição e 

atuação das associações locais reflitam a pouca união dos 

pescadores com relação a sua organização nas 

localidades e a aparente ausência de lideranças locais” 

SERRAFINI (2012) 

Apesar de não haver citações explicitas de desunião entre os pescadores nota-se 

que o discurso de todos os entrevistados quanto à se ajudarem gira em torno de 

situações de imprevistos durante a pesca, seja com problemas com as embarcações ou 

petrechos. É notável a falta de organização e união entre eles para lutarem por 

interesses comuns ou participarem de discussões acerca das atividades, quer seja junto 

das entidade representativas ou não. Cada um defende o seu modo e parecem não 

querer abrir mão em prol da coletividade, tal como a constituição de uma cooperativa. 
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4.5.MARICULTURA 

A maricultura consiste na prática da aquicultura em locais de água salgada. O 

MPA (2015) define que “a aquicultura é o cultivo de organismos cujo ciclo de vida em 

condições naturais se dá total ou parcialmente em meio aquático”.  Envolve, portanto, a 

produção de moluscos, como ostras, mexilhões, caramujos e vieiras. 

A importância 

da maricultura em 

Santa Catarina vem 

crescendo nas 

últimas décadas, 

conforme pode ser 

observado na 

FIGURA 5. De acordo 

com o relatório 

Síntese Informativa 

da Maricultura 2016, 

elaborado pela 

EPAGRI, a produção 

de moluscos comercializados em 2016 por Santa Catarina (mexilhões, ostras e vieiras) foi 

de 15.381,44 toneladas. Os produtores estão distribuídos em 12 municípios do litoral 

Catarinense, de Palhoça a São Francisco do Sul. 

De acordo com representante da EPAGRI de Itapoá, a maricultura atualmente não 

é desenvolvida no município. Haviam algumas áreas de cultivo na baía, mas que foram 

suspensas pela marinha, por interferirem com as navegações no local.  

Já em São Francisco do Sul, a Gerência Municipal de Pesca informa que há hoje 76 

áreas de cultivo, divididas em 6 parques aquícolas. Após processo de demarcação local, 

todos os lotes marinhos destinados à prática da maricultura precisam passar por licitação 

por órgão federal, que é o dono desses espaços. Destas áreas de cultivo que hoje existem 

no município, apenas 46, pouco mais da metade, foram licitadas - o restante aguarda 

regularização.  

Especificamente na baía da Babitonga, existem 20 áreas demarcadas em 

localização próxima ao bairro de Paulas, porém nenhuma foi regularizada ou licitada. 

FIGURA 5: EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE MOLUSCOS 
COMERCIALIZADOS EM SANTA CATARINA ENTRE 1990 E 2016 (T) 

Fonte: EPAGRI 
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Aproximadamente 12 dessas áreas estão produzindo ativamente. Há, ainda, 5 áreas 

localizadas em Iperoba, regularizadas e licitadas, das quais duas estão com produção. Na 

Vila da Glória há outras 5 áreas regularizadas e licitadas, porém sem ocupação. 

A maricultura, em São Francisco do Sul, teve início no começo da década de 1990 

decorrente dos incentivos no Estado, em especial da EPAGRI. A demarcação das áreas foi 

realizada pelo Plano Local de Desenvolvimento da Maricultura (PLDM). A morosidade, 

entretanto, no processo de licitação das áreas da união, acaba por desestimular a 

produção. Há, inclusive, áreas já licitadas que sofreram desistência por parte dos 

produtores em decorrência da demora desse processo de regularização. 

O cultivo da maricultura 

se aproxima da agricultura em 

diversos aspectos. Para a 

produção dos mexilhões, é 

necessária a obtenção de 

sementes, que podem ser 

compradas de laboratórios ou 

coletadas nos costões, mediante 

licença. A atividade demanda um 

cuidado diário, e a produção tem 

as fases de cultivo, tempo de 

engorda, e colheita. A atividade da maricultura é desenvolvida de forma individual, e 

demanda investimento e dedicação maiores. Por essa razão, a maior parte dos 

maricultores desempenha exclusivamente esta atividade profissional. 

De acordo com informações da EPAGRI, as principais formas de comercialização 

atualmente em São Francisco do Sul são a venda direta para o consumidor, venda para 

restaurante ou para peixaria. A maior parte da produção é comercializada in natura, sem 

beneficiamento. Quando há beneficiamento, ocorre na residência dos maricultores ou na 

própria balsa. No último ano, segundo representante da EPAGRI,  a procura  por mariscos 

no município foi maior que a produção. O mesmo avalia que a maricultura possui grande 

potencial na região, porém a falta da licitação é um enorme obstáculo. Enquanto não 

houver a licitação das áreas demarcadas e a fiscalização das áreas licitadas os produtores 

ficam vulneráveis. A perspectiva de novos empreendimentos na baía, acaba por deixar os 

produtores que aguardam licitação ainda mais desprotegidos. 

FIGURA 6: PRODUÇÃO DE MARISCOS 
Fonte: Sul Connection 
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Ainda segundo informações da EPAGRI, o que é produzido, em geral, acaba por 

permanecer na região. Ele afirma que para escoar a produção seria necessário haver 

congelamento ou processamento da mercadoria. O município, entretanto, não conta 

com entreposto ou unidade de beneficiamento, o que por fim limita o crescimento do 

setor. Destaca, ainda, que a maricultura possui legislação que determina práticas 

sanitárias, e a produção pode ser vendida apenas após passar por unidade de 

beneficiamento. 

De acordo com representantes da prefeitura, a única associação de maricultores 

atuante no município, no momento, é a AMAPRI, Associação de Maricultores do Capri. A 

associação foi formada em 1998 e o cultivo das áreas associadas inicialmente 

localizavam-se na região da praia do Capri, mas hoje estão localizadas em região próxima 

ao Paulas. 

A AMAPRI é composta por 20 produtores que detém uma área de 0,5 hectares 

cada para a produção de mexilhões e ostras. De acordo com informações da EPAGRI, 

atualmente há 12 áreas que estão ocupadas e em produção - áreas demarcadas, mas que 

aguardam processo de licitação. No local da produção há balsas de apoio e um vigia 

permanente. Apesar do vigia, foram relatados casos de roubo da produção. 

 

4.6.PRINCIPAIS DIFICULDADES E DESAFIOS DA ATIVIDADE PESQUEIRA 

A pesca artesanal está passando por um momento difícil politicamente. De 

acordo com representantes públicos e pescadores dos municípios, há hoje uma 

inexistência prática de um órgão que regula e controla a atividade pesqueira.  

Os últimos anos foram marcados por inúmeras mudança políticas que afetaram 

diretamente o setor. Em 2015 o MPA (Ministério de Pesca de Agricultura), criado em 

2009 pelo governo Lula, foi extinto pela reforma ministerial do governo Dilma e 

incorporado ao MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Em março 

de 2017, com o governo Temer, passa a integrar a estrutura do MDIC (Ministério da 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços), enquanto Secretaria de Aquicultura e Pesca. Em 

novembro do mesmo ano é aprovada lei 13.502/2017, que passa a vigorar em janeiro de 

2018, determinando que o setor da pesca e aquicultura passa a ser de responsabilidade 

da SEAP (Secretaria Especial da Aquicultura e Pesca), Secretaria Especial vinculada à 

Presidência da República. O status de “Secretaria Especial” em tese forneceria status de 
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ministério, entretanto o Decreto 9.260, publicado em janeiro de 2018, define que o 

órgão ficará temporariamente sem o status de “Especial”, até que seja montada a sua 

estrutura.  

A situação de mudanças e instabilidade no setor acaba por influenciar o setor da 

pesca em âmbito municipal, através de uma carência de planejamento, organização, 

regulamentação e fiscalização. A pesca possui enorme potencial, dadas as condições 

ambientais e climáticas extremamente favoráveis da baía, de acordo com a Gerência 

Municipal de Pesca de São Francisco do Sul. No entanto, há, em suma, uma falta de 

atuação e retaguarda do poder público federal. Um exemplo é a demora na emissão de 

RGP. Representante da Colônia de Pescadores Z-02 afirma que a colônia solicitou novos 

registros em 2013 que ainda não chegaram. Já maricultores da região aguardam há mais 

de dez anos o processo de licitação, pelo governo federal, de suas áreas de cultivo. 

Também é comum a reclamação dos pescadores acerca da falta de controle mais 

rígido na emissão dos registros (RGP). Alegam que é comum que indivíduos que não 

vivem da pesca façam o registro em busca da obtenção de benefícios, como o seguro 

defeso e aposentadoria. 

A falta de fiscalização também é um problema recorrente. Os pescadores 

denunciam que há diversas pessoas sem registro de pesca (pescadores amadores) 

realizando a atividade ilegalmente na baía, atualmente. Ainda, há pescadores que não 

respeitam a época do defeso das espécies, ou usam redes proibidas por lei, como a rede 

de feiticeira, extremamente predatória. 

A fiscalização, dizem, ocorre apenas duas vezes ao ano, e visa os pescadores 

profissionais, ao invés de visar os amadores, como os turistas que realizam a pesca 

ilegalmente ou os grandes empresários. Há relatos de pescadores que fizeram denúncias 

que não foram apuradas pela polícia ambiental.  

Os pescadores artesanais profissionais de São Francisco do Sul se sentem 

bastante prejudicados pela pesca realizada pelos pescadores amadores, indivíduos que 

não são de fato pescadores profissionais, e não dependem da mesma pra sobreviver. 

Estes, relatam, geralmente vivem em Joinville, cidade industrial, e possuem empregos 

fixos, ganhando bons salários, o que os permite a aquisição de petrechos mais caros e 

especializados. Com isso, acabam por competir com os pescadores no momento da 

pesca, bem como no momento da comercialização do pescado - já que quando a oferta é 

grande o preço do pescado cai. Estes personagens que competem com os pescadores são 
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chamados de “gafanhotos" pelos pescadores da Vila da Glória, Praia Bonita, e Estaleiro e, 

possuem uma prática de pesca mais predatória, o que acaba por diminuir o estoque 

pesqueiro, alegam.  

"A principal coisa a ser feita é a fiscalização - para que 

fiquem no mar, de fato aqueles que vivem da pesca e 

possuem registro.” (pescador, Praia Bonita) 

 

"Empresários mandam na baía, colocam lanchas. Os 

grandões dominam na alta temporada. É gente que não 

vive da pesca, “gafanhoto”, acabam com os peixes e 

expulsam o pescador.” (pescador, Vila da Glória) 

 

O surgimento do gerival aumentou a captura na atividade pesqueira, ao mesmo 

tempo que, pela facilidade de seu manejo, permitiu a pesca por parte de quem não tem 

experiência. Os pescadores recordam-se do tempo em que só havia rede com malha 

maior, o que tornava o grau de dificuldade para a pesca maior. Isso além de proteger os 

estoques pesqueiros acabava por proteger também os pescadores profissionais. 

Um pescador da Vila da Glória relatou à equipe que não usa mais de um gerival na 

pesca, e segue o que é permitido por lei. Tem a consciência da importância de não 

realizar uma pesca predatória, para não acabar com a pesca na baía. No entanto, observa 

outros desrespeitando as leis de forma impune, já que a fiscalização é rara. Relata se 

sentir extremamente prejudicado, ao ponto de já se questionar se não deveria então 

também infringir a regra.  

O aumento da captura na pesca, em especial a do camarão, também é uma 

preocupação expressa pela EPAGRI. Essa pesca com maior captura do camarão acaba por 

pegar também os peixes pequenos e juvenis, além da fauna acompanhante. O 

representante estatal enfatiza a necessidade de não se buscar aumentar a quantidade de 

pesca, mas sim a de estoque pesqueiro, para assim preservar a biodiversidade da região. 

Ainda, o Gerente Municipal de Pesca de São Francisco do Sul, estima que 

aproximadamente 80% dos pescadores não respeitam o período do defeso do camarão. 

Um agravante é que a desorganização do setor, em âmbito federal, causa atrasos no 

pagamento do seguro defeso. 

Há, ainda, muita controvérsia em relação à época do seguro defeso do camarão. É 
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comum encontrar a alegação de que a época do defeso do camarão na baía está errada, 

pois não corresponde ao real período de reprodução da espécie. Borgonha (2005) e 

Rodrigues (2000), citados no Diagnóstico Socioambiental do Ecossistema Babitonga, 

elaborado pela Babitonga Ativa em 2017, também apontam para a inadequação do 

período do defeso do camarão. O gerente municipal de pesca de São Francisco do Sul 

avalia que há uma carência de pesquisa científica para a compreensão do ciclo das 

espécies de crustáceos na região sudeste-sul do país. 

Cabe ressaltar que os pescadores mais velhos têm a clara percepção de que está 

havendo uma diminuição do estoque de pescado, o que avaliam que é um dos maiores 

problemas que enfrentam hoje. Sentem que anualmente os estoques diminuem e há o 

receio de que caso algo não seja feito para preservar as espécies, a tendência é que o 

pescado na baía acabe. O gerente municipal de pesca de São Francisco do Sul também 

considera que embora a baía conte com uma diversidade grande, os estoques são baixos. 

Dentro desse contexto em que foi verificada essa grande diversidade de espécies, 

ressalta-se que uma maior variedade de petrechos e técnicas é vantajosa. 

Outro grande desafio que a pesca enfrenta hoje é a quantificação dos pescadores 

que de fato vivem da pesca. Pescadores, empreendedores e o poder público da região 

buscam esses números, embora por razões diferentes. Os pescadores, como foi dito, se 

dizem prejudicados pelos que não vivem da pesca, mas disputam com eles a pesca e a 

venda. Os empreendedores buscam dimensionar o impacto que seus empreendimentos 

poderão ter na atividade pesqueira. Já o poder público e outras instituições voltadas à 

pesca buscam dados realistas para orientar suas ações e projetos que visam incentivar a 

pesca. 

Em Itapoá o problema que as comunidades do Pontal enfrentam é que não 

conseguem conviver no mesmo espaço que o Porto. De acordo com o Secretario 

Municipal de Pesca e com presidente da associação dos pescadores do Pontal, a 

atividade portuária está dizimando o pescador ao ocupar um espaço que 

tradicionalmente era utilizado para a pesca. Com o porto, houve uma diminuição 

considerável das áreas de pesca. 

Vale ainda ressaltar as dificuldades que os pescadores enfrentam com a 

comercialização do pescado. A forma mais vantajosa da venda, como já foi mencionado, 

é a que ocorre diretamente para o consumidor final. Na baixa temporada, a quantidade 

de turistas diminui consideravelmente, tornando a venda mais difícil. O pescadores em 
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geral reclamam que recebem muito pouco pelos peixes, sendo que quando a safra é boa 

há uma queda no valor de compra. Já representantes de peixarias relatam que há maior 

saída de peixes importados, que são preferidos em detrimento dos locais. 

Por fim, ressalta-se que frente às dificuldades que os pescadores enfrentam 

atualmente, a pesca torna-se hoje uma opção pouco atrativa para a juventude atual. A 

EPAGRI e a Colônia de Pescadores Z-02 mencionaram cursos de capacitação realizados 

com jovens pescadores, com o intuito de incentivar a pesca e sua continuidade. 

A pesca, como pode ser visto, em ambos os municípios é atualmente muito 

pulverizada. Existem inúmeros pescadores e comunidades pesqueiras, mas pouca 

atuação conjunta. 
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PARTE 2 – AÇÕES PROPOSTAS 
 
  



51 
 

1. MAPEAMENTO DE OPORTUNIDADES E PROPOSIÇÃO DE AÇÕES 

Terminada a etapa de pesquisa na região e do cruzamento desses dados com os 

secundários coletados previamente, um diagnóstico foi formalizado. Com isso em mãos, 

a equipe da Salsada partiu para a última etapa do processo: realização de um workshop 

interno seguido da criação de possíveis ações voltadas às comunidades da pesca na 

região da Baía da Babitonga, com foco nos municípios de São Francisco do Sul e Itapoá. 

 

1.1.WORKSHOP 

O workshop interno tinha dois grandes objetivos:  

A. Objetivo conceitual:  entender a realidade e os problemas enfrentados pelos 

pescadores dos municípios de Itapoá e São Francisco do Sul para compreender suas 

principais dificuldades, desafios e vontades. 

B. Objetivo prático: estreitar a relação da Golar com os pescadores locais, de 

forma que eles construam um vínculo harmonioso. Isso se dará através de um plano de 

ação, por parte da empresa, buscando equilíbrio do negócio com uma atuação que 

minimize impactos, principalmente sociais e ambientais. O plano visa construir projetos 

que beneficiem esses trabalhadores locais, não somente compensando possíveis ônus 

que eles possam ter em virtude da instalação de um empreendimento, mas também 

trazendo novas perspectivas de vida. 

Para tal, o workshop contou com a participação de cinco integrantes da Salsada 

bem como da equipe que foi a campo, totalizando sete participantes. A dinâmica foi 

construída com base na metodologia de workshops da Salsada e contou com a presença 

dos seguintes participantes: 

Débora Emm: é cientista social (USP) e publicitária (ESPM) por formação, cria 

conexões entre a academia e o mercado. É sócia fundadora da Inesplorato, empresa 

pioneira em curadoria de conhecimento. Nos últimos dez anos, se dedicou a estudar o 

Brasil em toda sua complexidade conduzindo projetos que ajudam grandes empresas, 

como Ambev, Unilever e TV GLOBO a se relacionarem com seu país de maneira mais 

profunda. No universo de alimentação, já conduziu projetos de pesquisas de campo e 

estudos de curadoria de conhecimento com enfoque exclusivo em compreender nossa 

cultura alimentar e apontar caminhos para a evolução deste importante setor.  

Lena Mattar: é publicitária (ESPM), sommelière (Le Cordon Bleu Paris) e tem 
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formação técnica em cozinha (Escola Wilma Kovesi). Após adquirir experiência em 

restaurante, passou a se dedicar a comunicação gastronômica com foco em produção de 

conteúdo e assessoria de imprensa. Trabalhou com grupos como Ráscal, Cia Tradicional 

de Comércio e estabelecimentos como Ici Bistrô e Tappo Trattoria, além de empresas 

que atuam no setor como Editora Melhoramentos, Rede Bandeirantes de Televisão, 

Danone e Ambev. 

Michele Okuhara: publicitária formada em Comunicação Social pela ESPM-SP e 

pós-graduada em Design Estratégico pela Parsons The New School for Design. Após cinco 

anos atuando na área de Comunicação e Marketing de empresas multinacionais, 

dedicou-se a carreira de curadora de conhecimento, na Inesplorato – empresa da qual 

também é sócia – à frente de workshops criativos e projetos ligados à área de inovação, 

branding e desenvolvimento de produtos para clientes como Ambev, Unilever e Google. 

Em 2015, retornou de uma temporada de três anos em Nova Iorque, onde se 

especializou em metodologias e ferramentas que têm no design a fonte para a inovação. 

Roberto Meirelles: formado em Comunicação Social pela ESPM-SP iniciou sua 

carreira como publicitário atuando como diretor de arte e fotógrafo até a fundar a 

Inesplorato em 2010. Como Curador de Conhecimento liderou projetos ligados à 

inovação, comunicação, branding, desenvolvimento de repertório e concepção de 

produtos para empresas como Ambev, P&G e Danone. Desde então ajuda empresas e 

pessoas a se relacionarem com a complexidade do sistema de alimentação brasileiro por 

meio do aprofundamento em lentes sociais, econômicas, políticas e culturais. 

Gabriela Busato: relações públicas formada em Comunicação Social pela ECA-

USP, e pós-graduada no Master "Comunicação para a Indústria Criativa: Gastronomia, 

Moda e Design" pela Università Cattolica de Milão, na Itália. Passou por várias áreas 

dentro do mercado de comunicação, começando por assessora de imprensa e realização 

de eventos, passando por agências, onde trabalhou com estratégia na área digital e 

social media, atendendo clientes como Airbnb. Atuou também no universo de 

alimentação italiano, na área de comunicação e educação da rede Eataly. 

Roberta Jereissati: é cientista social (USP). Possui experiência sólida em pesquisa 

qualitativa e em elaboração de diagnóstico socioeconômico e sócio-organizativo, 

incluindo planejamento, aplicação e análise de metodologias qualitativas, assim como 

proposição de medidas e ações com base nos achados. Trabalhou com habitação e 

urbanização de favelas e com projetos de saneamento básico em diversos municípios do 
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estado de São Paulo, atuando sempre na área social. Também desenvolveu estudos 

socioterritoriais, avaliação de impactos socioeconômicos (EIA-RIMA) e proposição de 

medidas de mitigação dos impactos, no estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina, São 

Paulo e Minas Gerais. Ainda, participou da revisão do Plano Diretor e Zoneamento 

Ecológico Econômico (ZEE) de município na região central de Minas Gerais. 

Julia Mello: é Geógrafa, formada pela PUC Minas, com especialização em 

Engenharia Ambiental e tem sua carreira voltada, principalmente, à área socioambiental 

e socioterritorial. Possui oito anos de experiência no mercado de consultoria. Com ampla 

experiência na produção de diagnósticos socioeconômicos e acompanhamento da 

implantação de programas socioambientais. Participa da elaboração de relatórios 

ambientais, com  avaliação de impactos socioeconômicos (EIA-RIMA) e Planos 

municipais, que envolvem mobilizações sociais, tais como Planos Diretores. 

O workshop consistiu nas seguintes etapas: 

1. Aquecimento: Quiz sobre o universo da pesca 

Objetivo: quebrar o gelo inicial e “aquecer os motores”, fazendo um quiz de curiosidades 

do mundo da pesca. 

2. Apresentação “Cenário Macro da Pesca” e “Quem é a Golar?” 

Objetivo: contextualizar a atividade da pesca da Baía da Babitonga dentro de um cenário 

macro, contextualizando a pesca globalmente + Apresentação da Golar Power e do 

projeto do Terminal Gás Sul para os demais integrantes. 

3. Vídeo “História de Pescador”  

Objetivo: através de algumas imagens, fizemos um exercício para nos colocar na 

realidade dos pescadores para que assim pudéssemos ter um olhar mais empático para 

com a realidade dos mesmos. 

4. Apresentação do diagnóstico 

Objetivo: colocar todos os participantes na mesma página quanto à região, dados sobre a 

atividade pesqueira local, bem como sobre a realidade dos pescadores e as principais 

dificuldades enfrentadas cotidianamente a serem solucionados pelas ações propostas. 

5. Priorização das necessidades/problemas 

Objetivo: elencar e priorizar as dificuldades identificadas que são cotidianamente 

enfrentadas pelos pecadores e, com isso, criar ações que ataquem diretamente tais 

problemas. 

6. Criação das ações:  
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Objetivo: desenvolver ações a serem realizadas pela Golar de maneira a estreitar a 

relação da empresa com os pescadores locais. Essas devem beneficiar esses 

trabalhadores locais, não somente compensando possíveis ônus que eles possam ter em 

virtude da instalação de um empreendimento, mas também trazendo novas perspectivas 

de vida para os mesmos.  

 

1.2.PRINCIPAIS PROBLEMAS E POSSÍVEIS FRENTES DE ATUAÇÃO 

1.2.1 Identificação dos principais problemas 

Considerando os resultados do diagnóstico, que teve como base o cruzamento de 

dados primários e secundários, os problemas enfrentados pela comunidade pesqueira 

identificados pela equipe da Salsada são:  

• Instabilidade política no que se refere à pesca, com inúmeras mudanças no que 

diz respeito ao órgão federal responsável pelo setor. Em um breve resumo: 

Ministério de Pesca de Agricultura em 2009; Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento em 2015; Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços em 

2017 e Secretaria Especial da Aquicultura e Pesca em 2018; 

• Como consequência, em termos práticos, falta um órgão sólido que organize, 

regule e fiscalize a atividade pesqueira; 

• Dificuldades referentes à quantificação real dos pescadores profissionais que 

efetivamente pescam na baía prejudicam os órgãos ligados à pesca, os 

pescadores e empreendedores interessados em investir na região; 

• Há denúncias de RGP (Registro Geral da Pesca) emitidas em nome de indivíduos 

que querem se beneficiar de aposentadoria, seguro-defeso e indenizações, 

embora não atuem profissionalmente no setor; 

• Há denúncias de indivíduos pescando sem registro (turistas, empresários, 

"gafanhotos"); 

• Empresários que pescam na baía estariam causando uma competição desleal na 

pesca (têm condições de adquirir embarcações e petrechos melhores) e na 

comercialização do pescado, já que possuem outra fonte de renda; 

• Em Itapoá (Figueira-Pontal) o Porto foi responsável pela restrição das áreas de 

pesca; 

• Há um desrespeito generalizado às leis no que diz respeito ao uso de petrecho e à 
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época do defeso, o que aliado à falta de fiscalização acaba por resultar em uma 

pesca predatória na baía; 

• Há a crença de que a época de aplicação do defeso estaria equivocada; 

• Há preocupação com a insustentabilidade da atividade e a percepção, por parte 

dos pescadores, da diminuição do pescado dia após dia; 

• Assim, há uma necessidade de aumentar o estoque de peixes no mar, e não 

aumentar o volume de pesca; 

• Baixa valorização da atividade: novas gerações não querem seguir os passos dos 

pais; 

• Baixa valorização do produto: recebem pouco pelo que pescam e os peixes “de 

fora” são mais procurados em restaurantes e peixarias; 

• Desunião dos profissionais da pesca no que se refere a uma atuação conjunta 

(como a formação de uma cooperativa), a união, quando ocorre, acaba tendo 

caráter reativo apenas. 

Os problemas listados foram analisados pela equipe da Salsada, agrupados 

quando apresentavam questões comuns, e então foram priorizados tendo como critérios 

os relatos dos pescadores bem como os principais dados da atividade na região.  

Com base nesses problemas, elaboraram-se quatro frentes de atuação para a 

Golar de maneira que possa “atacar” diversos dos problemas listados em cada uma das 

frentes. 

1.2.2 Frentes de atuação  

A. Baixo investimento em infraestrutura 

Os profissionais da pesca artesanal da região da Baía da Babitonga têm 

rendimentos muito baixos por conta da desvalorização da atividade e do produto, como 

veremos no ponto 3. Quando indagados sobre seus ganhos, a média ficou entre R$600 e 

R$700 mensais. Por conta disso, contam com embarcações e equipamentos muito 

simples ou mesmo precários e não conseguem investir em reparos, muito menos arcar 

com a compra de novas unidades dos mesmos. Muitas vezes, chegam a se endividar para 

comprar suas pequenas embarcações, parcelando tal dívida ao longo de muitos anos. 

Também não faltam casos de pescadores que fazem pesca a remo por não terem 

condições de comprar um motor de barco. As estruturas públicas, como trapiches, 

abrigos para barcos, a Casa do Pescador e até mesmo o Mercado de peixes de Itapoá 
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possuem estruturas deficientes e insuficientes para atender as necessidades dos 

pescadores. Até mesmo a fábrica de gelo (localizada em Paulas e subsidiada pela 

prefeitura de São Francisco do Sul) precisa ter sua capacidade aumentada.  

Assim, acreditamos que a necessidade de investimento em infraestrutura seja 

essencial para a vida desses profissionais que têm um trabalho tão árduo e tão 

importante para a cultura e para a economia local, mas, ao mesmo tempo, tão pouco 

valorizado.  

 

B. Falta de informação e fiscalização sobre a pesca: 

A pesca se caracteriza como uma das principais atividades dos municípios 

pesquisados, mas ainda assim não existem dados claros sobre a atividade. Faltam órgãos 

públicos regulatórios que não só organizem e contabilizem os profissionais  da área, bem 

como fiscalizem a atividade. É muito comum encontrar divergência nos dados existentes 

e mais, verificar que são distantes da realidade da atividade. Isso porque as colônias de 

pescadores têm diversos registros de pessoas que não atuam na pesca 

profissionalmente, sendo pescadores ocasionais e por “hobby”, e outros que buscam se 

beneficiar ilegalmente de seguro-defeso, aposentadoria e até indenizações contra 

grandes corporações que implementam grandes projetos, como foi o caso do porto de 

Itapoá.  

O principal problema da falta de dados da atividade, é a impossibilidade de 

planejamento do setor. O quanto isso gera em termos econômicos para o município? 

Quantas famílias seriam afetadas por grandes empreendimentos, como o porto de 

Itapoá? Como planejar verba para aposentadoria e seguro-defeso dos pescadores? 

Quanto precisa ser investido em infraestrutura? Esses são dados que o poder público não 

consegue prever, estando impedido de investir e de fato introduzir melhorias para este 

setor tanto vital.  

A falta de fiscalização, por sua vez, faz com que aproximadamente 80% dos 

profissionais não se sintam inibidos durante a época de defeso, mantendo as atividades 

mesmo que ilegalmente. A longo prazo, esse tipo de prática é uma ameaça à 

sustentabilidade da atividade em função da redução do número de peixes. Por 

consequência, isso se torna uma ameaça à economia, à biodiversidade, e mesmo ao 

turismo local.  
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C. Baixa valorização da atividade e do produto: 

Apesar da pesca se caracterizar como uma das principais atividades econômicas 

da região, ela é muito pouco valorizada. Isso pode ser percebido pela negligência do 

estado - na falta de dados sobre o setor bem como nas infraestruturas precárias que são 

oferecidas - e pela condição de vida dos pescadores, com seus baixos rendimentos e 

ferramentas e barcos em maus estados.  

Além disso, é uma reclamação comum entre todos os pescadores que o valor 

pago pelos peixes é insuficiente. Sem muitas possibilidades de escoamento, acabam 

vendendo seu produto por um preço muito baixo para o comércio local. Este, por sua 

vez, ao invés de valorizar o produto local, extremamente fresco e advindo da pesca 

artesanal, acabam por vender mais peixes “importados”, ou seja, que vêm de outras 

localidades e cujas espécies  são mais conhecidas e comerciais.   

 

D. Baixo aproveitamento da relação pesca-turismo:  

Apesar da região ser propícia ao turismo dada suas características geo-climáticas 

e seu caráter histórico, existe uma grande negligência para com a pesca que tem seu 

valor cultural, gastronômico e de entretenimento mal explorados. A cultura pesqueira 

local tem poucas iniciativas vinculadas ao entretenimento e ao turismo, tendo um caso 

relevante que vale ser mencionado: a Tainhada. Porém, não há uma grande oferta 

gastronômica local  e os empreendimentos comerciais não exploram os ingredientes 

locais (peixes típicos, mariscos e ostras) a fim de desenvolver, incentivar e divulgar o 

consumo de uma culinária típica e de alta qualidade. 

Por sua vez, a falta de relação entre a pesca, o turismo e o entretenimento deixa 

de contribuir para a valorização da atividade e seus produtos. A desvalorização da 

atividade, ainda, sentencia os pescadores a uma vida de trabalho árduo, porém mal 

remunerados. Como num ciclo que se retroalimenta.  

Existe uma grande oportunidade para explorar mais frentes turísticas para a 

região com base na atividade pesqueira e em atividades correlacionadas como 

gastronomia e entretenimento, gerando benefícios econômicos para toda a comunidade 

dos dois municípios.  
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1.3. AÇÕES PROPOSTAS PELA SALSADA 

Entendendo a necessidade da Golar de atuar junto à comunidade pesqueira dos 

dois municípios que mais serão afetados pelo empreendimento Terminal Gás Sul  (Itapoá 

e São Francisco do Sul) e analisando os problemas constatados em nossas pesquisas, o 

time da Salsada desenvolveu possíveis ações. Essas foram elaboradas tendo como norte 

as frentes de atuação acima detalhadas - notem que algumas ações atendem a mais de 

uma frente ao mesmo tempo, tendo maior pertinência e possibilidade de resultado. 

As ações também foram criadas de modo a apresentar possibilidades de 

investimentos financeiros distintos bem como tempo de duração distintos, cabendo à 

Golar escolher entre aqueles que se encaixam melhor em suas possibilidades financeiras 

e interesses. Para que fosse possível dimensionar o nível de investimento neste 

momento inicial que não contava com um levantamento de custos detalhado, criamos 

uma régua de valores. Esta considera fatores críticos que podem impactar 

significativamente os custos de implementação da ação. São eles:  

• É um projeto permanente? 

• Existe a necessidade de construção de um espaço fixo? 

• Exige manutenção técnica a médio e longo prazo? 

• Existe a necessidade de compra de equipamento? 

• Exige material de consumo?8 

• Exige mão de obra fixa? 

• Envolve a contratação de mão de obra fora da cidade?  

• Exige plano de comunicação de longo prazo? 

 

Para cada item marcado positivamente, acrescentamos um ponto. A somatória 

total de pontos classifica a ação como de baixo, médio ou alto investimento, como 

mostra o quadro abaixo: 

 

                                                
8 Incluem-se neste item, todos os materiais de consumo, sejam eles peças, componentes ou matérias 
primas para construção de protótipos, reagentes, sejam aqueles destinados ao processamento de dados, 
escritório, desenhos, pequenas ferramentas ou as de desgaste rápido, materiais para limpeza, manutenção 
e reparos de instalações e equipamentos, roupas profissionais, combustíveis e lubrificantes, etc. Materiais 
como pequenas ferramentas, grampeadores, porta-lápis, apontadores, caixas de entrada e saída e outros 
materiais de longa duração, mas de valor reduzido, são também classificados com materiais de consumo. 
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QUADRO 1: RÉGUA DE INVESTIMENTO 

Alto Médio Baixo 

Acima de 6 pontos Entre 3 e 5 pontos Abaixo de 2 pontos 

 
Essas ações também têm poder de transformação social bem diferentes, sendo 

algumas de implementação a curto prazo e com poder de transformação mais baixo, e 

outras a longo prazo, mas com alto poder de transformação. Lembrando que por 

transformação queremos dizer a possibilidade de mudar o cenário de maneira positiva e 

também permanente. Para mensurar o tempo de implementação da ação criamos o 

seguinte critério: 

QUADRO 2: PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Longo Médio Curto 

Mais de 1 ano De 6 meses a 1 ano Aprox. 6 meses 
  

Quanto a questão do tempo necessário para auto-suficiência discorremos caso a 

caso, uma vez que cada uma apresenta uma série de particularidades. Cabe ressaltar que 

parcerias no planejamento, implantação e operação das ações são sempre bem vindas, 

podendo contribuir significativamente no sucesso, adesão e sustentabilidade das ações 

propostas. As parcerias podem envolver os próprios beneficiários das ações, bem como 

instituições públicas e privadas ligadas à pesca ou instituições de ensino no município e 

região. Menciona-se, ainda, que a compreensão e consentimento dos atores sociais 

relacionados ao setor pesqueiro são essenciais para seu sucesso. 

As parcerias com os órgãos públicos, tais como Secretaria de Pesca e Agricultura 

de Itapoá, Gerência Municipal de Pesca de São Francisco do Sul e EPAGRI, bem como 

com as Colônias de Pesca, são interessantes na medida que auxiliam na garantia da 

viabilidade local do projeto. Além disso, podem possibilitar à Golar um investimento nas 

etapas de planejamento e implantação da ação, e um menor envolvimento na etapa de 

operação, caso seja de interesse das instituições envolvidas. 

Ainda, as parcerias com instituições de ensino locais, tais como Univille, Instituto 

Federal Catarinense (IFC) ou Senai, podem render parcerias para a realização de cursos 

de capacitação, bem como para o recrutamento e divulgação de vagas afins. Dentre as 

áreas de ensino e pesquisa relacionadas às ações propostas, cabe destacar que a Univille 

oferece no município cursos de graduação em Ciências Biológicas / Biologia Marinha. O 
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campus de Joinville oferece mestrado em Patrimônio e Sociedade. Já o IFC oferece cursos 

técnicos em Administração e em Guia de Turismo, no campus localizado em São 

Francisco do Sul. O curso de Mecânica é oferecido pelo Instituto Federal Santa Catarina 

(IFSC) no campus de Joinville9. 

As oito ações estão detalhadas a seguir: 
  
 AÇÃO 1 - OFICINA DO PESCADOR 

Frente de trabalho que ataca:  baixo investimento em infraestrutura. 

No que consiste a ação? 

Considerando as condições precárias de trabalho dos pescadores, a ação consiste 

em criar uma oficina de reparos a ser utilizada pelos pescadores e maricultores conforme 

haja necessidade, aos moldes de uma oficina mecânica. Esse local ofereceria reparos 

para embarcações, motores, ferramentas e outros utensílios usados pelos pescadores 

bem como para estruturas como trapiches e abrigos de barcos. Em casos mais extremos, 

de perda total do equipamento ou mesmo inexistência do equipamento necessário, a 

Oficina poderia vir a subsidiar ou até mesmo oferecer o novo equipamento ao pescador 

mediante comprovação de residência, renda e outras formas de garantia que 

comprovem a dependência da atividade pesqueira e incapacidade de arcar com tais 

custos. 

O objetivo desta ação seria capacitar a mão de obra local disponível para tal tipo 

de serviço, envolvendo na cadeia da pesca/maricultura novos moradores e novas 

gerações que demonstraram não ter interesse em trabalhar como pescadores, como os 

pais. 

A oficina pode abranger até serviços que ajudem os pescadores na venda de seus 

produtos, como o fornecimento de melhores placas de vendas - vide as que expõem do 

lado de fora de suas casas para venda direta - e outros equipamentos de refrigeração 

necessários. 

A criação desse centro de referência traria uma melhora significativa da 

infraestrutura de trabalho dos pescadores e, com isso, dos ganhos com a pesca por conta 

das melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Ela também valoriza a atividade 

pesqueira e o pescador, impactando até a auto-estima desse cidadão.  

                                                
9 Informações acerca das instituições de ensino e cursos oferecidos têm como base informações 
disponíveis nos respectivos sites online, acessados em março de 2018. 
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Quais seriam as etapas de trabalho para implementação? 

• Escolha e aluguel  de um local estratégico para montar a oficina; 

• Definição dos serviços  a serem oferecidos; 

• Compra dos equipamentos e peças necessários para prestar tais serviços; 

• Processo seletivo para mão de obra (mecânicos, administradores); 

• Treinamento e capacitação da equipe da oficina; 

• Desenvolvimento de um sistema de cadastro dos pescadores e maricultores de 

modo a garantir que só se beneficiarão pescadores profissionais que vivem desta 

atividade e de modo a garantir que a ajuda será dada a quem realmente não tem 

condições de arcar com os custos de reparo; 

• Desenvolvimento de um sistema de subsídio e doação de equipamento para 

casos extremos; 

• Alinhamento da atividade junto aos governos locais; 

• Divulgação da Oficina junto às comunidades e mídias locais. 

Como essa ação impactaria na vida dos pescadores/maricultores? 

• Maior profissionalização e maior capacitação dos profissionais; 

• Aumento da qualidade e rendimento do trabalho; 

• Fomento à economia local, considerando a baixa renda dos pescadores10; 

• Incentivo ao protagonismo dos pescadores da região, hoje tão desvalorizados. 

Prazo de implementação: médio prazo, entre 06 e 12 meses. 

Sobre a auto-suficiência do projeto:  

Inicialmente seria necessário um investimento pontual e maior para a criação das 

estruturas, capacitação dos profissionais locais e primeiro momento de atuação em 

benefício dos pescadores, arcando com todos os custos envolvidos no processo.  

No médio prazo, uma vez que o projeto se consolidasse e a Golar já tivesse 

proporcionado melhorias significativas para os  pescadores e maricultores da região, a 

Oficina passaria a funcionar com quotas de subsídio, no qual a Golar bancaria uma 

porcentagem menor dos custos de manutenção da Oficina e os pescadores arcariam com 

um valor “preço de custo”. Dessa maneira,  eles continuariam se beneficiando dos 

                                                
10 Trecho do Diagnóstico do Campo: “Segundo a Colônia Z-02 a renda média de um pescador gira hoje em 
torno de R$2.000,00. Porém em campo, foram relatados valores bem abaixo disso, como R$500,00, R$600 
e R$700  mensais. Os pescadores relatam que a renda varia bastante também ao longo do ano, “tem  dia 
que dá, tem dia que não dá, porque a pesca não tem estabilidade”, afirma uma pescadora.   



62 
 

serviços, mas a Oficina já estaria em um patamar de maior estrutura e segurança 

financeira.  

A longo prazo, mediante acordo prévio, a gestão e manutenção da oficina poderia 

ser realizada pelo governo municipal, que passaria a ser o responsável pela manutenção 

do subsídio. A parceria com demais instituições relacionadas à pesca, como a Colônia de 

Pesca Z-02, poderia ser outra opção.  

Também vale mencionar que o processo seletivo para mão de obra pode envolver 

parcerias com instituições de ensino locais que realizam cursos na área de mecânica e 

administração, como SENAI, IFC e IFSC. 

Cronograma macro de implementação e auto-suficiência: 

Fase Atividade Período 

Fase 1 Desenvolvimento e implementação da Oficina 
com atuação 100% dependente da Golar 

Aproximadamente 12 
meses 

Fase 2 Atuação da oficina apenas com subsídios da 
Golar 

Aproximadamente 06 
meses  

Fase 3 Transição para auto-suficiência do projeto com 
ou sem parceria 

Aproximadamente 06 
meses 

 

Nível de investimento: alto 
 

PROJETO GOLAR 

Atributos do projeto Sim 

É um projeto permanente? 1 

Existe a necessidade de construção de um espaço fixo? 1 

Exige manutenção técnica a médio e longo prazo? 1 

Existe a necessidade de compra de equipamento? 1 

Exige material de consumo? 1 

Exige mão de obra fixa? 1 

Envolve a contratação de mão de obra fora da cidade? 0 

Exige plano de comunicação de longo prazo? 0 

TOTAL 6 

Classificação segundo régua Alto 
 
 
AÇÃO 2 – CENSO DA PESCA E A MARICULTURA DA BAÍA DA BABITONGA 

Frente de trabalho que ataca:  falta de informação e fiscalização sobre a pesca. 
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No que consiste? 

Realizar um censo da pesca e maricultura local com o objetivo de registrar as 

informações básicas, de maneira precisa e fidedigna, das atividades hoje ainda 

desconhecidas pelas colônias e instituições públicas locais, respondendo questões como: 

quantos pescadores artesanais profissionais e quantos maricultores efetivamente 

existem no município? Quantas embarcações autorizadas/registradas existem? Quantos 

pescadores usam as estruturas fornecidas pelo governos (trapiches, Casa do pescador, 

fábrica de gelo, etc)? Quantos quilos de peixes são retirados dos mares 

mensalmente/anualmente? Quais espécies são mais pescadas e quais estão ameaçadas? 

Quantos pescadores de fato respeitam o defeso?  

Esse levantamento de dados permitiria dar a real dimensão das atividades na 

região e, com isso, dar o devido protagonismo aos profissionais da pesca artesanal. 

Também permitiria um melhor planejamento da atividade e de políticas públicas por 

parte dos órgãos públicos. 

 Quais seriam as etapas de trabalho? 

• Contratação de empresa de pesquisa especializada para realização do censo; 

• Articulação com os governos locais; 

• Planejamento estratégico do censo: informações a serem levantadas e áreas a 

serem cobertas; 

• Pesquisa-teste com caráter experimental e de treinamento, para realizar 

eventuais ajustes no questionário e abordagem aos entrevistados; 

• Início do trabalho de campo e coleta das informações; 

• Apuração das pesquisas e a criação do banco de dados; 

• Produção do relatório conclusivo; 

• Entrega oficial dos dados ao governo e instituições locais; 

• Possível apresentação do “O cenário da Pesca na Baía da Babitonga” para 

comunidades e governos locais. 

 Como essa ação impactaria na vida dos pescadores/maricultores? 

• Real dimensão da atividade na região, dando mais protagonismo aos pescadores 

e maricultores; 

• Com informações atualizadas e corretas, instituições e associações poderão se 

organizar e se planejar melhor, exigindo melhores infraestruturas do governo; 



64 
 

• Governo teria mais condições de organizar a atividade na região, fazendo 

planejamentos mais certeiros, sabendo priorizar áreas de atuação bem como 

provisionando corretamente o orçamento necessário; 

• Governo teria mais controle para fiscalizar a atividade e os profissionais de modo 

mais eficaz; 

• Maior inteligência para o desenvolvimento de outros setores co-relacionados à 

pesca, como o turismo; 

• Maior possibilidade de atrair investimentos econômicos externos. 

 Prazo de implementação: curto prazo, aproximadamente 06 meses. 

Sobre a auto-suficiência do projeto:  

Essa ação seria feita pontualmente e , por consequência, o investimento também. 

Ela teria alta relevância para a Golar, dado que o levantamento proporcionaria 

informações relevantes para serem usadas a longo prazo pelas comunidades locais, mas, 

ao mesmo tempo, requereria um baixo investimento.  

Cronograma macro de implementação: 

Fase Atividade Período 

Fase 1 Contratação da empresa de pesquisa e 
planejamento da coleta de dados Até 02 meses 

Fase 2 Implementação do censo na região Até 03 meses 

Fase 3 Análise dos resultados e produção do relatório 01 mês 
 
Nível de investimento: baixo 

PROJETO GOLAR 

Atributos do projeto Sim 

É um projeto permanente? 0 

Existe a necessidade de construção de um espaço fixo? 0 

Exige manutenção técnica a médio e longo prazo? 0 

Existe a necessidade de compra de equipamento? 0 

Exige material de consumo? 1 

Exige mão de obra fixa? 0 

Envolve a contratação de mão de obra fora da cidade? 1 

Exige plano de comunicação de longo prazo? 0 

TOTAL 2 

Classificação segundo régua Baixo 
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AÇÃO 3 - FESTIVAL GASTRONÔMICO DO MAR 

Frente de trabalho que ataca:  baixo aproveitamento da relação pesca-turismo  + baixa 

valorização da atividade e do produto. 

No que consiste? 

Criação de um festival gastronômico para reforçar a vocação turística da região 

através da valorização dos produtos da pesca e da maricultura. O festival ofereceria 

diversas atrações em torno da alimentação - sobretudo dos produtos locais - como 

barraquinhas de comidas, aulas com chefs, concursos de receitas típicas, aula de pescaria 

e maricultura, concurso de pesca entre outras atividades. Dessa forma, a região daria 

protagonismo  para uma de suas principais atividades ao passo que desenvolveria o 

comércio gastronômico e atrairia mais turistas. Ainda, a ênfase aos produtos locais é 

essencial na divulgação e valorização dos mesmos, dado que foi verificado que estes 

normalmente são preteridos em detrimento de peixes importados.  

Outra característica importante e estratégica do festival, seria acontecer durante 

a baixa temporada turística. Estimulando a atividade fora de época, o evento ainda 

ajudaria a trazer mais recursos para a cidade num período tido como economicamente 

menos rentável.   

Esse evento ainda poderia vir a unir pescadores e maricultores aos donos dos 

estabelecimentos alimentares em prol da atividade pesqueira. Isso porque uma vez que 

os pescadores precisam escoar suas mercadorias, mas não têm outros pontos de venda 

além dos que existem na região, os donos de estabelecimento acabam tendo maior 

poder de barganha e acabam pagando muito pouco pelo pescado. O que, por sua vez, 

deixa os pescadores em uma situação financeira desfavorável apesar da importância que 

o seu trabalho tem para a Baía da Babitonga.  

A exemplo de muitas outras festas que acontecem em todo o Brasil, o evento 

teria uma relevância econômica, cultural e de entretenimento para a região da Baía da 

Babitonga e arredores.  

Quais seriam as etapas de trabalho? 

• Formação de uma equipe de trabalho que seria responsável pela concepção, 

planejamento e implementação do evento; 

• Desenvolvimento do planejamento, definição da data e local ideal, atividades a 

serem desenvolvidas, a verba necessária, produtos a serem destacados no evento 
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(tipos de peixes e mariscos) e outras atividades correlacionadas; 

• Alinhamento junto a prefeitura que poderia ser parceira da Golar no festival; 

• Estruturação de uma lista de chefs e outros profissionais convidados para 

participarem do evento como hosts de aulas, jurados em concursos e como 

protagonistas de jantares gastronômicos e afins; 

• Desenvolvimento  de um grande plano de comunicação que abranja não só a 

região da Baía da Babitonga, mas os arredores também; 

• Realização do Festival. 

Como essa ação impactaria na vida dos pescadores/maricultores? 

• Incentivo ao turismo local; 

• Aumento do turismo durante a baixa temporada; 

• Maior valorização da gastronomia local, estabelecendo a Baía da Babitonga como 

polo gastronômico e de entretenimento; 

• Maior comercialização do pescado para o consumidor final no período do evento, 

forma reconhecida como mais rentável; 

• Desenvolvimento do entretenimento local; 

• Maior reconhecimento e valorização da atividade pesqueira e dos seus produtos; 

• Estímulo a um melhor relacionamento entre pescadores/maricultores e donos de 

estabelecimentos alimentares; 

• Valorização e incentivo à demanda por produtos locais, com a possibilidade de 

aumentar o valor de comercialização e a renda dos pescadores/maricultores; 

Prazo de implementação: médio prazo, de 06 meses a 1 ano. 

Sobre a auto-suficiência do projeto:  

A Golar seria responsável por financiar integralmente pelo menos as duas 

primeiras edições. Assim, seria possível garantir a sua implementação bem como 

incentivar a continuidade do evento, fazendo com que fosse inserido no calendário 

cultural da região.  

A médio e longo prazo, o festival seria gerido por um comitê de pescadores e 

comerciantes da região. Esse comitê teria, como pontapé inicial, um caixa composto 

pelos lucros das edições anteriores. A ideia é que tal comitê seja formado por voluntários 

que queiram contribuir para o desenvolvimento da atividade na região.  

A partir desse estágio, a Golar poderia se tornar uma apoiadora de outras 
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edições, fazendo investimentos menores, mas funcionando como espécie de Madrinha 

do evento. Além disso, com a consolidação do festival, é possível pensar na estruturação 

de quotas de patrocínio, para que outras marcas, empresas e interessados se tornem 

apoiadores.  

Ainda, é possível incentivar parcerias com órgãos municipais, como a Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico e Secretaria de Turismo. Parcerias com instituições de 

ensino que ofereçam cursos relacionados ao turismo também são desejáveis. 

Cronograma macro de implementação: 

Fase Atividade Período 

Fase 1 Realização das duas primeiras edições 100% 
dependentes da Golar 02 anos 

Fase 2 
Formação de um comitê local para organização 

das próximas edições  + participação como 
madrinha e com investimento muito reduzido 

Do 2o ano em diante 

 
Nível de investimento: médio - alto  

PROJETO GOLAR 

Atributos do projeto Sim 

É um projeto permanente? 1 

Existe a necessidade de construção de um espaço fixo? 0 

Exige manutenção técnica a médio e longo prazo? 0 

Existe a necessidade de compra de equipamento? 1 

Exige material de consumo? 1 

Exige mão de obra fixa? 0 

Envolve a contratação de mão de obra fora da cidade? 1 

Exige plano de comunicação de longo prazo? 1 

TOTAL 5 

Classificação segundo régua Médio 
 
AÇÃO 4 - BAÍA DA BABITONGA COMO PÓLO GASTRONÔMICO DO MAR 

Frente de trabalho que ataca:  baixo aproveitamento da relação pesca-turismo  + baixa 

valorização da atividade e do produto.  

No que consiste? 

Incentivo financeiro para a implementação de restaurantes de melhor nível 

gastronômico na região. Isso significa incentivar a vinda de chefs renomados para 
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trabalhar na região através do financiamento/subsídio da construção de seus 

restaurantes. Assim, a Golar incentivaria a formação de um pólo gastronômico na região. 

 Tendo São Francisco do Sul como foco central - principalmente pelo seu caráter 

histórico - a proposta visaria alavancar o turismo e agregar valor aos produtos vendidos 

pelos pescadores e maricultores, se espelhando em outros exemplos de cidades como 

Brumadinho (Inhotim) e Paraty. Isso porque chefs experientes têm know-how para 

manipular os pescados e aplicar técnicas que os valorizem, incentivando assim o 

consumo de tais produtos na região. Como resultado, o trabalho dos pescadores seria 

mais valorizado e melhor remunerado. 

Quais seriam as etapas de trabalho? 

• Realização de um estudo preliminar sobre os restaurantes locais e dos entornos, 

suas ofertas e as necessidades, possíveis perfis/nomes de chefs que poderiam 

abraçar a proposta (a ideia é priorizar nomes da região) e quantos 

estabelecimentos seriam possíveis de serem abertos; 

• Planejar e prever o investimento necessário; 

• Estruturação de um plano de ação para os projetos que envolvem construção, 

divulgação e inauguração dos estabelecimentos; 

• Plano de envolvimento dos pescadores e maricultores que serão fornecedores de 

tais estabelecimentos. Esses pescadores e maricultores, e suas necessidades, 

precisam ter relevância nesse processo; 

• Elaboração de um grande plano de comunicação. 

Como essa ação impactaria na vida dos pescadores/maricultores? 

• Vinda de chefs aumentaria a venda de produtos da pesca; 

• O produto vendido pelos pescadores/maricultores seria mais valorizado pelos 

chefs por eles entenderem o valor de produtos locais e frescos; 

• Chefs, por saberem trabalhar bem com diversos tipos de peixes e por entender a 

importância de se trabalhar dentro da sazonalidade, incentivariam o consumo de 

outros peixes durante as épocas de defeso. Como consequência, trabalhariam a 

biodiversidade e a sustentabilidade na atividade pesqueira; 

• As comunidades vivenciaram um benefício não somente com mais visibilidade 

dos produtos, mas também com aumento do retorno financeiro; 

• Crescimento qualitativo (e não necessariamente quantitativo) do turismo, 
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promovendo São Francisco do Sul como centro histórico e como referência 

gastronômica da culinária do mar. 

Prazo de implementação: longo prazo, mais de 12 meses. 

Sobre a auto-suficiência do projeto:  

A implementação do projeto levaria, muito provavelmente, mais de 1 ano. E, 

apesar do investimento da Golar ser alto, ele seria pontual. Isso porque seria responsável 

por todo o planejamento e implementação dos estabelecimentos, mas uma vez abertos, 

os chefs seriam responsáveis por manter seus empreendimentos funcionando.  

Cronograma macro de implementação: 

Fase Atividade Período 

Fase 1 Planejamento e implementação dos 
restaurantes 

Entre 12 meses e 18 
meses 

Fase 2 
Restaurantes, uma vez inaugurados, passariam 

a ser responsáveis financeiramente por sua 
atuação 

Da inauguração em 
diante 

 

Nível de investimento: alto  

 
PROJETO GOLAR 

Atributos do projeto Sim 

É um projeto permanente? 1 

Existe a necessidade de construção de um espaço 
fixo? 1 

Exige manutenção técnica a médio e longo prazo? 1 

Existe a necessidade de compra de equipamento? 1 

Exige material de consumo? 1 

Exige mão de obra fixa? 1 

Envolve a contratação de mão de obra fora da cidade? 1 

Exige plano de comunicação de longo prazo? 1 

TOTAL 8 

Classificação segundo régua Alto 
 
AÇÃO 5 - ESCOLA GASTRONÔMICA DO MAR 

Frente de trabalho que ataca:  baixo aproveitamento da relação pesca-turismo  + baixa 

valorização da atividade e do produto. 

No que consiste? 

Em construir uma escola sem fins lucrativos que seria um centro de referência de 
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estudos, correlacionando a atividade da pesca com a gastronomia. O objetivo seria 

oferecer cursos técnicos, de formação e de desenvolvimento de repertório no campo 

denominado “gastronomia do mar”, pensando na riqueza dos peixes e frutos do mar 

existentes nesse território estuarino, bem como em todo o conhecimento da 

sociobiodiversidade local, concentrados “nas mãos” de pescadores e maricultores que 

praticam suas atividades com um conhecimento histórico. A proposta priorizaria o 

envolvimento de profissionais da indústria e do comércio local, bem como a atração de 

estudantes e interessados de outras regiões, tornando a Baía um centro de referência no 

assunto. 

Observando também o desenvolvimento demográfico da região, foi detectada 

uma falta de interesse por parte das gerações mais novas (que são crescentes) em 

relação à vocação econômica local, além de uma carência de estímulo - por parte das 

famílias de pescadores - para que esses jovens sigam nessa cadeia produtiva. O intuito 

também, ao construir a escola, é fomentar o envolvimento desse grupo, na tentativa de 

reverter esse cenário de desinteresse, tornando a região em pólo educacional e 

formando profissionais que possam vir a se tornar agentes de transformação.  

 
Quais seriam as etapas de trabalho? 

• Construção de um plano de negócio, definindo missão, razão e propósito do 

centro de estudos, grade de cursos, modo de funcionamento, entre outros 

aspectos - contando com a consultoria de profissionais do ramo; 

• Definição da infraestrutura necessária, busca de uma localização física e definição 

do projeto com uma equipe de engenheiros/arquitetos;  

• Ação do plano tático, em relação a todas as frentes necessárias, contemplando 

inclusive exigências burocráticas (educacionais, jurídicas, outras) para o início do 

funcionamento do estabelecimento; 

• Uma vez definido o período de inauguração, organizar um plano de comunicação 

e divulgação da escola e dos cursos; 

• Promover o início das atividades e monitorar o primeiro ciclo de cursos, já 

projetando possíveis ajustes e modificações, além de melhorias. 

Como essa ação impactaria na vida dos pescadores/maricultores e a região? 

• Valorização da atividade pesqueira e todo conhecimento em torno dela; 

• Valorização e incentivo a uma maior comercialização dos produtos locais; 
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• Desenvolvimento do conhecimento gastronômico em torno dos produtos locais e, 

com isso, desenvolvimento da qualidade da gastronomia local oferecida aos 

turistas; 

• Incentivo às gerações mais novas a valorizarem e redescobrirem a pesca e 

maricultura, atuando em setores co-relacionados à pesca; 

• Os próprios pescadores, como detentores de todo o conhecimento da 

sociobiodiversidade da região, poderiam atuar em oficinas e workshops para 

passar adiante seus conhecimentos tradicionais pouco valorizados, porém 

riquíssimos; 

• Atração de jovens estudantes de gastronomia que queiram se aperfeiçoar em 

técnicas e conhecimento sobre produtos da pesca/maricultura; 

• Estímulo à formação de um pólo gastronômico do mar. 

 Prazo de implementação: longo prazo, mais de 12 meses. 

Sobre a auto-suficiência do projeto:  

Por propor mudanças em aspectos estruturais envolvendo a área de educação, 

com o intuito de promover um grande desenvolvimento social regional, a proposta 

contempla um grande investimento inicial de planejamento, estruturação e 

comunicação, com perspectiva para ser auto-suficiente em um cenário de longo prazo. 

O investimento da Golar seria determinante para essa primeira fase de 

implementação, com uma previsão média de pelo menos 12 meses iniciais. Em um 

segundo momento, em torno de 18 a 24 meses, a escola teria capacidade para 

desenvolver e projetar sua auto-suficiência, uma vez que os alunos começariam a pagar 

pelos cursos e estudos. É importante ressaltar que o projeto funcionaria com o intuito de 

se bancar e não em se tornar uma fonte de lucros, oferecendo cursos a preços acessíveis. 

Um outro aspecto possível para incrementar o desenvolvimento desse centro de 

estudos é a possibilidade de se criar parcerias com cursos já existentes e importantes na 

região, estabelecendo uma conexão com foco em gastronomia do mar. Vale destacar 

principalmente a Universidade do Vale do Itajaí (Univali), que possui um renomado curso 

de Oceanografia (com a existência, inclusive, de um Museu Oceanográfico) e também de 

Gastronomia na região de Camboriú, que fica uns 90km da Baía. Enxergamos a 

oportunidade de uma parceria, criando grades, matérias e/ou especialização em 

conjunto; trazendo o "peso" de nomes da educação já consolidados no estado de Santa 
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Catarina como um todo. 

Cronograma macro de implementação: 

Fase Atividade Período 

Fase 1 

Desenvolvimento do plano de negócio, com 
planejamento e estruturação das etapas 

necessárias. Execução do plano tático, com a 
criação da sede física e resolução dos aspectos 
burocráticos para o funcionamento da escola 

Aproximadamente 12 
meses 

Fase 2 Plano de comunicação para inauguração e 
funcionamento ainda 100% dependente da Golar 

Entre 06 meses e 08 
meses 

Fase 3 Processo de transição para funcionamento auto-
suficiente 

Aproximadamente 06 
meses 

 

Nível de investimento: alto  

PROJETO GOLAR 

Atributos do projeto Sim 

É um projeto permanente? 1 

Existe a necessidade de construção de um espaço fixo? 1 

Exige manutenção técnica a médio e longo prazo? 1 

Existe a necessidade de compra de equipamento? 1 

Exige material de consumo? 1 

Exige mão de obra fixa? 1 

Envolve a contratação de mão de obra fora da cidade? 1 

Exige plano de comunicação de longo prazo? 1 

TOTAL 8 

Classificação segundo régua Alto 
 
AÇÃO 6 – EDUCAÇÃO ALIMENTAR E PESQUEIRA NAS ESCOLAS PÚBLICAS 

Frente de trabalho que ataca:  baixa valorização da atividade e do produto. 

No que consiste? 

Estruturar uma parceria com as redes públicas de ensino da região para promover 

a educação alimentar de crianças, adolescentes, professores e merendeiros. Sua 

pertinência se deve ao fato de existir uma forte desvalorização e desinformação sobre a 

pesca por parte das novas gerações, bem como ao fato de assistirmos ao adoecimento 

da população brasileira que anos após ano vem ganhando sobrepeso e desenvolvendo 

doenças co-relacionadas por falta de informação e maus hábitos alimentares. 

Os professores da rede pública seriam treinados pela equipe contratada pela 
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Golar para ministrar o curso que, por sua vez, duraria 06 meses e abordaria inúmeros 

temas da alimentação saudável e sustentável mas, sobretudo, ao que diz respeito à 

pesca e maricultura e seus produtos alimentares. Isso porque além de promover uma 

cultura alimentar mais saudável e sustentável para as novas gerações, a intenção é fazer 

com que essas crianças e adolescentes valorizem a atividade pesqueira para que 

futuramente sejam pescadores ou compradores mais conscientes. Na prática, o projeto 

contemplaria aulas e workshops com os alunos e eventualmente seus pais. A longo 

prazo, isso promoveria a saúde da população, a atividade pesqueira e a biodiversidade 

local. 

Essa ação permitiria encontrar, dentro da própria comunidade, figuras-chaves 

que viriam a se tornar “embaixadores” do projeto, dando continuidade e garantindo sua 

manutenção a longo prazo junto às instituições de ensino. 

Quais seriam as etapas de trabalho? 

• Contratação da equipe de implementação do projeto; 

• Mapeamento das escolas da região; 

• Planejamento da grade curricular e definição dos públicos: estudantes, 

merendeiros, familiares, etc; 

• Treinamento da equipe de professores da rede de ensino; 

• Implementação do primeiro curso ao longo de um semestre letivo;  

• Levantamento de feedbacks; 

• Identificação de figuras-chaves para serem parceiras na manutenção da ação a 

longo prazo, junto às escolas; 

• Conforme o projeto se desenvolvesse e trouxesse resultados positivos, seria 

possível pensar em uma extensão dessas atividades para outros grupos locais, 

como redes hoteleiras e restaurantes. 

Como essa ação impactaria na vida dos pescadores? 

● Desenvolvimento do repertório alimentar de crianças e adolescentes; 

● Incentivo a uma alimentação mais saudável e sustentável; 

● Promoção e valorização do trabalho pesqueiro e maricultor, duas das principais 

atividades da região; 

● Promoção da biodiversidade local; 

● Formação de futuros cidadãos e pescadores mais conscientes; 
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● Fomento à demanda por produtos locais versus peixes e outros produtos de fora. 

Prazo de implementação: médio prazo, entre 06 e 12 meses. 

Sobre a auto-suficiência do projeto: 

A Golar seria responsável pelo planejamento e implementação do primeiro ciclo 

de ensino ao longo de um ano letivo (número de aulas e carga horária a definir), bem 

como pelos custos de treinamento da equipe responsável pelo ensino. Apesar de ser 

uma ação que levaria entre 06 meses e 1 ano para ser implementada e mais 06 meses 

para o curso ser dado na integralidade, uma vez que a equipe das escolas estivesse 

treinada para ministrar o conteúdo, o projeto passaria a andar com as próprias pernas, 

sem necessidade de grandes investimentos.  

Considerando que as redes de ensino seriam públicas, o pouco investimento viria 

do governo. À Golar ficaria a opcão de apadrinhar o projeto, investindo níveis bem mais 

baixos, apenas para garantir a manutenção da ação a longo prazo, além de se manter 

como promotora da educação dessas novas gerações. 

Cronograma macro de implementação: 

Fase Atividade Período 

Fase 1 
Desenvolvimento e planejamento para 

implementação da ação 100% sob 
responsabilidade da Golar 

Entre 06 e 12 meses 

Fase 2 Implementação dos primeiros cursos, 100% sob 
a responsabilidade da Golar 06 meses 

Fase 3 Transição para auto-suficiência, com apoio da 
rede de ensino público 

A partir da segunda 
edição do curso 

Nível de investimento: baixo  

PROJETO GOLAR 

Atributos do projeto Sim 

É um projeto permanente? 1 

Existe a necessidade de construção de um espaço fixo? 0 

Exige manutenção técnica a médio e longo prazo? 0 

Existe a necessidade de compra de equipamento? 0 

Exige material de consumo? 1 

Exige mão de obra fixa? 0 

Envolve a contratação de mão de obra fora da cidade? 0 

Exige plano de comunicação de longo prazo? 0 

TOTAL 2 

Classificação segundo régua Baixo 
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AÇÃO 7 - SEMANA DA CONSULTORIA GASTRONÔMICA  

Frente de trabalho que ataca: baixo aproveitamento da relação pesca-turismo  + baixa 

valorização da atividade e do produto. 

No que consiste? 

Um evento com duração de uma semana com a finalidade de oferecer uma 

consultoria para os estabelecimentos gastronômicos/alimentares da região como bares, 

restaurantes e hotéis. A ideia é proporcionar conhecimento para que esses negócios 

possam melhorar os serviços oferecidos bem como incorporar uma maior quantidade de 

produtos típicos, advindos da pesca e da maricultura. Com isso, promoveriam a cultura 

local e melhorariam a oferta que hoje é feita ao turistas. 

Para alavancar a programação do evento, o objetivo seria trazer nomes 

relevantes no universo da gastronomia e que, ao mesmo tempo, fossem “militantes”  a 

favor de boas práticas na cadeia produtiva. Os temas da consultoria envolveriam 

temáticas como: empreendedorismo voltado ao ramo de alimentos e bebidas,  

biodiversidade, consultoria de cardápio, incorporação de produtos locais nas receitas, 

práticas de precificação, hábitos alimentares, importância das mulheres no 

beneficiamento do pescado. 

Quais seriam as etapas de trabalho? 

• Esquematizar o calendário da semana com as frentes teóricas e práticas; 

• Definição e contratação dos profissionais da gastronomia/alimentação 

convidados;  

• Divulgação do evento para maior envolvimento da comunidade local; 

• Organização e execução do evento. 

Como essa ação impactaria na vida dos pescadores/maricultores e outros moradores 

da região? 

• Fomento aos produtos da pesca e maricultura + valorização dos pescadores 

artesanais; 

• Desenvolvimento da gastronomia local com foco nos produtos da pesca e 

maricultura; 

• Desenvolvimento da hospitalidade através de consultoria de negócios do ramo de 

alimentação; 

• Melhora na oferta dos serviços e, consequentemente, na oferta para o turismo. 
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Prazo de implementação: curto prazo, menos de 6 meses. 

Sobre a auto-suficiência do projeto:  

Ação pontual e de curto prazo, porém com resultados de longo prazo. Isso porque 

o conhecimento oferecido durante a consultoria poderá ser usado de modo perene, 

acarretando em transformação social e econômica, além da promoção de práticas mais 

sustentáveis para os estabelecimentos envolvidos.  

Cronograma macro de implementação: 

Fase Atividade Período 

Fase 1 
Contratação da equipe responsável pela 
realização do projeto e planejamento do 

evento 

Aproximadamente 02 
meses 

Fase 2 Comunicação e realização do evento 02 meses 

Fase 3 Levantamento de feedbacks e resultados do 
evento 01 mês 

 

Nível de investimento: baixo 

PROJETO GOLAR 

Atributos do projeto Sim 

É um projeto permanente? 0 

Existe a necessidade de construção de um espaço fixo? 0 

Exige manutenção técnica a médio e longo prazo? 0 

Existe a necessidade de compra de equipamento? 0 

Exige material de consumo? 1 

Exige mão de obra fixa? 0 

Envolve a contratação de mão de obra fora da cidade? 1 

Exige plano de comunicação de longo prazo? 0 

TOTAL 1 

Classificação segundo régua Baixo 

 
AÇÃO 8 - DENOMINAÇÃO DE ORIGEM: SELO BAÍA DA BABITONGA 

Frente de trabalho que ataca: falta de informação e fiscalização sobre a pesca + baixa 

valorização da atividade e do produto. 

No que consiste?  

Na criação de um selo de denominação de origem protegida e/ou indicação 

controlada para os produtos típicos advindos da pesca e da maricultura artesanais da 
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região, cujas características devem-se ao meio geográfico específico, fatores naturais e 

culturais. Para o estabelecimento dessa forma de fiscalização, será necessário construir 

um sistema de certificação, com a definição de critérios específicos para a 

comercialização. Hoje o órgão responsável pela implantação desse tipo de sistema é o 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que possui um caderno de normas e 

especificações a serem seguidos. Essas práticas buscam valorizar e proteger o patrimônio 

de produtos regionais, conferindo-lhes identidade própria, e permitindo contribuir 

significativamente para a melhoria da rentabilidade dos produtores, garantindo a 

genuinidade desses importantes produtos oriundos da atividade artesanal. 

O selo, além de estabelecer um controle de qualidade e origem, se tornará uma 

“marca” local, agregando valor cultural ao produto exatamente por ele ser típico da Baía 

da Babitonga, e sendo um fator diferenciador entre este item e os demais disponíveis no 

mercado, tornando-o mais atrativo e confiável. 

Quais seriam as etapas de trabalho? 

• Formar uma equipe/comitê que irá organizar o desenvolvimento do selo; 

• Estreitar o relacionamento com  as associações de produtores e cooperativas, 

entendendo o que já é feito em termos de políticas públicas, a fim de gerar uma 

ação de inclusão; 

• Organizar a documentação necessária, entendendo e definindo os critérios de 

fiscalização e classificação desses produtos. Exemplificando: formas de produção, 

espécies, etc; 

• Dar entrada com o pedido de criação do selo, mediante padrões estabelecidos 

pelo INPI, em alinhamento com os anseios locais; 

• Pensar no storytelling do produto, construindo um planejamento da marca e da 

sua comunicação; 

• Capacitação dos pescadores para que compreendam o valor e também 

funcionamento do selo, fazendo com que queiram aderir o movimento; 

• Estruturar uma etapa final educacional dos estabelecimentos comerciais com o 

intuito de promover a o entendimento e receptividade do selo. A ideia seria 

organizar um caderno com práticas, parâmetros e orientações sobre o selo, para 

facilitar seu entendimento e implementação. 

Como essa ação impactaria na vida dos pescadores/maricultores? 
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• Valorização do patrimônio cultural local, preservando as particularidades dos 

produtos e formas de pescar da Baía da  Babitonga; 

• Aumento do valor agregado e da demanda por esses itens, diferenciando-os dos 

demais; 

• Estímulo a investimentos na área de produção, com valorização das propriedades, 

aumento do turismo, das tecnologias aplicadas e da oferta de emprego; 

• Aumento da confiança do consumidor para com os produtos da região, dada a 

segurança de que vai encontrar produtos típicos e de qualidade; 

• Maior competitividade dos produtos locais no mercado de pescados, 

promovendo garantia institucional dos produtos em relação à sua reputação e 

identidade; 

• Empecilho à atividade de pescadores clandestinos e/ou de fora da Baía que 

tentam usufruir da localidade e das suas práticas sem serem pescadores locais; 

• Empecilho às práticas predatórias e ilegais (pesca na época do defeso, utilização 

de petrecho não permitido, etc) que prejudicam a atividade dos pescadores 

artesanais profissionais; 

• Incentivo ao turismo em função da atividade pesqueira certificada, logo de 

melhor qualidade.  

Prazo de implementação: longo prazo, mais de 12 meses. 

Sobre a auto-suficiência do projeto:  

É uma ação de longo prazo à medida que, para a criação do selo, existe um 

trâmite burocrático junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Esse 

processo envolve inspeção, fiscalização das práticas locais, bem como o levantamento de 

uma série de documentos necessários. No entanto, uma vez com o selo vigente, seria 

necessário apenas uma manutenção em relação à aplicação das normas e das práticas 

requeridas.  

Se trata de uma parceria público-privado. A decisão final de criação e fiscalização 

do selo cabe à um órgão público. Já a responsabilidade por estruturar a ponte com os 

produtores seria da Golar, que ajudaria a garantir a consolidação “dessa marca de 

qualidade” por meio da sua divulgação com as comunidades locais. 

Para isso seria interessante também o estabelecimento de parcerias com 

instituições de ensino, principalmente as voltadas para a pesquisa nas áreas de biologia 
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marinha e/ou com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 

Catarina (EPAGRI). Outra fonte que poderia auxiliar no desenvolvimento das atividades 

junto às comunidades pesqueiras seria a Colônia de Pesca e associações/lideranças locais 

- diretamente interessadas na preservação da biodiversidade na Baía. 

Cronograma macro de implementação: 

Fase Atividade Período 

Fase 1 

Formação da equipe e levantamento da 
documentação necessária e dos parâmetros a serem 

seguidos + Desenvolvimento do trabalho junto às 
comunidades para esclarecimento e  orientação 

sobre a importância de se criar um selo de controle, 
bem como das práticas a serem desenroladas para 

sua implantação 

Aproximadamente 
06 meses 

Fase 2 Entrada do pedido de criação do selo junto a INPI Tempo 
indeterminado 

Fase 3 
Implementação do selo e comunicação junto aos 

estabelecimentos que compram e vendem os 
produtos advindos da pesca e maricultura local 

02 meses 

 

Nível de investimento: alto 

PROJETO GOLAR 

Atributos do projeto Sim 

É um projeto permanente? 1 

Existe a necessidade de construção de um espaço fixo? 0 

Exige manutenção técnica a médio e longo prazo? 1 

Existe a necessidade de compra de equipamento? 0 

Exige material de consumo? 1 

Exige mão de obra fixa? 1 

Envolve a contratação de mão de obra fora da cidade? 1 

Exige plano de comunicação de longo prazo? 1 

TOTAL 6 

Classificação segundo régua Alto 
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