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Resumo 

Este trabalho configura-se como um esforço para se discutir a inclusão 

da participação social na prática do Gerenciamento Costeiro Integrado. Tem 

como objetivo principal uma análise das associações de bairro existentes nos 

quatro municípios do Litoral Norte do Estado de São Paulo a fim de avaliar a 

atuação destas como um ator do gerenciamento costeiro integrado. A análise 

partiu de um contexto teórico, sobre as diferentes formas de organização da 

sociedade civil, entre elas os movimentos sócio ambientais e as associações 

de bairro. Realizou-se uma análise institucional das associações, com a 

identificação de seu potencial de ação como agentes do movimento sócio 

ambiental e de sua e efetiva participação em processos de discussão e 

elaboração de políticas públicas, utilizando o Litoral Norte como área de 

estudo. Observou-se que o principal objetivo, das 248 associações 

identificadas, é a busca por melhorias de infra-estrutura urbana, e que 

questões ambientais são marginais. Grande parcela das associações 

apresenta problemas estruturais e jurídicos, 96% estão com seus estatutos em 

desacordo com o atual Código Civil Brasileiro. Observou-se uma visão 

compartimentalizada e biocêntrica de meio ambiente e um entendimento 

praticamente inexistente de desenvolvimento sustentável. A participação em 

políticas públicas é pequena, o que pode ser uma evidência da falta de 

interesse, mobilização e/ou informações destas instituições sobre os espaços 

de participação pública. Conclui-se que as associações, possuem potencial 

para atuar na gestão da zona costeira, entretanto não atuam de fato, sendo 

necessário um intenso processo de fortalecimento comunitário considerando 

iniciativas que promovam sua motivação e capacitação. 

 

Palavras chave: Gerenciamento costeiro integrado, participação e controle 

social, associações de bairro. 
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Abstract 

 The present study is configured as an effort to discuss the inclusion of 

social issues in Integrated Coastal Management practices. Its major purpose 

was to analyze neighborhood associations existing in the four municipalities the 

northern coast of São Paulo State, Brazil, in order to identify whether they 

participate in Integrated Coastal Management processes. The analyses started 

with a theoretical approach to the different forms of civil organizations, including 

socio environmental movements and neighborhood associations. An 

institutional analysis of these associations was performed, identifying their role 

as stakeholders in socio environmental movements and their effective 

participation in public policies' discussion and elaboration processes, setting the 

northern coast of São Paulo State as the study area. We could observe that the 

main objective, considering the 248 identified associations, was the search for 

improvements on the urban infra-structure, with environmental problems 

appearing as a marginal concern. A considerable number of associations 

presented organizational, structural and juridical problems, 96% had their 

statutes in disagreement with the current Brazilian Civil Code. It was possible to 

note that they share a compartmentalized biocentric concept of environment 

and were generally unaware of the sustainable development definition.  Their 

participation in public policies development processes was minimal, what may 

evidence a lack of interest, mobilization and/or information that these institutions 

have about forums for public and social participation. We could conclude that 

neighborhood associations can be potential stakeholders in coastal zone 

management, nevertheless they are not presently playing their role, being 

necessary an effort towards community empowerment, considering initiatives to 

promote their motivation and build their capacity for participatory processes.  

Key words: Integrated Coastal Management, participation and social control, 

neighborhood associations. 
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Apresentação 

 Partindo do contexto que o atual processo de ocupação das zonas 

costeiras, caracterizadas pela variedade e fragilidade de seus ambientes, torna 

evidente a necessidade de integração entre políticas sociais e ambientais em 

processos democráticos de gestão, a presente pesquisa buscou aprofundar a 

discussão acerca da relação entre as associações de bairro, importante 

movimento social, e o gerenciamento costeiro integrado.  

Para tanto, visou resgatar a análise sobre os movimentos 

associativistas. Ao longo do documento serão analisados o histórico de 

formação, desenvolvimento e de atuação dos movimentos sociais e sua 

relação com o processo de gerenciamento integrado, a partir de um estudo 

amplo das associações de bairro do Litoral Norte Paulista. Dando destaque ao 

seu interesse pela temática ambiental, relações com representantes políticos e 

com outras formas de organização popular e participação de membros dessas 

associações em espaços públicos de atuação popular, como forma de delinear 

as reais capacidades de ação e controle das políticas públicas locais.  

O Litoral Norte do Estado de São Paulo, devido suas características 

naturais de revelo complexo, diferentes formas de paisagens, áreas de 

ocupação humana distantes umas das outras e atual panorama crescimento e 

expansão urbana, situação esta que contrasta com sua relação marcante com 

a natureza, dada pela presença de mata atlântica (80% do território) e do 

próprio mar, foi escolhido como modelo para a realização desta pesquisa. 

 A pesquisa, e, consequentemente, esse documento, foi então 

estruturada a partir de uma investigação teórica sobre o histórico de surgimento 

dos movimentos sociais e as diferentes formas de organização da sociedade 

civil na qual são definidos conceitos de movimentos sociais, suas diferentes 

formas de ocorrência e evolução ao longo dos anos no mundo e no Brasil. 

Aborda também uma discussão sobre os movimentos sócio ambientais e sobre 

as associações de bairro, neste contexto de organizações da sociedade civil. 

Com a finalidade de se chegar a uma discussão sobre o papel das associações 

de bairro como representantes dos movimentos sociais e de como tais 

instituições podem estar vinculadas aos movimentos sociais de caráter 
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ambientalistas, ou seja, aos movimentos sócio ambientais, além de discutir o 

papel das associações de bairro como representantes da sociedade civil no 

gerenciamento costeiro integrado. 

 Em seguida, realizou-se uma análise de um universo amplo de 

associações de bairro existentes nos quatro municípios do Litoral Norte do 

Estado de São Paulo, a qual teve o objetivo de realizar uma avaliação 

institucional das associações de bairro, identificar seu potencial de ação como 

agentes do movimento sócio ambientalista e analisar seu envolvimento em 

processos de elaboração e discussão de políticas públicas. Esta etapa foi 

estruturada segundo duas abordagens, a primeira, uma análise 

fenomenológica, que visa o entendimento teórico da atuação e das formas de 

análise destas organizações (via análise documental), e a segunda, análise 

crítico-dialética, que visa, através de entrevistas, a identificação de fragilidades 

e potencialidades destas organizações da sociedade civil.  

 Assim, as associações de bairro existentes no Litoral Norte foram 

identificadas a partir de um extenso levantamento em cartórios e nas 

Secretarias de Assuntos Comunitários, estas instituições foram caracterizadas 

a partir de suas origens, ou seja, dos motivos que levaram a sua fundação, de 

seus objetivos, constituição, quadro de membros e formas de estrutura 

organizacional, além da análise de seus estatutos sociais frente ao Código Civil 

Brasileiro.  

 Depois, buscou-se identificar, entre essas associações de bairro, seu 

potencial de ação como agentes do movimento sócio ambientalista, ou seja, 

verificar se as associações têm potencial para serem integrantes dos 

movimentos sócio ambientalista na região. Esta análise foi realizada a partir da 

identificação do interesse pela temática ambiental, entre os motivos que 

levaram a fundação das associações e entre seus objetivos. Buscou-se 

também conhecer qual sua a visão sobre os conceitos de meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável, qual a relação com o meio onde vivem e a 

identificação de ações práticas desenvolvidas pelas associações voltadas ao 

meio ambiente. 
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 Por fim, foi analisada a existência de relações externas, ou seja, da 

existência de contatos das associações de bairro com outras instituições e 

órgãos públicos e do envolvimento das associações em processos de 

elaboração e discussão de políticas públicas ambientais, identificando assim a 

sua real participação e atuação em debates públicos. 

 Ao final são tecidas algumas considerações a respeito do tema central, 

associações de bairro e o gerenciamento costeiro integrado, resgatando 

elementos apresentados ao longo do texto e sugerindo ações para alteração do 

quadro diagnosticado nesta pesquisa, ou seja, de ampliar a participação 

desses atores na elaboração e controle de políticas públicas propostas para a 

zona costeira. 
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1. Introdução 

Zona Costeira 

 A zona costeira é definida como o lugar de encontro de três 

componentes ambientais diferentes, continente, oceano e atmosfera. Essa 

confluência gera um ambiente único de dinâmica complexa, sem domínio 

preponderante entre as fases terrestres, aquática ou aérea. O produto dessa 

complexa interação se traduz em uma variedade de ambientes litorâneos, entre 

eles as praias, dunas, estuários, falésias, deltas, restingas, cordões litorâneos 

etc., cada um deles com sua própria dinâmica (Marroni & Asmus, 2005; 

Vasconcelos, 2005).   

 A acessibilidade via marítima contribuiu para que as zonas costeiras 

cedo sofressem as influências de fenômenos sociológicos de larga escala, 

entre eles a colonização e o crescimento urbano (Craveiro, 2004; Dias, 2005). 

As zonas costeiras, notoriamente as regiões estuarinas, devido a suas 

características ambientais protegidas, sempre ofereceram condições atraentes 

para fixação humana e foram e são palco da diversificação e intensificação das 

formas de ocupação e uso do solo (Dias, 2005).  

 A partir do século XX, a região costeira como um todo, não mais apenas 

as regiões estuarinas, tornaram-se o lugar de preferência do homem como 

lugar de moradia (Dias, 2005; Vasconcelos, 2005). As novas ameaças de 

tendência global, derivadas de processos como estes levam inclusive ao 

questionamento da soberania dos estados-nações, uma vez que os problemas 

ambientais passaram a transcender os territórios (Craveiro, 2004). Neste 

contexto, Cohen (1999), em seu livro “How many people can the earth 

support?”, abordou de uma forma bastante fundamentada o paradoxo entre o 

crescimento demográfico da população humana e os limites impostos pelo 

planeta, com especial ênfase à zona costeira. 

 Segundo Moraes (1999), metade da população brasileira reside a não 

mais que duzentos quilômetros do mar, influenciando-o e sendo influenciada 

por ele de uma forma direta ou indireta. A zona costeira abriga atualmente um 

quarto de toda a população brasileira, com densidade média de 87 hab/km2, 
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cerca de cinco vezes a média nacional, de 17 hab/km2 (IBGE, 2004). Este 

padrão de ocupação concentrado na região costeira é notório em todo o 

mundo, uma vez que cerca de dois terços das maiores cidades mundiais se 

situam precisamente nas zonas adjacentes aos ambientes estuarinos costeiros 

(Craveiro, 2004; Dias, 2005), e consigo traz problemas de natureza complexa 

(Clarck, 1996; Cicin-Sain & Knecht, 1998; Moraes, 1999; Diegues, 2001; 

Beatley et al., 2002). 

 As zonas costeiras, pela sua elevada densidade demográfica e falta de 

infra-estrutura compatível, representam áreas particularmente sensíveis a 

riscos de diversas ordens e decorrentes principalmente da ocupação humana 

desordenada (Rodrigues, 2003; Vasconcelos, 2005). Representam também 

áreas especialmente procuradas pelo turismo mundial, onde muitas vezes os 

investidores não levam em consideração as questões ambientais e visam, 

sobretudo, a obtenção de lucros a curto e médio prazos (Craveiro, 2004; 

Vasconcelos, 2005). 

A população litorânea disputa, então, um mesmo espaço geográfico para 

as mais diversas atividades e finalidades, entre elas, habitação, indústria, 

comércio, transporte, agricultura, pesca, aqüicultura, lazer e turismo 

(Rodrigues, 2003). Torna-se natural que, em um espaço restrito pelo 

adensamento populacional, grupos distintos disputem uma mesma área para 

atividades diferentes, muitas vezes conflitantes e até mesmo antagônicas. 

Devido a sua complexa dinâmica ambiental, associada aos múltiplos interesses 

sociais que disputam a zona costeira e a características peculiares, essa região 

tem desencadeado uma preocupação mundial (Vasconcelos, 2005).  

Assim, a gestão destes ambientes e de seus recursos vem ganhando 

espaço na pesquisa oceanográfica (IOC, 1994) e sócio-antropológica (Diegues, 

2001; Vieira et al., 2005) e configura-se como uma abordagem estratégica para 

equacionar os problemas da região costeira, sendo reconhecida por órgãos 

internacionais (FAO, 1991; OECD, 1991; IPCC, 1992; IUCN, 1993; IOC, 1994; 

World Bank, 1993; WCC, 1994; UNEP, 1995a). O gerenciamento costeiro, 

como é chamado o processo de gestão dos ambientes costeiros, surgiu ao 
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longo do século XX como uma ferramenta para a solução destas questões e 

vem sendo aplicado e aprimorado constantemente (Cicin-Sain & Knecht, 1998).  

 

Gerenciamento Costeiro Integrado 

 O gerenciamento costeiro integrado buscou incutir a dimensão social 

nas questões ambientais e tomou como princípio a efetiva participação de 

todos os atores envolvidos (stakeholders) no processo de discussão, 

elaboração e implementação de políticas públicas (GESAMP, 1996; Cicin-Sain 

& Knecht, 1998; Olsen et al., 1999; Polette & Silva, 2003).  

 Bruna et al (2004) definem participação pública como o processo por 

meio do qual os pontos de vista de todas as partes interessadas nas decisões 

de um órgão (pessoas interessadas ou atingidas, organizações, associações e 

próprio governo, seja federal, estadual ou municipal), são integrados no 

processo decisório. Acrescenta-se a esta definição o conceito de participação 

popular, como as múltiplas ações que diferentes forças sociais desenvolvem 

para influenciar a formulação, execução, fiscalização e avaliação das políticas 

públicas e/ou serviços básicos governamentais (Pitkin, 1967; Valla, 1998). 

 Diversos são os exemplos que enfatizam que a participação popular é 

fundamental para o sucesso da gestão ambiental (Gazzinelli et al., 2001; 

Marenzi & Marenzi, 2001; Claro, 2002). Vasconcelos (2005) cita que quanto 

maior for o envolvimento das comunidades locais nas discussões e no 

processo de tomada de decisão, maiores são as chances de sucesso da 

gestão da zona costeira. Já Cicin-Sain & Knecht (1998) relatam que a gestão 

destes recursos só ocorre efetivamente com a participação de todos os atores 

sociais nele envolvidos.  

Hoje, sabe-se, por experiência, que quando as políticas governamentais 

são traçadas muito longe dos cidadãos a que elas desejam abranger, 

correspondem muito pouco aos seus anseios e necessidades (Marroni & 

Asmus, 2005). Assim, a esfera local afirma-se como um terreno privilegiado de 

concretização das relações entre Poder Público e a sociedade, implicando, no 

caso das políticas públicas, o delineamento de possibilidades de renovação de 
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seus conteúdos e instrumentos. A abordagem da participação nos espaços 

construídos no âmbito local permite perceber a possível influência e limites 

dessas relações e experiências (Brasil, 2005). 

Neste sentido, entender como diferentes formas de participação social 

surgem, como estão organizadas e como atuam na região costeira torna-se 

fundamental para o desenvolvimento e sucesso da gestão costeira. 

A hipótese que orienta boa parte da literatura sobre participação pública 

é que a interação de ações e atores que implementam políticas públicas 

propicia a troca de conhecimento sobre as distintas experiências, proporciona 

maior racionalidade, qualidade e eficácia às ações desenvolvidas e evita 

superposições de recursos e competências (Matos & Drummond, 2004), além 

de possibilitar o controle social, entendido como a participação da sociedade no 

acompanhamento das ações de gestão pública, na execução das políticas 

públicas, avaliando seus objetivos, processos e resultados (Comparato, 1993), 

pressupondo-se que, dessa forma, surgirão políticas públicas mais equitativas 

(Labra & St. Aubyn, 2002). 

A partir dos anos 70, discussões mundiais a respeito da sustentabilidade 

do planeta, como a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente 

Humano, em 1972, em Estocolmo, e a Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, no Rio de Janeiro, estimularam o 

surgimento do conceito de Gerenciamento Costeiro Integrado (Cicin-Sain & 

Knecht, 1998). Conceito este que define o conjunto de medidas que tem como 

pilar de sustentação o conhecimento científico e a tomada de decisão da base 

para o topo (Vasconcelos, 2005). 

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (1992), teve especial destaque na evolução dessa discussão 

e apresentou como principal produto a Agenda 21 Global, um programa de 

ação, que constituiu a mais ousada e abrangente tentativa já realizada de 

promover, em escala planetária, um novo padrão de desenvolvimento, 

conciliando métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência 

econômica. Em seu capitulo 17, a Agenda 21 Global, trata da proteção dos 

oceanos e das zonas costeiras, estabelecendo, entre outros objetivos, que os 
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Estados costeiros deveriam se comprometer a praticar um gerenciamento 

integrado e sustentável das zonas costeiras e do meio ambiente marinho sob 

suas jurisdições nacionais (UNCED, 1992). 

O objetivo do Gerenciamento Costeiro Integrado consiste em fornecer 

aos administradores públicos elementos para que eles compreendam melhor o 

funcionamento do complexo ambiente costeiro. Pressupõe também que os 

diversos atores na zona costeira devam ser integrados nos processos de 

discussão e elaboração de políticas públicas, entre eles: governos e sociedade, 

habitantes e investidores, interesses públicos e privados, principalmente em 

nível municipal/local, para, conjuntamente, analisar e decidir sobre o uso, 

ocupação, preservação e conservação da zona costeira (Polette & Silva, 2003; 

Marroni & Asmus, 2005; Vasconcelos, 2005).  

O Gerenciamento Costeiro Integrado é um processo, caracterizado 

como participativo, contínuo, interativo e adaptativo que inclui uma série de 

deveres associados, em que metas e objetivos pré-determinados devem ser 

alcançados. Envolve ainda uma avaliação abrangente da realidade em que 

está inserido e objetiva o planejamento e o gerenciamento dos usos dos 

ambientes e recursos, levando em consideração aspectos de natureza 

histórica, cultural e das tradições, bem como os conflitos de interesses e as 

formas de utilização do espaço (Cicin-Sain, 1993). 

A principal meta do Gerenciamento Costeiro Integrado é melhorar a 

qualidade de vida humana, a qual depende dos recursos costeiros, levando em 

consideração a manutenção da diversidade biológica e a produtividade dos 

ecossistemas costeiros (GESAMP, 1996). No entanto, isto não deve ser 

encarado de forma tão simplista, pois alcançar tal meta consiste em um amplo 

processo de articulação política, inclusive a política partidária existente, o que 

demanda cada vez mais um processo de integração e de envolvimento 

institucional nos mais diversos níveis de articulação política por meio do 

envolvimento dos mais diferentes interesses governamentais e não-

governamentais (Polette & Silva, 2003) 

 Em nível mundial, o gerenciamento costeiro integrado passou a ser um 

importante instrumento político para as atividades de planejamento e 
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gerenciamento da zona costeira. Foi iniciado nos Estados Unidos pelo “The 

Coastal Zona Management Act”, de 1972, por meio do Congresso Americano, e 

depois reconhecido por outros países como uma eficiente forma para atingir o 

desenvolvimento ordenado dos recursos costeiros e marinhos (Polette & Silva, 

2003). 

No Brasil, a política de gestão da zona costeira teve inicio no ano de 

1974 com a criação da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar 

(CIRM), à qual coube em 1987 estabelecer o Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro (Lei 7.661, de 16 de maio de 1988 – PNGC I e 

Resolução CIRM nº 01, de 21 de novembro de 1990) motivado por iniciativas 

governamentais para o estudo da zona costeira no Brasil. Este plano teve 

como principal objetivo orientar a utilização racional dos recursos da zona 

costeira, tendo como um de seus instrumentos o zoneamento ecológico 

econômico (MMA, 1998).  

Tem-se tornado cada vez mais aceita no Brasil a idéia de que é 

necessário criar mecanismos que possibilitem a participação mais direta da 

comunidade na formulação, no detalhamento e na implementação das políticas 

públicas (Bandeira, 1999) e, segundo Jacobi (2003), os desafios para ampliar a 

participação da população estão intrinsecamente vinculados à predisposição 

dos governos locais para criar espaços de articulação e participação. 

A crescente difusão desse enfoque pode ser atribuída, por um lado, ao 

próprio avanço da democratização do país e, por outro, a uma nova abordagem 

que vem se tornando dominante no contexto internacional, que enfatiza a 

importância da participação da sociedade civil e da articulação dos atores 

sociais para as ações relacionadas à promoção do desenvolvimento (Bandeira, 

1999). 

Em 1988, com a publicação da Constituição Federal, o governo 

brasileiro consolidou legalmente a necessidade da participação social nas 

políticas públicas governamentais, disciplinando o uso dos recursos naturais a 

partir do conceito de democracia ambiental, já preconizado na Política Nacional 

do Meio Ambiente (Lei nº 6.938, de 31 de agostos de 1981) considerando o 

fortalecimento (empoderamento) social como indissociável dos processos 
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participativos (Rodrigues, 2003; Fung, 2004). Dentre estas iniciativas foram 

elaboradas políticas públicas que incidem direta ou indiretamente sobre a 

região costeira como a Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997 – Política Nacional 

de Recursos Hídricos.   

O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que inicialmente foi 

concebido de forma a garantir que a ordenação legal do território costeiro fosse 

precedida por ampla discussão entre as três instâncias federativas de governo, 

foi revisado em 1997 (PNGC II, Resolução CIRM nº 5 de 3/12/1997) e passou 

também a agregar os princípios da participação e integração social defendidos 

pela Constituição Federal de 1988. 

Nos anos 90, mesmo com os limites e dificuldades da relação entre o 

Estado e a sociedade civil, a participação política foi sendo constituída em uma 

esfera pública, onde se objetivava que as questões sociais cotidianas da 

sociedade fossem inseridas no debate político, realizando o processamento de 

uma nova cidadania. Foram criados os espaços de co-gestão, nos quais a 

participação popular visava romper o paradigma de política pertencente apenas 

às práticas e ações do Estado, com a construção da chamada nova cidadania 

“de baixo para cima”, com o objetivo de ampliar e democratizar a gestão 

pública (Costa, 2006). 

De fato, Jannuzzi (2002) e González (1999) afirmam existir uma 

tendência emergente de necessidade do envolvimento de múltiplos atores nas 

políticas sócio ambientais, estabelecendo-se parcerias para o combate à 

pobreza e para preservação ambiental em nível local.  

Com a publicação do Estatuto das Cidades, Lei 10.257 de 10 de julho de 

2001, o governo federal estabeleceu normas de ordem pública e de interesse 

social que regularam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 

segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. O 

Estatuto das Cidades tem com objetivo o desenvolvimento das cidades através 

do desenvolvimento de alguns instrumentos, entre eles os Planos Diretores 

Participativos. Estes planos têm como principal finalidade o planejamento 

municipal, mediante atividades e empreendimentos do Poder Público e da 

iniciativa privada, levando em conta os anseios da população. Na fase que 
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antecede sua aprovação, vereadores e representantes comunitários, através 

de audiências públicas e debates, devem discutir os problemas urbanos e 

chegar a um consenso comum sobre o futuro da cidade. 

Também emergem neste contexto os processos de construção das 

Agendas 21 locais (MMA, 2005), lastreados nos princípios da Agenda 21 

Global, com o objetivo de promoverem o planejamento participativo para o 

desenvolvimento sustentável, compatibilizando a conservação ambiental, a 

justiça social e o crescimento econômico (MMA, 2004). Marroni & Asmus 

(2005) consideram a Agenda 21 Local um instrumento que legitima a 

participação pública em projetos destinados às mais diversas áreas de 

atuação, pois uma das condições prévias fundamentais para a realização do 

desenvolvimento sustentável é a ampla participação pública em processos de 

tomada de decisão. 

Surgem também em municípios e regiões de todo pais, como 

mecanismos de inserção de segmentos da população nos processos 

decisórios, ainda que normalmente setoriais, os Conselhos Municipais, Comitês 

de Bacias Hidrográficas, Conselhos Consultivos de Unidades de Conservação 

e comitês para elaboração de Orçamentos Participativos, entre outros, que 

reúnem, de acordo com suas respectivas especificidades, representantes do 

poder público e de diferentes segmentos da sociedade civil. O próprio Plano 

Nacional de Gerenciamento Costeiro II (PNGC II) prevê como instrumento de 

gestão da zona costeira, seguindo essa lógica da capilarização e enraizamento 

local das discussões e ações, os planos estaduais e municipais de 

gerenciamento costeiro. 

 Neste contexto, os temas participação e controle social tornam-se 

indissociáveis aos processos de gestão da zona costeira. De fato, a sociedade 

civil pode ser representada por uma grande variedade de organizações como 

as de classe, os sindicatos, as associações de bairro e associações religiosas, 

de minorias e sócio ambientalistas (Dagnino, 2002; Avritzer, 1994; Doimo, 

1995). Tais entidades, sobretudo quando se busca fortalecer o debate em torno 

da autonomia municipal, vêm tentando se firmar como novos canais de 
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participação, complementares às formas clássicas de representação indireta, 

via partidos políticos e representação legislativa (Oliveira et al., 2004). 

 

Movimentos Sociais 

 Segundo Ammann (1991) todo movimento social representa a ação 

coletiva de caráter contestador no âmbito das relações sociais, objetivando a 

transformação ou a preservação da ordem estabelecida, e carrega a germe da 

insatisfação e do protesto, contra as relações sociais que resultam em 

situações indesejáveis para um grupo ou para a sociedade.  

Segundo Tomazi (1993) e Bobbio (1995) os movimentos sociais podem 

ter duas origens. Na primeira (baseada nas teorias marxistas) o conflito é 

caracterizado como o elemento constitutivo de todo movimento social. Este 

conflito pode ser, por exemplo, decorrente da incapacidade do Estado em 

atender às reivindicações da população, o que a leva a uma situação de 

carências, de necessidades não satisfeitas, que por usa vez gera um conflito e 

a organização em torno de um movimento (Tomazi, 1993). 

No entanto, para associar conflito a movimentos sociais este precisa ser 

seguido por uma ação coletiva, ou seja, movimento social pode ser entendido 

como a soma do conflito com a ação coletiva, alterando as relações sociais dos 

indivíduos envolvidos (Ammann, 1991; Vianna, 2008). Qualquer que seja a 

abordagem (mudança ou conservação) e o sentido político (democratização do 

poder do Estado, influência no Estado, liberdade de ação ou a não 

institucionalização) o fato é que, para eclosão e desenvolvimento de um 

movimento social não basta o conflito é preciso que as pessoas se percebam 

enquanto grupos e classes, com interesses comuns, sendo que só a partir de 

tal identidade é possível desenvolver ações que venham, de fato, a se 

constituir em movimentos sociais (Ammann, 1991; Tomazi, 1993). 

A segunda origem (baseada nas teorias neopositivistas) considera como 

elemento constitutivo dos movimentos sociais o desequilíbrio social e não os 

conflitos. Essa abordagem considera que é a sociedade que age sobre os 

indivíduos, ensejando novos comportamentos e novos valores, os quais são 



24 

 

  

expressos pelos movimentos sociais (Tomazi, 1993; Bobbio, 1995). Neste 

contexto, uma vez restituída a ordem, o equilíbrio social é recomposto e a 

sociedade dá curso a seu processo de desenvolvimento (Tomazi, 1993; 

Bobbio, 1995). 

Touraine (1973) caracteriza os movimentos sociais das sociedades 

dependentes, aquelas com industrialização recente, que apresentam processos 

extremamente desiguais de crescimento urbano e de concentração de renda, 

como defensivos e contra-ofensivos, isto é, reivindicatórios e contestatórios. 

Segundo esse autor, “todo movimento social é voltado para o que se pode 

chamar de “ação crítica”, ou seja, uma luta contra a ordem estabelecida pela 

classe dominante que exclui o que é inaceitável para esta classe, de forma que 

à ação critica não repousa sobre o conflito e sim sobre a contradição.” 

No final do século XIX e inicio do século XX o Estado passa a intervir e a 

regular as questões de ordem urbana e desenvolve-se o estado de bem estar 

social (Calderón, 1995). Neste período os movimentos sociais modificam-se, 

abandonam o caráter contestador ao capital e passam a reivindicar melhorias 

urbanas, de forma que emergem neste contexto os “movimentos sociais 

urbanos” decorrentes, segundo Gohn (1979), do avanço do processo urbano-

industrial. 

 Uma das questões fundamentais, segundo Gohn (1979), na análise dos 

movimentos sociais urbanos, dentre esses as associações de bairro ou 

associações de moradores, refere-se à sua natureza. Trata-se de movimentos 

que emergem da sociedade civil, de composição social heterogênea, cujos 

conteúdos básicos situam-se na esfera do consumo, de bens e serviços 

urbanos, e suas práticas desenvolvem-se basicamente em reivindicações ao 

poder público por melhorias nas condições de vida no meio urbano. Gohn 

(1979) caracteriza os movimentos sociais urbanos como espontâneos, 

policlassistas, reivindicatórios e defensivos, frutos de manifestações coletivas, 

que giram em torno de um núcleo articulador e não de um líder, como nos 

movimentos operários, por exemplo.  
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Movimentos sociais no Brasil 

 Os movimentos sociais no Brasil são relatados desde sua colonização, 

os quais eram focados na abolição da escravatura e na luta contra a opressão 

econômica e política exercida por Portugal (Tomazi, 1993; Gohn, 1995). 

Diversos movimentos surgiram pelo país, alguns sem a participação popular, 

como a Inconfidência Mineira. Outros, como a Conjuração dos Alfaiates, foram 

caracterizados pela grande participação popular (Tomazi, 1993). 

 O período da República foi marcado pelo caráter autoritário das elites 

governantes e pelos movimentos sociais de lutas por terras e pela necessidade 

da conquista de direitos e de se fazer com que as leis expressassem estes 

direitos (Tomazi, 1993). Nesta época surgiram movimentos como Canudos e a 

Guerra do Contestado, período que foi marcado por um quadro reinante de 

pobreza e ciclos de epidemias, no qual as elites dominantes administravam o 

país voltadas para os interesses dos donos de cafezais (Gohn, 1995).   

 No inicio do século XIX os movimentos sociais tornam-se mais intensos, 

influenciados pelos ideais anarquistas trazidos pelos imigrantes europeus e 

voltados a questões econômicas, como as lutas por salários (Tomazi, 1993). 

Neste período viu-se o surgimento dos movimentos de operários, que nos anos 

20 voltam a crescer influenciados pelos partidos comunistas de esquerda 

(como PCB e PSB) que estavam se estruturando no Brasil (Tomazi, 1993). 

 O período de 1945-1964 corresponde à fase que ficou denominada 

como populista ou nacional-desenvolvimentista na sociedade civil e na política 

brasileira. Foi um tempo fértil em formas de participação social, pois o processo 

de redemocratização instaurado no país após 1945 trouxe de volta a disputa 

político-partidária (Tomazi, 1993; Gohn, 1995). Corresponde também a uma 

fase de grande intervenção do Estado na economia, objetivando criar as 

condições básicas para a nova etapa de acumulação do capital criada pela 

entrada do capital monopolista (Tomazi, 1993). O Estado foi requisitado a 

atender as necessidades básicas (transporte, infra-estrutura urbana, habitação, 

etc.), fundamentais para a acumulação do capital e para a reprodução da força 

de trabalho, e passou a intervir na sociedade por meio de políticas sociais de 

cunho clientelístico, objetivando integrar na cidade as massas recém 
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deslocadas do campo e a ganhar sua simpatia por meio de sistemas de 

barganhas (Tomazi, 1993; Gohn, 1995).  

Os anos 60 marcam a união de diversos movimentos sociais no Brasil, 

como os de operários, trabalhadores rurais, estudantes e de categorias, em 

torno de lutas gerais como a reforma agrária, urbana e universitária, 

demonstrando uma crescente participação popular nas discussões dos 

problemas nacionais e marcando o período como um dos mais ricos da história 

do país em mobilizações e propostas sociais (Tomazi, 1993). 

No entanto, o Golpe Militar de 64 interrompe este intenso processo de 

participação social e ideológico, voltado para questões coletivas, proibindo 

qualquer tipo de manifestação popular. O período seguinte ao golpe militar foi 

marcado pelo não atendimento das necessidades básicas da população 

(evidenciado pelos altos índices de analfabetismo, falta de habitação e de 

doenças endêmicas) e impedimento do livre exercício dos direitos políticos e da 

cidadania (Tomazi, 1993). Em contraponto, este período foi também de grande 

efervescência oculta dos movimentos da esquerda no país, motivados pela 

resistência ao avanço das forças do capitalismo, dada pela aliança entre os 

militares e o capital estrangeiro (Gohn, 1995). 

 Nos anos 70, em meio à repressão policial e à euforia do “Milagre 

Brasileiro” na copa do México, a sociedade civil inicia uma série de movimentos 

sociais voltados para as necessidades urbanas (creches, habitação, 

regularização de loteamentos clandestinos, transporte coletivo e postos de 

saúde), mais localizadas e imediatas, em função das crescentes levas de 

migrantes recém chegados às cidades e que exigiam atendimento social 

especial do Estado (Tomazi, 1993). Neste peíodo, segundo dados do IBGE, 

56% da população brasileira passou viver nas cidades e o Brasil viveu um 

processo de urbanização acelerado, com taxas acima do próprio crescimento 

da força de trabalho empregada nas atividades industriais (Gohn, 1979). 

 Ao mesmo tempo, os mecanismos de comunicação civil com as esferas 

superiores da vida pública foram estrangulados (partidos e mídia) e as 

oposições armadas percorreram um caminho de tragédias. O movimento 

sindical, que no passado constituíra a coluna vertebral das mobilizações 
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populares, foi violentamente reprimido. Em suma, reduziu-se a um mínimo a 

participação cívica no Estado e nas empresas, estancando assim o ímpeto 

participativo gerado na década anterior (Fernandes, 1994). 

O que se percebe a partir de meados dos anos 70, no Brasil e em toda 

América Latina, é um movimento na direção da pluralização da ação social 

(Avritzer, 1997). Ocorreu também uma importante mudança na auto-concepção 

pelos atores das suas próprias ações, que já não buscam sua incorporação ao 

Estado e nem a sua inserção acrítica em um mal definido setor popular 

(Avritzer, 1995) 

 Uma saída foi olhar para o plano local, justamente para as 

comunidades, já que agir sobre a sociedade como um todo já não era possível. 

Localmente as transformações poderiam ser preparadas numa outra escala de 

tempo, trabalhando-se pelas bases do edifício social, ou seja, diretamente nas 

pequenas comunidades e nos bairros. Tal disposição não deixava de acarretar 

perigos, mas os riscos eram com certeza menores nas regiões dos bairros do 

que nas empresas ou no ataque ideológico frontal ao governo (Fernandes, 

1994). 

Foi neste contexto, segundo Fernandes (1994), que surgiram inúmeros 

movimentos de pequeno porte, descentralizados, não mais ligados a uma 

“central” unificadora, formando redes de relacionamentos em que a autonomia 

da iniciativa local era dada como um suposto evidente. Foi assim com as 

associações de moradores e as comunidades eclesiásticas de base 

(Fernandes, 1994). Assim, os movimentos sociais deste período são vistos 

como uma forma de negação e oposição frente à incapacidade do Estado de 

atuar como indutor das demandas. Isto ocorre pelo fato destes movimentos 

constituírem-se numa resposta à própria violência institucional do Estado que 

afetava principalmente os moradores dos bairros periféricos (Jacobi, 1987).   

  No inicio dos anos 80, a crise econômica trouxe à tona um clima de 

perplexidade no país, no qual as manifestações de ação direta e a 

incapacidade do Estado em dar respostas rápidas às demandas dos setores 

mais deserdados e afetados pela recessão tornaram visível a insignificância 

das medidas adotadas pelo Estado (Jacobi, 1987). Os movimentos sociais, 
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neste período, eram compostos em sua maioria por uma base nitidamente 

popular, ou seja, daqueles setores da população que tinham suas condições de 

vida diretamente afetadas.  

 Para Eder Saber (1988), os movimentos sociais foram um dos 

elementos de transição política ocorrido entre os anos 70 e 80:  

“Eles expressaram tendências profundas na sociedade que 
assinalavam a perda da sustentação do sistema político instituído. 
Expressavam enorme distância entre os mecanismos políticos 
instituídos e as formas de vida social. Mas foram mais do que isso: 
foram fatores que aceleraram essa crise e que apontaram um sentido 
para as transformações sociais, havia neles a promessa de uma 
radical renovação da vida política. Apontaram no sentido de uma 
política constituída a partir das questões da vida cotidiana, 
apontaram uma nova concepção política, a partir da intervenção 
direta dos interessados. Colocaram as esferas da vida social, em que 
a população trabalhadora está diretamente implicada: nas fábricas, 
nos sindicatos, nos serviços públicos e nas administrações nos 
bairros. Eles mostravam que havia recantos da realidade não 
recobertos pelos discursos instituídos e não iluminados nos cenários 
estabelecidos de vida pública. Constituíram um espaço público além 
do sistema de representação política.” 

 Com as mudanças que ocorreram a partir da metade dos anos 80 no 

quadro político-institucional do país, os movimentos sociais urbanos passam a 

enfrentar efetivamente a permanente tensão, que lhes é característica, entre a 

inovação e a institucionalização. O aspecto inovador pode ser visto quanto à 

sua relativa autonomia face ao Estado, partidos políticos e aos políticos 

propriamente ditos (diferente do que ocorria até os anos 70, quando a presença 

de partidos políticos e da igreja era constante nos movimentos sociais). A 

institucionalização representa a perspectiva de negociar e interagir com o 

Estado, o que frequentemente provocou interpretações contraditórias sobre o 

caráter dos movimentos e seu potencial de transformação (Jacobi, 1987; 

Tomazi, 1993; Gohn, 1995; Avritzer, 1997). 

 Nesta época a participação popular, pelo menos sua bandeira, começa a 

ganhar espaço nos discursos políticos e em 1988 tem um importante avanço 
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com o direito de participação popular na estrutura de conselhos e colegiados 

públicos, defendidos pela Constituição Federal de 1988 (Tomazi, 1993). 

 A década de 80 foi extremamente rica do ponto de vista das 

experiências político-sociais. O país passou por uma crise econômica e pelo 

agravamento da qualidade de vida da população (Jacobi, 1997). Surgiram 

novos atores, entre os quais se destaca a classe média, e novos temas. 

Diversos processos marcaram o período, como: a luta pela “Diretas-Já” em 

1984 e pela implementação de um calendário político que trouxesse de volta as 

eleições para Presidência do País, a luta pela redução do mandato 

presidencial, o processo Constituinte, o surgimento das Centrais Sindicais, a 

criação de entidades organizativas e ampliação dos movimentos populares 

(como as associações de bairros) e o surgimento de inúmeros movimentos 

sociais em todo território nacional, abrangendo diferentes temáticas e 

problemáticas (como das mulheres, dos negros, crianças, meio-ambiente, 

saúde, transporte, moradia, estudantes etc.) (Avritzer, 1997; Duarte, 2000). 

Estes temas passam a constituir elementos centrais nas formas de ação 

coletiva e no motivo para a constituição de novos movimentos sociais (Avritzer, 

1997). 

 Fernandes (1994) considera estes novos movimentos sociais como 

“contrastivos” e que implicam em uma releitura do cenário ao seu redor. Eles 

acrescentam não apenas novos atores aos movimentos sociais, mas também 

um novo ponto de vista, outra versão dos fatos. Para este autor, a multiplicação 

dos atores coletivos aproximou a sociedade de uma sensibilidade 

expressionista, acostumando-a à idéia de que a realidade social é 

intrigantemente composta de múltiplos pontos de vista.  

 Em contraste, os anos 90 são marcados, segundo alguns autores 

(Santos, 1994 e 1998; Gohn, 1995; Ferreira, 1999), pela redução das 

manifestações populares, comuns nas décadas anteriores. Estes autores 

associam tal comportamento a perda de seu alvo principal, o Regime Militar, e 

a crise de militância, de participação e de legitimidade junto à própria 

população. 
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 Entretanto, outros autores (Avritzer, 1994 e 1997; Costa, 1995; Gurza 

Lavalle, 2003) consideram que os movimentos sociais adquiriram nos anos 90 

um novo caráter, a chamada “nova sociedade civil”, caracterizada pela procura 

de autonomia de uma esfera de generalização de interesses associada à 

permanência de uma forma institucional de organização baseada na interação 

comunitária. 

 O avanço das políticas neoliberais contribuiu para o fortalecimento de 

alguns movimentos sociais, como: o movimento das mulheres e dos 

homossexuais que passam a reivindicar seus direitos e a lutar contra a 

discriminação; e o movimento afro-brasileiro que passa a lutar contra a 

discriminação racial e por melhores oportunidades de emprego e educação 

(Tomazi, 1993). Enquanto nos anos 80 as lutas e movimentos sociais foram 

organizados por entidades político-partidárias, sindicais e religiosas, nos anos 

90, são pluriclassistas, com apoio e participação das camadas médias da 

população e com perfil mais difuso do ponto de vista sociopolítico (Gohn, 

1995). 

 Emergem no Brasil as organizações não-governamentias (ONGs) como 

centro do novo movimento social, responsável pela superação da tradicional 

debilidade e desorganização das sociedades latino-americanas. A estas 

organizações coube o papel dominante, uma vez que estavam voltadas para a 

execução de políticas de parceria entre o poder público e a sociedade, atuando 

em áreas onde a prestação de serviços sociais era carente ou até mesmo 

ausente, como educação, saúde e meio ambiente (Fernandes, 1994; Ladim, 

1996). 

Ao mesmo tempo, alguns movimentos sociais, que segundo alguns 

autores (Scherer-Warren, 1987; Calderón, 1995) pertenciam ao chamado 

movimento tradicional, devido ao caráter clientelístico típico dos anos 40 e 50, 

passaram a integrar também o novo associativismo, em função do 

reconhecimento da continuidade de seus esforços e iniciativas de mobilização 

da sociedade (Gurza Lavalle, 2003), entre eles: as associações de caráter local 

das mais diversas (de moradores, de bairros, culturais e ambientais), as 

associações de solidariedade, com distintos segmentos sociais (sem-teto, 
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meninos de rua e mães solteiras) e os movimentos de reivindicação ou defesa 

de direitos vinculados a identidades (negros, feministas, idosos). 

 Estas associações constituíram o corpo do “novo associativismo civil” e 

definiram como seus traços principais, assim identificados por Avritzer (1997) 

como o aumento expressivo das iniciativas de consorciação, a introdução de 

mudanças substanciais na cultura política, já que tais atores não mais se 

voltariam para sua incorporação no seio do Estado, e, sobretudo, a constituição 

de um novo padrão de ação coletiva, orientado por critérios territoriais, 

temáticos e plurais. 

 O surgimento destes novos atores gerou expectativas de transformações 

na democracia e no espaço público decorrentes do influxo de formas inéditas 

de participação. Não se tratava apenas de um aprimoramento institucional, mas 

da índole em si superior do agir e dos propósitos dos atores da nova sociedade 

civil (Labra & St. Aubyn, 2002; Gurza Lavalle, 2003) 

Nas palavras de Avritzer (1994), “o que caracteriza a sociedade civil 

brasileira é a procura pela autonomia de uma esfera de generalização de 

interesses associada à permanência de uma forma institucional de organização 

baseada na interação comunicativa”. Costa (1994) discorre de forma 

semelhante em reflexão acerca da “redescoberta da sociedade civil no Brasil”: 

“Aos movimentos sociais e às demais organizações que representam, na órbita 

da esfera pública, os fluxos comunicativos provindos do mundo da vida 

aparecem associados os papéis de articuladores culturais, de núcleos de 

tematização de interesses gerais e de fortalecimento da esfera pública como 

instância de crítica e controle do poder”.  

 A participação cidadã na formulação de políticas públicas e decisões 

estatais e a possibilidade de deliberação pública constituem os conteúdos 

evocados na noção de democracia participativa, assim como a manutenção de 

um sistema institucional relativamente aberto para propiciar a experimentação 

(Cunil-Grau, 1998). Santos & Avritzer (2002) destacam o papel dos novos 

atores na cena política, cuja atuação questiona a exclusão social e a ação do 

Estado, bem como se volta para a ampliação do político, para a transformação 

das práticas dominantes e para a cidadania e inclusão, enfatizando as 
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possibilidades de constituição de uma nova gramática social e de relações 

entre o Estado e a sociedade, incluindo a possibilidade de experimentalismo na 

esfera do Estado. A participação concebida nos marcos da noção de 

democracia participativa remete deste modo, ao fortalecimento e à 

democratização da sociedade e do Estado, assim como à redefinição das 

relações entre Estado e sociedade, sob o ângulo desta última (Cunill-Grau, 

1998). 

  Desta forma, as possibilidades de renovação no campo das políticas 

públicas remeteram especialmente à influência dos atores coletivos no 

alargamento dos limites da agenda pública e no seu conteúdo. Os autores 

apontam como elemento nuclear da democratização o reconhecimento da 

possibilidade de inovação, compreendida em seus termos, como a participação 

ampliada dos diversos atores sociais nos processos decisórios, destacando 

que, em geral, estes processos implicam na inclusão de temáticas até então 

ignoradas pelo sistema político, a redefinição de identidade e vínculos e o 

aumento de participação, especialmente no nível local (Santo & Avritzer, 2002). 

  

As associações de bairro no contexto dos movimentos sociais 

 Gurza Lavalle et al. (2008) definem as associações de bairro ou 

associações de moradores como organizações da sociedade civil que exercem 

atividades relacionadas a demandas urbanas especificas, conforme um 

princípio de identidade territorial e, neste sentido, trabalham em e para uma 

comunidade, ou seja, entidades integrantes do movimento social urbano. 

 O movimento de associações de bairro teve início no Brasil nas 

primeiras décadas do século XX, por meio das Ligas de Bairros. Entretanto, 

nos anos 30 ele começou a tomar corpo e se proliferou nos anos 40. Na 

década de 30 foi criada na cidade de São Paulo a Sociedade Amigos da 

Cidade, inspirada no modelo argentino, com a participação de personagens 

ilustres como Preste Maia, que tinha como preocupação básica a necessidade 

de um planejamento urbanístico para a cidade de São Paulo (Gohn, 1995). 
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Em 1942, foi fundada a primeira sociedade de amigos de bairro do 

Estado de São Paulo, em São Bernardo do Campo, que foi responsável por 

grande parte da urbanização da cidade nos anos 40 e 50, inclusive pela 

emancipação política do município em 1948 (Gohn, 1995). 

 No entanto, o movimento social urbano conhecido como associação de 

bairro ou associação de moradores emergiu no final da década de 40 

impulsionado por mudanças no padrão de acumulação do capital, que deu 

início ao processo de desenvolvimento industrial e consequentemente à 

formação dos grandes aglomerados urbanos (Calderón, 1995). 

 Durante as décadas de 40 e 50, o Brasil passou por um intenso 

crescimento demográfico e um processo de urbanização acelerado, com forte 

fluxo migratório para as grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, de 

pessoas que vinham de cidades menores e de áreas rurais para os pólos 

industriais em formação, na busca de uma vida melhor. Este processo de 

urbanização ocorreu de maneira descontrolada, produzindo o fenômeno 

chamado de urbanização por expansão das periferias (Moisés, 1978; 

Fernandes, 1994).  

 Neste processo de desenvolvimento urbano-industrial, o Estado priorizou 

a criação das condições necessárias para incentivar o processo de 

industrialização, deixando para segundo plano o atendimento das 

necessidades e demandas relacionadas à reprodução da força de trabalho, ou 

seja, das necessidades básicas dos trabalhadores, emergindo assim, as 

contradições urbanas, que impulsionaram a organização da sociedade em 

associações de bairro (Moisés, 1978 e 1982). 

 As associações de bairro são vistas por alguns autores (Scherer-Warren, 

1987; Calderón, 1995) como movimentos tradicionais, marcados por práticas 

sustentadas em reivindicações processadas através de ações clientelísticas, 

paternalistas, cooptações políticas e eleitoreiras e de atuação burocratizada, 

próprias do período populista das décadas de 40 e 50 em que emergiram. 

Entretanto, estes mesmos autores ressaltam a importância das associações de 

bairro na década de 50, quando correspondiam às principais formas pelas 

quais os setores populares faziam chegar suas demandas ao poder público. 
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Easton (1968) define o papel das associações de bairro, como sendo 

instrumentos utilizados pelas classes populares para se expressarem, 

reivindicarem e fazer chegar inputs de demanda ao poder público.  

Calderón (1995) afirma ainda que tanto as práticas populistas e 

clientelistas quanto o crescimento e expansão das associações de bairro, 

utilizando como exemplo o elevado número de associações criadas na cidade 

de São Paulo na década de 50 (relacionadas à transformação dos comitês 

eleitorais de Jânio Quadros em sedes destas organizações a partir do processo 

eleitoral de 1953), sustentaram-se numa relação de mútua convivência. Havia 

um processo político de retroalimentação, numa lógica utilitária entre as 

lideranças populistas e as classes populares através das associações. Por um 

lado, as lideranças obtinham uma base eleitoral que as respaldava pelo voto e 

possibilitava o sucesso político/eleitoral e, por outro, as organizações populares 

adquiriam o meio mais eficaz – que existia na época – de interlocução com o 

poder público para atingirem seus objetivos e verem as suas demandas e 

reivindicações atendidas, sem se preocuparem com o fato de as práticas serem 

“clientelistas” ou não, ou de estarem sendo “manipuladas” ou não. Para Gohn 

(1995) as associações de bairro foram neste período escolas de formação 

política, em que o aprendiz começava como cabo eleitoral e seguia como 

vereador do bairro e outros cargos mais. 

Com a tomada do poder pelos militares em 1964 ocorreu uma 

desarticulação dos movimentos sociais no Brasil, entre eles as associações de 

bairro. Ocorreram intervenções nas cúpulas dirigentes dessas associações, 

mas suas bases sobreviveram como um dos únicos movimentos populares e 

um raro canal de articulação da população, nas periferias, em todo período 

ditatorial (Gohn, 1979). A sobrevivência das associações de bairro deveu-se à 

transformação de suas funções dentro da sociedade, antes atuantes como 

instrumentos de pressão social, depois como órgão de integração social e de 

prestação de serviços. O poder de barganha destas organizações foi em parte 

retirado, pois sendo o prefeito e o governador nomeados, eles não precisavam 

mais do voto popular para apoiá-los (Gohn, 1979; Calderón, 1995). 
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Apesar de serem vistos por alguns autores como movimentos populistas, 

tradicionais, típicos da década de 50, como descrito acima, as associações de 

bairro continuaram a surgir impulsionadas por demandas e carências da 

população. Ammann (1991) em seu livro “Movimento popular de bairro” associa 

o surgimento dos movimentos de bairro na década de 80, no centro-oeste do 

Brasil, à reorganização da sociedade civil, à emergência e fortalecimento dos 

movimentos sociais e ao enfraquecimento dos grupos atrelados, mesmo que 

indiretamente ao Estado. Essa autora apresenta como principais motivos que 

levaram ao surgimento destas associações de bairro: a busca por melhorias de 

infra-estrutura urbana e social (moradia, transportes, escolas, saneamento 

básico, energia elétrica, entre outros). 

 Ammann (1991) e Vilaça (1994) mostram que a origem das associações 

de bairro é bem diversa e sua base social muito heterogênea, não podendo ser 

restringidas as classes populares mais baixas e à população periférica. 

Pertencer a uma mesma classe social pode ser uma condição de coesão em 

torno das lutas e reivindicações, mas não é considerada uma condição 

obrigatória para o sucesso como movimento social. O fator mais importante, 

segundo estas autoras, é a identidade, a população se reconhecer como 

movimento social, se identificar com o local onde vive e, a partir disto, 

conseguir mobilizar e manter unidas frações das mais distintas classes. 

 Gohn (1979) relata que nos últimos anos da década de 70, apesar dos 

principais dirigentes do movimento das associações de bairro afirmarem que 

ele estava em crise e que perdeu parte da força política, o movimento se 

expandiu e adquiriu certa homogeneidade. À medida que novas periferias 

foram sendo formadas, novas associações de bairro surgiram com as mesmas 

reivindicações e os mesmo objetivos. Nessa década, o movimento cresceu e 

passou a pressionar a administração pública no sentido de não ignorá-lo, 

reivindicando maior participação da comunidade nos problemas da cidade. 

 Fagundes (1994) reforça essa compreensão de que nos anos 70 as 

associações de bairro se multiplicaram, criadas segundo normas legais e 

igualitárias, com diretorias eleitas e rotativas e com um mandato a zelar pelos 

interesses coletivos do bairro. Suas lideranças eram eleitas e legitimadas para 
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negociar com terceiros, sobretudo com os órgãos de governo de relevância 

local. Quando possível, era através das associações de bairro que os protestos 

encontravam uma via de acesso às autoridades.  

 Tantos problemas e tanta movimentação pelas bases emprestaram às 

associações de bairro uma importância singular em meio aos movimentos 

sociais. Sendo legais e representativas, elas deveriam cumprir uma função 

mediadora junto aos órgãos locais de governo, função que não foi única. E em 

muitos casos, não foi a principal. Situadas em meio a toda sorte de carências e 

postas diante de um Estado distante, geralmente insensível ou mesmo 

perigoso, as associações foram levadas a buscar alternativas de atuação. 

Tornaram-se parceiras de movimentos e de iniciativas não-governamentais, 

vincularam-se à idéia de que era possível e desejável fazer as coisas por si 

mesmas e valorizaram a noção de autonomia (Fernandes, 1994). 

 Gurza Lavalle (2003) aponta as associações de bairro como integrantes 

do “novo associativismo civil” dos anos 90, conceito este que privilegiou 

aqueles movimentos com especial vocação para o fortalecimento do espaço 

público pela via de intermediação societária e da tematização pública de 

problemas de interesse geral. Em seu trabalho mais recente, Gurza Lavalle et 

al. (2008) confirmam a existência ainda hoje das associações de bairro e 

apontam que em alguns casos elas não permanecem confinadas à micro-

territorialidade, mas correspondem de certa forma a atores centrais, com 

acesso a todas as oportunidades de ação e escolha a elas associadas, 

inclusive questões sócio ambientais, que demandam um entendimento mais 

sistêmico da ocupação do território. 

 

A crise ambiental e o movimento sócio ambientalista 

 A preocupação pública com a degradação ambiental tem crescido 

continuamente desde meados da década de 1960, quando começou a 

revolução ambiental estadunidense (Hays, 1987; Inglehart, 1990; Viola & Leis, 

1995). Foi, no entanto, no início dos anos 70, no contexto dos preparativos 

para a Conferência de Estocolmo, que a problemática do meio ambiente 
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emergiu como fenômeno politicamente significativo (Hogan & Vieira, 1995) e tal 

preocupação expandiu-se pelo Canadá, Europa Ocidental, Japão, Nova 

Zelândia, Austrália e culminou na década de 80, quando essa preocupação 

atingiu a América Latina, Europa Oriental, União Soviética e Leste da Ásia 

(Viola & Leis, 1990; Lowe & Goyder, 1983), representando a conscientização 

em escala mundial sobre a intensa degradação do meio ambiente causada 

pela intensificação da industrialização (Sachs, 1993; Altíssimo & Santi, 2007). 

Desde então, os dilemas colocados pelo acúmulo de evidências empíricas 

sobre os “limites do crescimento populacional e material” vêem mobilizando de 

forma gradativa a atenção das comunidades cientificas, de tomadores de 

decisão, de empresários e setores organizados da sociedade civil no mundo 

todo (Hogan & Vieira, 1995). 

 Como produtos dessa preocupação pública como o meio ambiente 

emergem e desenvolvem-se (1) organizações não-governamentais e grupos 

comunitários que lutam pela proteção ambiental, sendo que alguns deles 

atuam em escala internacional (Greenpeace, World Wildlife Found) 

(McCormick,1989) (2) agências governamentais (federais, estaduais e 

municipais) encarregadas de proteger o ambiente (3) grupos e instituições 

cientificas, que pesquisam os problemas ambientais, muitos deles com uma 

abordagem sistêmica e que impactaram profundamente a dinâmica da 

comunidade científica (Caldwell, 1990) (4) um setor de administradores e 

gerentes que implementam um paradigma de gestão dos processos produtivos 

baseada na eficiência no uso dos materiais, na conservação da energia, na 

redução da poluição e no controle total da qualidade (Starke, 1990) (5) um 

mercado consumidor “verde” que demanda, entre outras coisas, alimentos de 

uma agricultura orgânica, automóveis e eletrodomésticos de alta eficiência 

energética, papel reciclado, recipientes reutilizáveis, produtos que tenham sido 

produzidos usando tecnologias limpas a partir de matérias-primas produzidas 

de modo sustentável e (6) agências e tratados internacionais encarregados de 

equacionar os problemas ambientais que ultrapassam as fronteiras nacionais 

(destacam-se o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, criado 

em 1972, e o Protocolo de Montreal, de 1987, este para banir as substâncias 
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destruidoras da camada de ozônio) (Cadlwell, 1984; Benedick, 1991; Viola & 

Leis, 1995). 

 Estes atores e processos constituíram o movimento ambientalista global 

cujos valores e processos disseminaram-se por estruturas governamentais, 

organizações não-governamentais, grupos comunitários de base, comunidade 

científica e empresariado (McCormick, 1989; Young, 1990; Viola & Leis, 1995). 

O ambientalismo surgiu como um movimento reduzido de pessoas, grupos e 

associações preocupadas com o meio ambiente e transformou-se ao longo do 

tempo em um capilarizado movimento multissetorial (Viola & Leis, 1995). 

 No fim da década de 80, o movimento ambientalista, em sua maioria, 

assumiu uma dimensão política que, no entanto, se apresentava dividida em 

duas posições: a) minoritária, de caráter radical (expressa, por exemplo, pelo 

Partido Verde alemão), que considera necessária uma rápida e intensa 

disseminação de valores ecológicos e uma drástica redistribuição do poder 

político e econômico, em níveis locais e globais e que visava um impacto direto 

de parada do crescimento populacional, visto até então como um dos 

responsáveis pelos problemas ambientais (Kitschelt, 1989); b) majoritária, de 

caráter reformista, que considerava necessária a adoção gradual de um novo 

modelo de desenvolvimento que interiorizaria a sustentabilidade social e 

ambiental, criando mecanismos nacionais e internacionais que permitiriam o 

repasse de recursos de sistemas produtivos predatórios para sistemas 

produtivos sustentáveis e um incentivo generalizado ao planejamento familiar 

(Paehlke, 1989; Viola & Leis, 1995).  

 Ficou evidente, desde então, que o desenvolvimento e o meio ambiente 

estavam indissoluvelmente vinculados e que, por esse motivo, um novo modelo 

de desenvolvimento, pautado na equidade social, na prudência ecológica e na 

eficiência econômica, deveria ser adotado (Sachs, 1993). Esse modelo, 

inicialmente denominado ecodesenvolvimento, foi mais tarde chamado de 

desenvolvimento sustentável, nome pelo qual ficou conhecido em todo o 

mundo (Altíssimo & Santi, 2007). A adoção de tais conceitos pelo movimento 

ambientalista o aproxima do gerenciamento costeiro integrado, uma vez que 
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apresentam os mesmos princípios e origem comuns, como a integração entre 

desenvolvimento e a preservação ambiental. 

 As bases conceituais do desenvolvimento sustentável referem-se ao 

ideal de harmonizar o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental e 

estão expressas no relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, “Nosso Futuro Comum”, de 1987 (conhecido com Relatório 

de Brundtland) (Viola & Leis, 1995; Marroni & Asmus, 2005): 

“O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades 
do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 
atenderem à suas próprias necessidades. Ele contém dois conceitos-
chave: 1) o conceito de “necessidades”, sobretudo as necessidades dos 
pobres do mundo, que devem receber a máxima prioridade; 2) a noção 
das limitações que o estágio da tecnologia e da organização social 
impõe ao meio ambiente, impedindo-o de atender às necessidades 
presentes e futuras. Em seu sentido mais amplo, a estratégia de 
desenvolvimento sustentável visa promover a harmonia entre os seres 
humanos e entre a humanidade e a natureza.” 

O conceito de desenvolvimento sustentável passou a ocupar uma 

posição central dentro do ambientalismo (Viola & Leis, 1995; Marroni & Asmus, 

2005). O antigo debate dos anos 70 que, de certa forma, separava as questões 

ambientais e desenvolvimento, foi substituído por um debate mais convergente 

e otimista, preocupado centralmente na questão de como fazer para alcançar 

um desenvolvimento sustentável (Lelé, 1991; Marroni & Asmus, 2005). Este 

conceito ganhou um reconhecimento que o ecodesenvolvimento nunca teve, 

com caráter polissêmico, em função da atração simultânea de economistas, 

planificadores em desenvolvimento, agências internacionais, acadêmicos, 

ambientalistas, organizações não-governamentais, políticos e público em geral 

(Viola & Leis, 1995). 

 Cinco anos após a publicação do Relatório Brundtland, ocorreu a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

realizada na cidade do Rio de Janeiro, em 1992, que é considerada o maior 

encontro intergovernamental de alto nível ocorrido em todo mundo até então 

para discutir meio ambiente e desenvolvimento (Altíssimo & Santi, 2007). O 

Grande Encontro da Terra (como ficou conhecido) foi um momento decisivo 
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para a determinação de uma nova ordem internacional, baseada no 

desenvolvimento equitativo e na segurança ambiental (Sachs, 1993). 

 A Agenda 21 é, provavelmente, o resultado mais importante dessa 

conferência das e é a mais ambiciosa e completa tentativa de especificar quais 

ações serão necessárias, em nível global, para reconciliar o desenvolvimento 

com as preocupações ambientais. Seu objetivo é guiar as ações na direção no 

desenvolvimento sustentável nos próximos anos e ser o texto-chave para todas 

as iniciativas de formulação de políticas e práticas para a sustentabilidade. Um 

de seus principais temas é a necessidade de erradicar a pobreza, dando aos 

pobres acesso aos recursos que necessitam para viver sustentavelmente. A 

Agenda 21 não é uma agenda ambiental, mas sim uma agenda para o 

desenvolvimento sustentável, que prevê ações concretas a serem 

implementadas pelos Governos e sociedade civil, em todos os níveis (federal, 

estadual e local), e tem como palavra chave a participação da comunidade, 

poderes públicos, ONGs e entidades representativas (Malheiros et al., 2008). 

 A Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em 

Johanesburgo em 2002, voltou a discutir o conceito de desenvolvimento 

sustentável e afirmou que ele está construído sobre três pilares 

interdependentes e mutuamente sustentadores, o desenvolvimento econômico, 

o desenvolvimento social e a proteção ambiental, e acrescenta ainda que o 

desenvolvimento sustentável tem seis aspectos prioritários que devem ser 

entendidos como metas: 

1. A satisfação das necessidades básicas da população (educação, 

alimentação, saúde, lazer, etc.); 

2. A solidariedade para com as gerações futuras (preservar o ambiente de 

modo que elas tenham chance de viver); 

3. A participação da população envolvida (todos devem se conscientizar da 

necessidade de conservar o ambiente e fazer cada um a parte que lhe 

cabe); 

4.  A preservação dos recursos naturais (água, ar, etc.); 
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5. A elaboração de um sistema social garantindo emprego, segurança 

social e respeito a outras culturas (erradicação da miséria, do 

preconceito e do massacre de populações oprimidas); 

6. A efetivação dos programas educativos. 

 Paralelamente a esse processo a política no Brasil começa a dar sinais 

de mudança, no sentido de incorporar questões ambientais e a proposta de 

desenvolvimento sustentável. Em 1973, com objetivo de atenuar a imagem 

negativa que o país havia criado em Estocolmo, quando o Brasil foi o principal 

organizador do bloco dos países em desenvolvimento que tinham uma posição 

de resistência ao reconhecimento da importância da problemática ambiental 

(sob o argumento de que a principal poluição era a miséria), foi criada a 

Secretaria Especial do Meio Ambiente, com objetivo de controlar a poluição e 

preservar algumas amostras de ecossistemas naturais (Guimarães, 1986). 

 No entanto, foi nos anos 80, que profundas mudanças na política 

ambiental brasileira ocorreram. Em 1981, institui-se a Política Nacional do Meio 

Ambiente, que estabeleceu os instrumentos para sua efetivação no país e 

previu a criação do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) (Altíssimo & Santi, 2007). 

Como consequência, os Estados estabeleceram suas políticas de meio 

ambiente e criaram órgãos ambientais de modo a atender as premissas e 

determinações federais.  

 A promulgação da Constituição Federal em 1988 fortaleceu os princípios 

e diretrizes da política ambiental brasileira ao dedicar um capítulo ao meio 

ambiente e determinar a obrigatoriedade de dar publicidade aos impactos 

ambientais causados por uma dada atividade, além de propiciar meios para a 

participação pública nas decisões sobre as questões ambientais, marcando 

definitivamente o espaço da participação da sociedade civil no processo de 

redemocratização das tomadas de decisão no Brasil (Marroni & Asmus, 2005; 

Altíssimo & Santi, 2007; Vianna, 2008). 

 A partir do final dos anos 80, a Secretaria Especial de Meio Ambiente 

muda seu padrão de atuação procurando: 1) viabilizar o funcionamento do 
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Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que passou a cumprir um 

papel crucial normativo e avaliador; 2) promover a disseminação da 

problemática ambiental e estimular o debate sobre a relação entre 

desenvolvimento e meio ambiente; 3) promover a integração entre as agências 

ambientais estatais e a comunidade científica; e 4) apoiar a interação entre as 

agências ambientais estaduais (Viola & Leis, 1995). Houve ainda a criação do 

IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais) em 1989, 

implicando em uma reforma conceitual-organizacional na definição da 

problemática ambiental, já que pela primeira vez associou-se a proteção com o 

uso racional de alguns recursos naturais. 

 Observa-se que, tanto nas definições de desenvolvimento sustentável, 

quanto nas políticas públicas, a participação e o envolvimento de diferentes 

atores aparecem como fundamentais em processos de tomadas de decisão, o 

que estimulou no mundo todo a articulação de novos atores, entre eles o 

chamados sócio ambientalistas. O processo de constituição do movimento 

sócio ambientalista brasileiro ocorreu inicio dos anos 70, quando começam a 

se configurar propostas provenientes tanto do Estado como da sociedade civil, 

refletindo um amplo processo de mudanças políticas, econômicas e sociais 

(Viola & Leis, 1995). Até o inicio da década de 80, período considerado 

formativo do movimento sócio ambientalista, era, em geral, segundo Vianna 

(2008), composto por pessoas vinculadas ao universo acadêmico, militantes de 

partidos, setores profissionais e ativistas sociais, cujas ações eram focadas no 

combate à poluição e na preservação dos ecossistemas naturais, através de 

denúncias e da conscientização pública sobre a degradação ambiental 

(Antuniassi, 1988; Sorrentino, 1988). 

 Os ambientalistas de então não tinham preocupações sociais, não 

dialogavam com as populações menos favorecidas, para as quais esse 

movimento era elitista. No final da década de 80, as ONGs ambientalistas 

mudam o foco e se aproximaram das ONGs sociais, passando a vê-las como 

potenciais parceiras para a busca de alternativas de conservação e 

restauração da natureza (Santilli, 2005). O tema do desenvolvimento 
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econômico até então rejeitado pelos ambientalistas, passa a fazer parte de 

seus discursos, como adjetivo de sustentável (Vianna, 2008). 

 O sócio ambientalismo, segundo Santilli (2005) parte do princípio de que 

a inclusão das comunidades locais na tomada de decisão das políticas públicas 

é condição para sua eficácia, legitimação e sustentação política. A esse 

princípio soma-se outro, de igual importância: a promoção da repartição 

socialmente justa e equitativa dos benefícios derivados da exploração dos 

recursos naturais. O sócio ambientalismo foi constituído com base na idéia de 

que as políticas públicas ambientais devem incluir e envolver as comunidades 

locais, detentoras de conhecimentos e de práticas de manejo ambiental. Mais 

do que isso, desenvolveu-se com base na concepção de que em um país 

pobre e com tantas desigualdades sociais, um novo paradigma de 

desenvolvimento que deve promover não só a sustentabilidade estritamente 

ambiental, ou seja, sustentabilidade das espécies e processos ecológicos, 

como também a redução da pobreza e das desigualdades sociais e a 

promoção de valores como justiça social e equidade. Além disso, o novo 

paradigma de desenvolvimento preconizado pelo sócio ambientalismo deve 

promover e valorizar a diversidade cultural e a consolidação do processo 

democrático no país, com ampla participação social na gestão ambiental 

(Guimarães, 1986 apud Santilli, 2005). 

 Entretanto, a conciliação dos interesses de diferentes atores envolvidos 

nesse processo, embora fundamental, requer o entendimento dos valores e 

princípios que e motivam a ação de cada ente, principalmente no que diz 

respeito à temas sócio ambientais. 

Assim como Tomazi (1993) e Bobbio (1995), que definem que o conflito 

é caracterizado como um elemento constitutivo de todo movimento social, 

Carvalho & Scotto (1995) utilizam o conceito de conflito para caracterizar a 

organização popular em torno de questões sócio ambientais e o definem: 

“[...] como sendo um tipo de conflito social que expressa uma luta 
entre interesses opostos, que disputam o controle dos recursos 
naturais e o uso do meio ambiente comum. [...] inclui-se na definição 
dos conflitos a noção de antagonismo e a existência de práticas que 
colocam em oposição intenções, interesses ou sentimentos quanto a 
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um objeto (ou conjunto de objetos) determinados [...] é resultado de 
uma relação de forças entre os grupos que se manifestam no espaço 
público e as diferentes categorias de percepção sociais e políticas dos 
atores.” 

 Para as autoras, identificam-se os conflitos sócio ambientais segundo os 

diferentes modos de apropriação social dos elementos da natureza em disputa 

e as relações sociais que eles subentendem. Elementos da natureza 

apropriados como mercadoria ou como elementos de uso comum, levam a 

conflitos com duas gêneses possíveis: os conflitos decorrentes de ações de 

transformação/degradação do meio ambiente e os conflitos associados a ações 

de preservação ambiental (Carvalho & Scotto, 1995). 

 Em áreas em que políticas restritivas de preservação ambiental são 

empregadas é possível visualizar, à princípio, uma dualidade na relação da 

população local com o meio ambiente. Esta pode ser positiva, com os 

moradores desejando e se beneficiando dessa ação, ou conflituosa, com a 

população sentindo-se limitada e tolhida. 

 Neste aspecto, as associações de bairro podem ter diferentes papéis 

neste contexto, os quais precisam ser compreendidos. 

  

As associações de bairro e o gerenciamento costeiro integrado 

O gerenciamento costeiro integrado trouxe à tona a necessidade de 

gestão dos ambientes costeiros, além de incorporar a dimensão social nas 

questões ambientais, tendo como princípio a participação de todos os atores 

envolvidos no processo de condução e controle do uso dos recursos 

ambientais, ou seja, de sua gestão (GESAMP, 1996; Cicin-Sain & Knecht, 

1998; Olsen et al., 1999; Polette & Silva, 2003). 

O relatório da Comissão Mundial Independente sobre os Oceanos, 

intitulado “O Oceano... Nosso Futuro” (CMIO, 1999) relata que a participação 

pública deve englobar não só o processo durante o qual as decisões são 

tomadas, mas também o da subsequente aplicação, incluindo o atendimento de 

reclamações e reparações por decisões erradas. Este relatório justifica ainda a 

participação pública “em termos morais, em termos de eficiência e pelo 
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acréscimo de confiança nas instituições públicas, pois torna as decisões por 

elas tomadas socialmente aceitáveis e politicamente legitimadas”. 

Como destacado por diversos autores (Gohn, 1979; Ammann, 1991; 

Vilaça, 1994), as associações de bairro surgiram a partir de necessidades 

locais, impulsionadas por carências ou reivindicações da população. Neste 

contexto a participação das associações de bairro como entidade 

representante da sociedade civil, na discussão, elaboração e implementação 

de políticas públicas é fundamental, uma vez que elas estão distribuídas ao 

longo dos municípios e representam as diferentes realidades locais, atuando 

como importantes atores no uso e na gestão local dos recursos naturais. 

Gurza Lavalle et al. (2008) salientam a importância da participação das 

associações de bairro nos processos de participação popular através da 

caracterização de suas principais atividades, entre elas a autoconstrução, a 

conquista de creches e de postos de saúde, a ocupação e a legalização de 

terrenos, a ampliação e aprimoramento do transporte público, bem como um 

leque de reivindicações de infra-estrutura urbana básica, que definiram e 

continuam a definir a pauta de reivindicações das associações de bairro, pauta 

esta impulsionada mediante mobilização e pressão da população sobre as 

instâncias governamentais de tomada de decisão. No entanto, observa-se que 

historicamente a temática ambiental não esta muito presente na pauta das 

associações de bairro.  

Existe um consenso em expansão de que os recursos naturais, como 

categoria especial de bens públicos, precisam ser geridos de modo sustentável 

e conservados por quem faz uso deles (Drummond, 2000). A discussão 

nacional sobre a resolução das complexas questões presentes na estrutura 

social brasileira e o seu desenvolvimento em bases sustentáveis tem 

destacado, dentre outras, as noções de co-responsabilidade e 

complementaridade entre as ações pelos diversos setores atuantes no campo 

sócio ambiental (Matos & Drummond, 2005). 

Como visto anteriormente, o movimento sócio ambientalista abrange 

uma variedade de organizações não-governamentais e movimentos sociais e 

de classe que incorporam a questão ambiental como uma dimensão importante 
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de sua atuação (Santilli, 2005). Neste contexto, Viola & Leis (1995) destacam 

os movimentos de moradores (representeando pelas associações de bairro) 

como um dos setores do movimento sócio ambientalista brasileiro, devido à 

incorporação da proteção ambiental por estes movimentos, através de diversos 

mecanismos, como o questionamento de fábricas poluidoras, demanda de 

saneamento básico ao poder público, mutirões de cuidado de áreas verdes e 

limpeza de córregos e lagos. 

 Como exemplo da importância da mobilização da comunidade local, 

Altíssimo & Santi (2007), descrevem a participação destas entidades no 

processo de licenciamento ambiental corretivo da Companhia Vale do Rio Doce 

(CVRD), no Distrito Ferrífero de Itabira, Estado de Minas Gerais, no qual a 

população, organizada em associações de bairros, teve a responsabilidade de 

discutir os problemas ambientais dos bairros com os técnicos da CVRD, da 

Prefeitura Municipal e membros do CODEMA (Conselho de Defesa do Meio 

Ambiente). As autoras consideram esse processo de licenciamento um marco 

na historia, uma vez que a participação social, através das associações de 

bairro, foi fundamental e constituiu-se como uma das características marcantes 

deste licenciamento.  

Neste contexto, considerando os conceitos do desenvolvimento 

sustentável e do gerenciamento costeiro integrado, as associações de bairro 

detêm um papel fundamental, pelo menos em teoria, na gestão sócio 

ambiental, uma vez que representam os atores mais próximos da realidade 

local de uso e ocupação dos recursos naturais e os diretamente afetados pelas 

decisões tomadas. Destaca-se ainda seu papel como instrumento de 

intermediação, direto ou indireto, entre o poder público e a sociedade, 

observado por Gurza Lavalle (2003). 

O Estatuto das Cidades, evidência a importância das associações de 

bairro como um componente do processo de gerenciamento costeiro integrado, 

uma vez que está baseado nos princípios de sustentabilidade e inclusão social, 

privilegiando através dos Planos Diretores a ação municipal ao longo da malha 

territorial.  
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Promover a discussão destas questões e possibilitar uma tomada de 

decisão participativa, isto é, onde a sociedade possa opinar e discutir qual é o 

melhor caminho para a região, torna-se imperativo. Para isto, é necessário que 

os atores sociais da região sejam identificados e mobilizados. É justamente 

neste momento, de articulação das políticas públicas, que o gerenciamento 

costeiro irá se dar, servindo como um momento de interlocução entre a 

sociedade, nas suas mais variadas formas de organização, e o poder público. 

 Neste sentido, considerando (1) que as associações de bairros são um 

importante componente no processo de gestão participativa em municípios, 

inclusive da região costeira; (2) os princípios do Gerenciamento Costeiro 

Integrado; (3) o fato de que a participação comunitária é um instrumento 

moderno e eficiente de gestão, adequado à atual visão de sustentabilidade e 

de planejamento participativo, é importante que as associações de bairro sejam 

identificadas, que seu envolvimento, inclusive nas questões ambientais, seja 

entendido e que os fatores que influem sobre sua atuação sejam avaliados. 

Essa abordagem possui dois componentes, um epistemológico e outro prático. 

O primeiro traz elementos concretos para a discussão teórica da motivação da 

atuação dessas associações, básica para o entendimento de formas de análise 

desse setor baseadas, inclusive, na busca de termos e argumentos 

compreendidos pelos seus entes. O segundo visa à identificação de 

fragilidades e potencialidades que poderão ser consideradas em programas 

específicos de fortalecimento dessa forma de organização e participação 

social, de maneira a incluí-la efetivamente nos processos participativos da 

região costeira. 

Estudos sobre organizações civis e, especialmente, sobre associações 

de bairro são, de forma geral, desenhados a partir da observação de casos 

particulares. Salvo raras exceções1, boa parte da literatura que trata de 

questões relacionadas a participação e desenvolvimento de organizações da 

sociedade civil brasileira utiliza estudos de caso, aqueles que contemplam 

                                            
1 Houtzager,P.; Harris,J.; Collier,R. & Gurza Lavalle, A. (2002). “Rights, Representation and the 
Poor: comparissons across Latin America and  India” LSE Working Paper Series, n.23, London 
School of Economics. 
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análise qualitativa de processos e trajetórias de um número limitado de atores, 

normalmente uma ou duas associações de bairro, por exemplo, como forma 

de, a partir de descrições pormenorizadas dos atores e de suas qualidades ou 

limitações, construir generalizações sobre as capacidades da sociedade civil 

para o aprimoramento da democracia. Essa constatação se dá em parte pela 

inexistência de pesquisas ou listas universais sobre associações e em parte 

pelo fato de que boa parte da literatura sobre o tema ter sido desenvolvida 

pelos próprios atores (ou seja, pelas próprias organizações da sociedade civil, 

Landin 1996 e 1998). Também é explicada pelo contexto histórico no qual 

essas pesquisas foram desenvolvidas. Grande parte dos estudos sobre 

associações de bairro, no campo das ciências sociais, foi desenvolvida em 

meio ao fechamento do sistema político brasileiro, quando as associações 

foram compreendidas ora como espaços de resistência ao regime e de 

superação das estruturas capitalistas (Nunes, 1984 e 1989; Jacobi, 1985) ora 

como a manifestação da pluralidade e diversidade social (Cardoso, 1987; 

Durham, 1984). Entretanto, pouco foi sistematizado sobre o real funcionamento 

das associações de bairro em questão.  

Atualmente, apesar ainda do domínio dos estudos de caso, começaram 

a ser desenvolvidas pesquisas nesse campo em outra direção, Gurza Lavalle 

et al. (2004) em estudo realizado a partir de “survey” aplicado a 229 

organizações civis na cidade de São Paulo apontaram as lacunas e brechas 

deixadas por parte dos especialistas em sociedade civil decorrentes da não 

existência de estudos quantitativos sobre o tema. Seguindo a lógica 

desenvolvida pelos autores apontados acima, observar um universo amplo de 

atores permite entender as reais condições e características que podem 

viabilizar a atuação de associações civis para ampliação da capacidade de 

controle social de camadas sociais não representadas, sem cair em vieses 

inerentes à observação de um número limitado de atores.  Nesse sentido, a 

estratégia aqui proposta visa contemplar um universo amplo de associações de 

bairro, como forma de delinear as reais capacidades de ação e controle das 

políticas públicas por estas instituições.  
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Uma estratégia de análise desse cenário é estudar uma região em que a 

estruturação da malha urbana está baseada em bairros relativamente isolados, 

encravados em uma realidade ambiental singular e intensa como o Litoral 

Norte do Estado de São Paulo (ver descrição detalhada adiante). Essa é uma 

região montanhosa, de geografia singular, composta por quatro municípios 

(Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba), com aproximadamente 

80% de sua área ocupada por unidades de conservação e com as áreas 

passíveis de ocupação humana formadas por um conjunto descontínuo de 

planícies, distantes umas das outras e que fazem com que a população se 

organize em bairros distantes (São Paulo, 2005). Além disso, o Litoral Norte 

vivencia um processo recente de ocupação e crescimento urbano (concentrado 

nos últimos 30 anos), que consigo trouxe problemas típicos da zona costeira, 

como conflitos de uso, criação de unidades de conservação e áreas de 

preservação permanente, além de uma série de novos empreendimentos 

previstos para os próximos anos na região. 

Em função dessa realidade, há uma série de processos participativos, 

entre eles o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, Projeto Orla, Planos 

Diretores, Plano de Bacias Hidrográficas e Agenda 21 Local que demandam a 

participação dos diferentes atores locais, inclusive das associações de bairro, 

para fazer frente a uma política desenvolvimentista desvinculada do contexto 

de sustentabilidade descrito acima. Dentre esses processos destaca-se a 

Agenda 21. 

Durante as atividades da Agenda 21 do Litoral Norte em 2006 e 2007 

percebeu-se que realmente há uma dificuldade em articular, mobilizar e 

sensibilizar as associações de bairro e que há diferentes interesses associados 

à sua atuação. Suspeita-se que estas associações possam não atuar 

efetivamente como um ente no gerenciamento costeiro integrado, por não 

representarem efetivamente os interesses das pessoas que deveriam 

representar e/ou por não terem construído certo grau de institucionalidade que 

viabilizasse sua inserção nesse tipo de discussão, tampouco estimulasse sua 

capacidade de organização e pressão junto ao Estado, principalmente com 
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relação à questões setoriais ou integradoras desvinculadas de uma visão 

localmente territorializada e temporalmente limitada. 

Em função desse cenário e da necessidade de compreensão da 

estrutura e do funcionamento das associações de bairro o presente estudo foi 

organizado de forma a contemplar os seguintes objetivos, que serão 

abordados, sequencialmente, ao longo deste documento. 

1. Análise institucional das associações de bairro; 

Buscou-se fazer um levantamento e uma caracterização das 

associações de bairro, identificando suas origens, objetivos e estrutura 

organizacional. 

2. Avaliação do potencial de ação das associações de bairro como agentes do 

movimento sócio ambientalista;  

Buscou-se identificar interesse pela temática ambiental entre os motivos 

de fundação e os objetivos das associações, bem como conhecer qual a 

relação com o meio onde vivem e a identificação de ações práticas 

voltadas ao meio ambiente.  

3. Avaliação da participação das associações de bairro no gerenciamento 

costeiro integrado. 

Buscou-se identificar a existência de relacionamentos com diferentes 

instituições e órgãos públicos e analisar o envolvimento das associações 

em processos de elaboração e discussão políticas públicas ambientais. 
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2. Área de estudo 

Litoral Norte do Estado de São Paulo 

O Litoral Norte do Estado de São Paulo compreende os municípios de 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. Está próximo ao trópico de 

Capricórnio, entre as latitudes 23º12’ e 23º58’S (Figura 1). A região caracteriza-

se por uma estreita faixa situada entre a Serra do Mar e o Oceano Atlântico 

com um total de 1.977 km2, dos quais apenas 19,25% são passiveis de 

ocupação, dado que o restante é protegido por Unidades de Conservação (São 

Paulo, 2005). Com uma faixa litorânea de 161 km, formada por 164 praias e 17 

ilhas, representa uma região de excepcional beleza paisagística. 

 

Figura 1. Mapa do Litoral Norte do Estado de São Paulo indicando os municípios de 
Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. 

O relevo da região é intensamente influenciado pela Serra do Mar, que 

compreende uma cadeia montanhosa típica do relevo brasileiro, que se 

estende por aproximadamente 1.500 km ao longo do litoral leste/sul do país, 

indo desde o estado do Espírito Santo até o sul do estado de Santa Catarina 
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(Agenda 21 LNSP, 2007). No Litoral Norte Paulista a Serra do Mar está bem 

perto da orla marítima e sua altitude média é 900 metros.  

Esta presença marcante da Serra do Mar nessa região faz com que ela 

apresente uma configuração bem diversificada, com montanhas, ilhas e 

terrenos escarpados que avançam até o mar, dando origem a áreas 

extremamente acidentadas e de difícil acesso. Em função de sua configuração 

geográfica, a ocupação populacional do Litoral Norte ocorreu em baixadas 

litorâneas descontínuas, de pequenas dimensões, distantes umas das outras 

(IPT, 2000; São Paulo, 2005), fazendo com que a população se organizasse 

em bairros distantes e isolados uns dos outros. 

 

Desenvolvimento urbano do Litoral Norte 

Região historicamente ocupada por índios das nações tupinambás, 

tupiniquins, tabajaras e carijós, que com a chegada dos europeus, por volta de 

1502, foi local de acirradas disputas territoriais entre índios, franceses e 

portugueses. Esta mistura de etnias ajudou a formar as comunidades locais 

que hoje habitam a região, os caiçaras, como são conhecidos os moradores do 

Litoral Norte do Estado de São Paulo (Diegues, 2004).  

 Grande parte da ocupação ocorreu em função das atividades portuárias, 

favorecidas pelo litoral recortado, sendo o Canal de São Sebastião e as praias 

de Ubatuba os melhores locais para estas atividades, junto com o estuário de 

Santos, mais a sul do Estado de São Paulo (SMA, 1996). No Litoral Norte as 

pequenas vilas foram fixando-se nas planícies entre a serra e o mar, próximas 

aos cursos d’água, o que possibilitava o desenvolvimento das principais 

atividades econômicas do inicio de sua colonização, a agricultura e a pecuária 

(Santos et al. , 2000; IPT, 2002).  

 A ocupação e exploração do Litoral Norte foram tardias em relação às 

outras regiões do litoral paulista ocorrendo somente no final século XVII com o 

aparecimento dos primeiros engenhos de cana-de-açúcar e aguardente e a 

existência de importantes culturas de fumo e de anil (Santos & Campos, 2000). 
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 Os primeiros séculos (XVII, XVIII e XIX) da colonização do Litoral Norte 

foram marcados por oscilações econômicas e populacionais. Neste período a 

região passou pelo auge da economia da lavoura de cana-de-açúcar e das 

fazendas de café, o que trouxe progresso e crescimento. No entanto, com a 

descoberta do ouro em Minas Gerais e a decadência dos engenhos a 

economia local sofreu uma estagnação e a região passou por um sensível 

declínio populacional, devido ao fluxo migratório para essa nova área (Santos & 

Campos, 2000). Ouvia-se em Ubatuba que a maioria das casas foram 

abandonadas e que a Vila estava quase deserta2. 

 O Litoral Norte iniciou o século XX estagnado econômica e socialmente. 

A estagnação econômica era resultado da decadência das fazendas de café e 

da obrigatoriedade do escoamento da produção agrícola via porto de Santos, o 

que levou ao declínio dos portos de São Sebastião e de Ubatuba (Silva, 2004; 

São Paulo, 2005).  

 A estagnação social, decorrente da estagnação econômica, era tanta 

que em 1923 o então presidente do Estado de São Paulo, Washington Luiz, em 

visita a região, propôs à população que esta se mudasse para o interior do 

Estado, a exemplo dos migrantes nordestinos que eram recebidos de braços 

abertos no planalto paulista (Padgurschi, 2000). Esta sugestão não foi aceita 

pelos caiçaras, pois, embora não estivessem próximos aos benefícios do 

desenvolvimento vivenciado no planalto, na costa eles viviam com certa 

dignidade, pois o mar lhe fornecia o seu principal produto de subsistência, a 

pesca. Esta estagnação teve fim com a chegada dos imigrantes europeus e a 

consequente introdução das culturas de subsistência (São Paulo, 2005). 

 A abertura da estrada entre São José dos Campos e Caraguatatuba (em 

1939), atual Rodovia dos Tamoios, marcou o inicio da ocupação recente do 

Litoral Norte. Esse fato facilitou tanto as relações comerciais e o escoamento 

dos produtos pelo Porto de São Sebastião, como também o acesso à região 

                                            
2 No  resumo do  Livro do Tombo de Ubatuba de 1747, encontra‐se o  relato dos moradores, 
“dizem estes moradores que com o descobrimento das minas, esta Vila foi despovoada. Hoje 
mais parece aldeia do que vila”. (ACDC‐LTU, 1747, folha 5, In: Campos, J.F. (org), Santo Antônio 
de Caraguatatuba. Memória e Tradições de um Povo. Caraguatatuba. FUNDACC, 2000).  
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para novos moradores. A abertura de ligações entre os municípios do Litoral 

Norte, como a ligação entre Caraguatatuba e São Sebastião, feita em 1938, a 

construção da ponte sobre o Rio Juqueriquerê, em 1962, e a ligação entre 

Caraguatatuba e Ubatuba, em 1955 (Paula, 2000; Padgurschi, 2000; Agenda 

21 LNSP, 2007), favoreceu a comunicação e circulação de turistas na região 

além do crescimento econômico. Destaca-se também neste período a 

construção do Porto de São Sebastião, que auxiliou o escoamento da produção 

industrial do Vale do Paraíba (São Paulo, 2005). 

 A ligação via terrestre entre os municípios do litoral com o planalto, ainda 

que inicialmente precária, permitiu o acesso de turistas, provenientes das 

cidades do Vale do Paraíba, São Paulo e Santos e favoreceu o crescimento 

econômico da região. Pesquisa sobre o tráfego de veículos (passageiros e de 

carga) realizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), na 

ligação Planalto-Litoral Norte, revelou que em 1951 o número de veículos de 

passageiros/dia ultrapassou o de cargas, evidenciando a tendência da região 

ao turismo (Padgurschi, 2000). 

 Este descobrimento do Litoral Norte pelos turistas resultou em um 

acelerado crescimento econômico. Casas e bairros surgiram em todas as 

regiões, gerando núcleos de urbanização dos mais simples aos de alto padrão. 

A ocupação do Litoral Norte intensificou-se na década de 60, principalmente no 

eixo São Sebastião e Caraguatatuba. Nesse período, devido à saturação do 

porto de Santos, foram construídos oleodutos e grande parte da 

comercialização do petróleo brasileiro começou a ser transferida para o 

Terminal Petrolífero Almirante Barroso em São Sebastião (SMA, 1996).  

 Em 1974, com a inauguração da rodovia federal BR-101 (Rio-Santos), a 

região passa a ser considerada prioritária por seu interesse turístico, pelo 

Conselho Nacional de Turismo. Com a abertura da BR-101 houve um aumento 

da especulação imobiliária em proporções inimagináveis, com tráfico de 

influências, anuências em cartórios de registros e a certeza da impunidade, 

garantindo a realização dos negócios, em muitos casos, de maneira duvidosa 

(Padgurschi, 2000; São Paulo, 2005). Embora o impacto tenha sido maior no 

trecho de Ubatuba ao Rio de Janeiro, a negociação da terra com alto valor de 
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mercado, ocorreu em toda a região (Padgurschi, 2000). Além disso, ocorreram 

transformações nas comunidades caiçaras locais, que foram alvo da 

especulação imobiliária (Diegues, 2004). 

 “A BR-101 possibilita, ao mesmo tempo, a exploração turística de 
uma das regiões mais bonitas do país e abre perspectivas para 
investimentos dos grupos empresariais. Conseqüentemente, há uma 
redefinição do uso da terra, transformada em mercadoria 
extremamente valorizada.” 

Citação de Maria Christina de Almeida Braga3 

 Ocorreu, portanto, um grande crescimento urbano nos anos 70 na 

região, incentivado pelo modelo de desenvolvimento adotado na época, 

baseado nas atividades turísticas, voltadas principalmente ao turismo de 

segunda residência (pessoas que possuem imóveis na região, mas que não 

moram efetivamente lá). A região vivenciou a vinda de milhares de migrantes 

para as cidades em busca de empregos na construção civil em plena expansão 

e na prestação de serviços, principalmente nos empregos temporários de 

verão. Aos poucos estes migrantes foram se fixando em locais menos 

privilegiados e sem infra-estrutura, com habitações inadequadas, criando pólos 

de ocupação, alguns nas encostas da Serra do Mar (Padgurschi, 2000).  

Este aumento foi observado em todos os municípios do Litoral Norte. Na 

década de 60 a população dos quatro municípios beirava aos 32 mil habitantes 

e chegou a 255 mil em 2007 (IBGE, 2008; SEADE, 2008) (Tabela 1).  

Tabela 1. Evolução no número de habitantes nos quatro municípios do Litoral Norte.  

Município 1960 1970 1980 1990 2000 2007 
Caraguatatuba 9.697 14.862 33.563 50.569 78.544 88.815 

Ilhabela 5.039 6.675 7.743 12.797 20.662 23.886 
São Sebastião 7.421 11.925 18.839 31.770 57.595 67.348 

Ubatuba 10.182 15.048 26.927 44.683 66.236 75.008 
Litoral Norte 32.329 48.510 87.072 139.810 223.037 255.057 

Fonte: IBGE, 2008 e SEADE, 2008. 

Idealizados e executados como uma tentativa de contrapor essa 

tendência de crescimento e de expansão urbana, o Parque Estadual da Serra 

                                            
3 Siqueira, P. Genocídio dos Caiçaras. S.l: Massap Ohn‐Ismael Guarnelli, 1984.In: Campos, J.F. 
(org),  Santo  Antônio  de  Caraguatatuba. Memória  e  Tradições  de  um  Povo.  Caraguatatuba. 
FUNDACC, 2000 
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do Mar (PESM, Decreto nº 10.251, de 30 de agosto de 1977) e o Parque 

Estadual de Ilhabela (decreto nº 9.414, de 20 de janeiro de 1977) 

compreendem uma das maiores áreas remanescentes de mata atlântica, 

abrangendo escarpas e promontórios da serra do mar, porções do planalto e 

algumas baixadas do litoral (São Paulo, 2005).  

No entanto, seus processos de criação e implementação geraram alguns 

conflitos, principalmente em relação ao uso e ocupação de suas terras, 

anteriormente ocupadas por populações tradicionais (indígenas, quilombolas e 

caiçaras), impondo restrições a seu modo de vida e limitando as possibilidades 

das práticas agrícolas e extrativistas (Vianna, 2008).  

 

Litoral Norte hoje 

Hoje, além dos 255 mil habitantes, o Litoral Norte recebe uma população 

flutuante, composta por moradores de segunda residência e de turistas de 

aproximadamente 2 a 7 vezes o número de habitantes, chegando a atingir 

picos máximos de 1,5 milhões de pessoas no verão (São Paulo, 2005). 

Segundo dados da Fundação SEADE (Fundação Sistema Estadual de 

Análise de Dados) o Litoral Norte apresentou em 2008 uma taxa de 

crescimento populacional de 3,80%, associada a um aumento da densidade 

demográfica, que passou de 112,6 hab/km2, em 2000, para 138,07 hab/km2, 

em 2008, com uma tendência de concentração populacional nas áreas 

urbanas, evidenciada pelos altos índices de urbanização dos municípios dessa 

região (Tabela 2). 

Tabela 2. Taxa de urbanização e densidade demográfica em 2008 (habitantes/km2) 
dos municípios do Litoral Norte. 

Municípios Taxa de 
urbanização  

Densidade  
Demográfica 

Caraguatatuba 95,35% 186,59 
Ilhabela 98,81% 77,18 

São Sebastião 98,99% 172,99 
Ubatuba 97,51% 115,51 

Litoral Norte 97,66% 138,07 
Fonte: SEADE, 2008. 
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Esse intenso aumento populacional (residente e flutuante), observado 

nas últimas décadas, trouxe também alterações na paisagem da região, como 

a intensificação do desmatamento, ocupação de encostas e de áreas de 

preservação ambiental e a urbanização dos centros das cidades (Agenda 21 

LNSP, 2007), causando excessivo parcelamento do solo e um verdadeiro 

colapso na infra-estrutura de abastecimento de água, saneamento, disposição 

de resíduos sólidos, viária e de outros serviços públicos.  As consequências 

ambientais foram a destruição de florestas, manguezais e restingas, 

desestabilização de encostas, alterações de regimes hídricos, poluição de rios, 

lençol freático e águas marinhas, proliferação de “lixões” e consequentemente 

de doenças decorrentes do contato de seres humanos com insetos (tropicais), 

lixo e esgoto. O crescimento desordenado também foi responsável pelo 

deslocamento das comunidades tradicionais para áreas distantes das praias, 

pela desintegração de sua cultura e pela ocupação intensiva de áreas nobres 

com habitações irregulares (Andrade et al., 2004; Diegues, 2004; São Paulo, 

2005). 

O padrão de uso e ocupação do solo é, primariamente, de uso 

institucional, representado pelos parques estaduais, perfazendo 

aproximadamente 80% da área da região. E secundariamente, de uso 

antrópico, caracterizado pela grande diversidade de formas de ocupação e 

parcelamento do solo, tais como zonas urbanas centrais (que concentram 

regiões comerciais), pelos condomínios de casas de veraneio ao longo da 

costa (ocupados principalmente por moradores de segunda residência e que 

apresentam uma série de estabelecimentos comerciais e de serviços 

associados, principalmente, em alta temporada) e pelas vilas e bairros 

próximos aos centros que abrigam a população (moradores de primeira 

residência) envolvida principalmente em atividades decorrentes do turismo 

(São Paulo, 2005).  

O turismo destaca-se como principal atividade econômica da região, 

com a predominância do setor terciário, com o comércio e os serviços voltados 

para o lazer e para os benefícios proporcionadas pelo mar, o qual constitui a 

mola propulsora do desenvolvimento regional. Destacam-se como atividades 
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industriais as atividades portuárias do Terminal Marítimo da Petrobrás e do 

Porto de São Sebastião e como atividades agrícolas algumas áreas destinadas 

à cultura de gengibre (Agenda 21 LNSP, 2007). 

Atualmente a região tem recebido diversos incentivos econômicos. 

Destaca-se ainda a série de empreendimentos de grande porte que estão 

sendo instalados na região. Entre eles, uma plataforma marítima de extração 

de gás (Plataforma Marítima do Campo de Mexilhão), uma unidade de 

Tratamento de Gás em Caraguatatuba (Unidade Monteiro Lobato) e um 

gasoduto entre os municípios de Caraguatatuba e Taubaté, todos da Petrobras. 

Está prevista também a duplicação da Rodovia dos Tamoios e a ampliação do 

Porto de São Sebastião, ambos relacionados ao corredor de exportação de 

produtos de alta tecnologia do Estado de São Paulo, além da construção (já 

finalizada) de um Centro de Detenção Provisória em Caraguatatuba.  

Estas obras resultarão em diversos impactos sócio ambientais na região, 

como a modificação de ecossistemas terrestres e marinhos, aumento do risco 

de vazamento de óleo e gás, impactos nas áreas de entorno das Unidades de 

Conservação, poluição dos corpos de água, além do aumento da circulação de 

veículos, da migração e da favelização.  

Estas diversas formas de uso, ocupação e parcelamento do solo são 

reflexo dos diferentes interesses culturais, econômicos e sociais existentes na 

região. No entanto, a implementação de empreendimentos como estes e a 

delimitação dos diferentes usos do solo requer uma detalhada e conjunta 

análise para o planejamento, preservação e mitigação dos eventuais impactos. 

Este panorama ressalta a importância do Gerenciamento Costeiro Integrado no 

Litoral Norte como interlocutor entre a sociedade, a iniciativa privada e o poder 

público na busca de soluções para este tipo de questão. Dentro desta 

conjuntura é necessário que iniciativas de gestão deste ambiente e de seus 

recursos sejam estimuladas e aplicadas de forma a integrar todos os atores 

envolvidos.  
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3. Métodos de análise  

Esse estudo adotou um método quantitativo de análise por ter como 

casos todas as associações de bairro identificadas no Litoral Norte. A análise 

foi realizada combinando dois desenhos específicos: (I) o primeiro trata da 

análise documental ou análise fenomenológica, das associações de bairro do 

Litoral Norte; (II) o segundo envolve uma análise crítico-dialética que visa 

compreender as lógicas de atuação, os temas que as entidades trabalham e 

sua real capacidade de exercer controle social de determinadas políticas. 

Considerando estas duas estratégias, para cada objetivo especifico foram 

analisados trechos distintos dos documentos analisados e/ou entrevistas 

realizadas, que serão descritos adiante. 

 

Análise documental 

 A análise documental foi realizada através de uma pesquisa 

fenomenológica, considerada por Demo (1981) como método de pesquisa não 

convencional, pois adota metodologia alternativa, que parte da realidade social 

na sua complexidade e totalidade quantitativa para construção de métodos 

adequados para captá-la e transformá-la. A pesquisa fenomenológica visa 

analisar o que se mostra através do entendimento do processo de 

compreensão, interpretação e nova compreensão, privilegiando o estudo 

teórico e análise de documentos e textos. A validação da prova científica é 

buscada no processo lógico da interpretação e na capacidade de reflexão do 

pesquisador sobre o objeto de estudo (Demo, 1981). 

 Esta análise documental se deu através da interpretação de atas de 

fundação e dos estatutos sociais das associações de bairro e buscou-se 

identificar o histórico de criação destas, ou seja, quando foram criadas, quais 

foram os motivos que levaram à sua fundação, quais são seus objetivos, como 

estão organizadas e onde e como atuam. A análise fenomenológica contou 

ainda com uma extensa avaliação dos estatutos sociais das associações, a fim 

de verificar seu enquadramento ao novo Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406 

de janeiro de 2002).  
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Análise crítico-dialética  

 A análise crítico-dialética, outro método alternativo utilizado neste 

estudo, é, segundo Demo (1981), a análise que privilegia as experiências, 

práticas, processos históricos e análises contextualizadas que pretende 

desvendar um dado conflito de interesses ou questões específicas, o que inclui 

segundo Martins (1994) entrevistas e pesquisas participantes (inclusão do 

pesquisador na rotina da instituição). Segundo Boni & Quaresma (2005) a 

entrevista como coleta de dados sobre um determinado tema científico é a 

técnica mais utilizada no processo de trabalho de campo e é através dela que 

os pesquisadores buscam obter informações objetivas e subjetivas. O mesmo 

autor afirma que dados subjetivos só podem ser obtidos através da entrevista, 

pois eles se relacionam com os valores, as atitudes e as opiniões dos sujeitos 

entrevistados. 

 As entrevistas semi-estruturadas são aquelas que combinam em um 

mesmo questionário perguntas abertas e fechadas, com as quais o informante 

tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto, através da aplicação 

um conjunto de questões previamente definidas, mas em um contexto 

semelhante ao de uma conversa informal (Boni & Quaresma, 2005). Esses 

autores destacam como uma vantagem desse método a elasticidade quanto à 

duração da entrevista, a qual possibilita uma cobertura mais profunda sobre o 

assunto de maior interesse, ou mesmo, possibilita ao entrevistado tocar em 

assuntos mais complexos e delicados favorecendo uma troca mais efetiva 

entre as duas partes. 

 Segundo Mattar (1994) na aplicação de um questionário com questões 

abertas o entrevistado fica livre para responder com as suas próprias palavras, 

sem se limitar à escolha entre um rol de alternativas, além de ter a vantagem 

de estimular a cooperação do mesmo em responder a pesquisa, bem como 

proporcionar comentários, explicações e esclarecimentos significativos. O uso 

de questões fechadas também trás algumas vantagens à pesquisa quantitativa, 

tais como facilidade de coleta de informações e comparação e análise dos 

dados, principalmente em situações com amplo universo a ser pesquisado 

(Boni & Quaresma, 2005).  
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 Neste estudo optou-se pela realização de entrevistas semi-estruturadas 

aplicadas aos representantes legais das associações (presidentes, vice-

presidentes, conselheiros, tesoureiros ou administradores). O questionário com 

questões abertas e fechadas previamente padronizadas apresentou relação 

definida e fixa de perguntas, cuja ordem e redação permaneceram invariáveis 

para todos os entrevistados, permitindo assim o tratamento quantitativo dos 

dados e uma análise comparativa. As entrevistas foram registradas por escrito 

e também com uso de um gravador. Para garantir o anonimato dos 

entrevistados e para se ter uma autorização formal do uso das informações 

obtidas nas entrevistas um termo de consentimento livre e esclarecido foi 

preparado e apresentado aos entrevistados, para que estes pudessem lê-lo e 

assiná-lo. Este termo continha informações a respeito dos objetivos da 

pesquisa e a solicitação do consentimento dos entrevistados.  

 O questionário utilizado contemplou os seguintes itens: I- Dados de 

identificação da associação; II- Fundação e objetivos atuais; III- Membros e 

beneficiários; IV- Assembléias e reuniões; V- Orçamento; VI- Área de atuação; 

VII- Envolvimento sócio ambiental; VIII- Relações externas; e IX- Participação 

dos associados nas atividades desenvolvidas pela associação (Anexo 1).  

 Os dados gerados a partir destas duas abordagens metodológicas 

(análise documental e crítico-dialética) foram armazenados em banco de dados 

desenvolvido a partir do software “Microsoft Office Access” (versão 2007). No 

qual para cada associação registrada foi gerado um identificador. 

 A seguir serão detalhadas as etapas da análise documental e da análise 

crítico-dialética utilizadas para responder cada um dos três objetivos 

específicos. 
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3.1. Análise institucional das associações de bairro do Litoral Norte 

A análise institucional foi realizada a partir de um levantamento e da 

caracterização das associações de bairro do Litoral Norte, a fim de conhecer 

quais são as associações e onde e como atuam. Para tal, foram realizados os 

passos abaixo descritos: 

3.1.1. Levantamento e histórico de criação das associações de bairro 

 O levantamento das associações de moradores existentes no Litoral 

Norte Paulista foi realizado junto às Secretarias Municipais de Assuntos 

Comunitários, dado o fato da sociedade local ter sido mobilizada a participar 

das oficinas e das audiências públicas em decorrência da realização dos 

planos diretores municipais em 2006. Para completar este levantamento, foi 

realizada uma busca documental junto aos cartórios de registro civil locais, nos 

quais foram obtidas cópias dos estatutos sociais das associações formalmente 

constituídas. Buscou-se assim por estas fontes levantar todas as associações 

de bairro existentes, tanto aquelas formalmente constituídas (com registro em 

cartório), como aquelas não formalmente constituídas, mas que teriam sua 

atuação reconhecida pelas prefeituras municipais. Também foi utilizada a 

técnica de “snowball” (Atkinson & Flint, 2001), ou seja, cada nova associação 

identificada era contatada e questionada se conhecia alguma outra associação, 

no seu bairro ou em outras regiões. 

 Foram consideradas como associações de bairro, todas aquelas que se 

denominam nos seus estatutos como associação de bairro, associação de 

moradores, sociedade amigos de bairro e/ou sociedade de moradores, bem 

como aquelas registradas como tal nos registros das prefeituras e Secretarias 

de Assuntos Comunitários. 

 A análise fenomenológica foi utilizada nesta etapa para classificar as 

associações quanto a sua área de atuação, ou seja, sua distribuição ao longo 

dos municípios e para realização de um histórico de fundação destas 

instituições (data, motivos que originaram a fundação, incentivos à fundação e 

objetivos). No contato feito com as associações de bairro durante as 
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entrevistas foi identificada a atual situação das associações, ou seja, se elas 

estavam ativas, inativas ou já não existiam mais, isto é, se foram dissolvidas.  

 Foram consideradas como associações ativas aquelas em que 

observou-se a realização de algum tipo de atividade regular, ou seja, a 

associação tem um corpo de associados, mesmo que pequeno, ativo, que 

busca melhorias para bairro e para comunidade. Foram consideradas como 

inativas as que foram declaradas como tal por seus últimos representantes 

legais ou por membros (quando não foi possível a realização de contato com 

nenhum represente legal) como inativas, ou seja, por algum motivo (geralmente 

falta de motivação e interesse dos moradores) as associações não 

desenvolvem mais nenhuma atividade nem reuniões, mas não foram 

oficialmente dissolvidas. As associações dissolvidas são aquelas identificadas 

via registros de atas de dissolução em cartórios ou via relatos de algum ex-

representante de que a associação não existe mais. Algumas associações não 

foram localizadas, não sendo possível a realização de nenhum contato com os 

representantes ou membros, de forma que tais associações podem estar tanto 

ativas, quanto inativas ou já terem sido dissolvidas (não oficialmente). No 

entanto, devido à falta de contato com seus representantes foram classificadas 

como “não contatadas”, não sendo incluídas na mesma caracterização.  

 Nesta etapa também foram analisados trechos das entrevistas que 

contemplavam os motivos de fundação das associações, a fim de preencher 

eventuais lacunas deixadas pela análise documental e identificar novos motivos 

que originaram a fundação das associações e possíveis formas de apoio ou 

incentivo ao seu surgimento e institucionalização. Além disso, essa análise 

permitiu identificar os atuais objetivos das associações (ver questões 3, 4 e 5 

do item II- Fundação e Objetivos Atuais, do Anexo 1), os quais puderam ser 

comparados com os apresentados nos estatutos. 

 

3.1.2. Caracterização das associações de bairro 

 A caracterização das associações de bairro do Litoral Norte foi baseada 

na análise fenomenológica e em trechos das entrevistas e foi dividida em 
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análise estrutural e análise do perfil das associações de bairro entrevistadas, 

como descrito a seguir: 

Análise estrutural 

O primeiro critério considerado foi a existência jurídica ou não destas 

associações, ou seja, se elas possuem registro em cartório, sendo que para tal 

é necessária a apresentação dos seguintes documentos ao cartório de 

registros (segundo a Lei 6.015/1973 – arts. 120 e 121): ata de fundação, duas 

vias do estatuto social, relação dos associados fundadores e dos membros da 

diretoria eleita e ofício de encaminhamento ao cartório solicitando o registro. A 

análise estrutural foi realizada apenas com as associações formalmente 

constituídas, ou seja, as que possuíam estatuto registrado em cartório. Foram 

considerados na análise os estatutos registrados nos cartórios até maio de 

2007 

Os estatutos sociais foram analisados quanto ao enquadramento no 

novo Código Civil Brasileiro (Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002) ao qual 

as associações tiveram até 11 de janeiro de 2007 para se adequar (Artigo 

2.031, Redação dada pela Lei nº. 11.127, de 2005). Os critérios utilizados para 

esta análise foram retirados do Capitulo II do Código Civil e correspondem aos 

seguintes artigos: 

Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se 
organizam para fins não econômicos. 

Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá: 

I - a denominação, os fins e a sede da associação; 

II - os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados; 

III - os direitos e deveres dos associados; 

IV - as fontes de recursos para sua manutenção; 

V - o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos 
deliberativos;  

VI - as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a 
dissolução; 

VII - a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas 
contas.  
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Art. 55. Os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá 
instituir categorias com vantagens especiais. 

Art. 56. A qualidade de associado é intransmissível, se o estatuto não 
dispuser o contrário. 

Parágrafo único. Se o associado for titular de quota ou fração ideal do 
patrimônio da associação, a transferência daquela não importará, de per 
si, na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao 
herdeiro, salvo disposição diversa do estatuto. 

Art. 57. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, 
assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e 
de recurso, nos termos previstos no estatuto.  

Art. 58. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou 
função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos 
e pela forma previstos na lei ou no estatuto. 

Art. 59. Compete privativamente à assembléia geral:  

I - destituir os administradores;  

II - alterar o estatuto.  

Parágrafo único. Para as deliberações a que se referem os incisos I e II 
deste artigo, é exigido deliberação da assembléia especialmente 
convocada para esse fim, cujo quorum será o estabelecido no estatuto, 
bem como os critérios de eleição dos administradores.  

Art. 60. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do 
estatuto, garantido a 1/5 (um quinto) dos associados o direito de 
promovê-la.  

Art. 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio 
líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as quotas ou frações ideais 
referidas no parágrafo único do art. 56, será destinado à entidade de 
fins não econômicos designada no estatuto, ou, omisso este, por 
deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual ou federal, 
de fins idênticos ou semelhantes. 

§ 1o Por cláusula do estatuto ou, no seu silêncio, por deliberação dos 
associados, podem estes, antes da destinação do remanescente 
referida neste artigo, receber em restituição, atualizado o respectivo 
valor, as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da 
associação. 

§ 2o Não existindo no Município, no Estado, no Distrito Federal ou no 
Território, em que a associação tiver sede, instituição nas condições 
indicadas neste artigo, o que remanescer do seu patrimônio se 
devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União. 
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Perfil das associações de bairro entrevistadas 

Buscou-se através de trechos das entrevistas traçar um perfil das 

associações, considerando quem são seus representantes (entrevistados), 

quem são os membros e beneficiários das associações, onde e como as 

assembléias são realizadas, qual é a área de atuação e o qual a sua fonte 

orçamentária e seu orçamento. Além de tentar conhecer um pouco sobre seus 

moradores, no que diz respeito a atividades econômicas realizadas.  

Este perfil foi estabelecido para auxiliar no reconhecimento destas 

instituições, ou seja, como estão formadas e como e onde atuam. Para tanto, 

foram analisadas as questões 6 a 32 (referentes aos itens: III- Membros e 

beneficiários, IV- Assembléias e reuniões; V- Orçamento e VI- Área de 

Atuação, do Anexo 1). 

 A representação da área de atuação das associações foi gerada a partir 

de informações fornecidas pelos representantes das associações, aos quais 

durante as entrevistas foram fornecidos mapas do bairro no qual a associação 

está localizada para que estes descrevessem em qual parte do bairro a 

associação atuava. A partir destas descrições foram gerados desenhos com a 

área (polígonos) de atuação das associações utilizando-se o conjunto de 

imagens disponíveis no software “Google Earth” (versão 5.0) que garante a 

cada um desses polígonos à referida referência geográfica necessária.  

 As áreas de atuação das associações não entrevistadas também estão 

representadas nos mapas. Nestes casos a área foi delimitada segundo 

informações contidas nos estatutos, tais como: limites dos loteamentos (que 

foram confirmados com os mapas fornecidos pelas prefeituras municipais), 

descrições das áreas de atuação e limites dos bairros. Nos casos em que não 

foram realizadas entrevistas e os documentos não continham informações 

suficientes que possibilitassem a descrição da suas áreas de atuação, as 

associações foram representadas nos mapas por pontos, colocados nos 

bairros correspondentes. 

 Os polígonos gerados no “Google Earth” foram armazenados em 

arquivos do formato Keyhole Markup Language (kml), um para cada área de 
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associação representada, utilizando o mesmo identificador do banco de dados 

Acess, como nome do arquivo para posterior cruzamento com os dados neste 

armazendos. Em seguida estes polígonos foram convertidos através do 

software “ArcGis 9.2” para o formato de armazenamento de dados vetoriais do 

programa (shapefile). A conversão foi feita utilizando o script de conversão 

produzido por Carmen Pellicer Lostao (para conversão de kml para shapefile) 

publicado no Centro de Suporte do ESRI4. Também foram gerados shapesfiles 

para os pontos das associações em que não foi possível realizar a descrição 

da área de atuação. Com os shapefiles dos polígonos e dos pontos foram 

criados shapesfiles para cada município contento os dados de limites 

municipais, uso e ocupação do solo e limites dos bairros, os quais foram 

utilizados para gerar os mapas de distribuição espacial das associações. As 

associações foram representadas nos mapas segundo a sua classificação de 

situação atual: ativas, inativas, dissolvidas e não contatadas (tanto para os 

polígonos que indicam a área de atuação das associações, quanto para os 

pontos que indicam a localização das associações em que não foi possível 

descrever sua área de atuação).  

  

                                            
4 Disponível no site http://mappingcenter.esri.com/index.cfm?fa=ask.answers&q=492 
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3.2. Análise do potencial de ação das associações de bairro como 
agentes do movimento sócio ambientalista 

 Esta etapa teve como objetivo identificar o potencial de ação das 

associações de bairro como atores no movimento sócio ambientalista no Litoral 

Norte do Estado de São Paulo através da descrição do interesse pela temática 

ambiental em seus documentos, visão sobre meio ambiente e desenvolvimento 

sustentável, relação com meio onde atuam, percepção da qualidade ambiental 

e de possíveis ações que caracterizem a existência de atitudes concretas na 

temática ambiental. Para tal, foram desenvolvidas as seguintes análises: 

 

3.2.1. Identificação da existência de interesse pela temática ambiental 

A análise documental teve o objetivo de identificar nas atas de fundação 

se esta esteve vinculada à temática ambiental e se os estatutos contemplavam 

a temática ambiental entre seus objetivos. As entrevistas tiveram o objetivo de 

preencher as lacunas deixadas nos casos em que os documentos das 

associações não deixaram claros os motivos de fundação e identificar a 

existência de novos objetivos envolvendo a temática ambiental (questões 3 e 5, 

do  item II- Fundação e objetivos atuais, Anexo 1). 

 

3.2.2. Identificação da visão ambiental das associações de bairro e da relação 

com o meio onde atuam 

Essa identificação foi realizada com base em trechos das entrevistas 

dirigidas aos representantes das associações de bairro e permitiu conhecer 

qual a visão ambiental através da identificação do que as associações 

entendem por meio ambiente e desenvolvimento sustentável, ou seja, o que 

entendem pro estes conceitos, além de identificar como os moradores 

percebem o meio em que vivem e como se relacionam com ele. 

A análise das relações com o meio onde atuam partiu da investigação de 

como vêem as questões ambientais ao seu entorno, ou seja, se discutem entre 

os associados e moradores a temática ambiental e se esses identificam a 
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existência de problemas ambientais em seus bairros, bem como quais são os 

agentes apontados como causadores e como responsáveis pela solução dos 

problemas identificados.  

Nestes casos optou-se pelo uso de questões abertas, para que os 

entrevistados pudessem discorrer livremente sobre o tema, sem que houvesse 

direcionamento ou indução de respostas. 

Considerando a série de empreendimentos de grande porte previstos 

para serem instalados na região do Litoral Norte e a intenção de se realizar 

uma análise da relação com o meio onde atuam, os entrevistados foram 

questionados sobre sua opinião a respeito da instalação da Unidade de 

Tratamento de Gás em Caraguatatuba e suas consequências (positivas ou 

negativas). Optou-se por este empreendimento, primeiro, por ele já estar em 

fase de implementação no período de realização das entrevistas, e, segundo, 

por ser um empreendimento que irá exercer influência (direta ou indireta) nos 

quatro municípios da região. 

Para responder tais questões (identificação da visão ambiental e relação 

como meio) foram analisadas as respostas dadas as questões 33 a 40 do Item 

VII- Envolvimento sócio ambiental (Anexo 1). 

 

3.2.3. Identificação da percepção das associações quanto à qualidade sanitária 

de seus bairros 

Entende-se aqui como qualidade sanitária a percepção que as 

associações de bairro têm da qualidade, quanto à presença ou não de 

poluição, dos recursos hídricos da sua área de abrangência, incluindo as praias 

e rios próximos aos bairros onde atuam, e da percepção quanto à qualidade e 

disponibilidade de acesso à serviços de saneamento básico (água tratada, 

coleta e tratamento de efluentes domésticos e coleta de resíduos sólidos).  

Para avaliar tal percepção os entrevistados foram questionados quanto à 

qualidade das praias, rios e córregos dos seus bairros ou próximos a eles, com 

relação à poluição, neste caso foram dadas opções de resposta: excelente 

(sem poluição), boa (pouco poluídas), média e ruim (muito poluídas). A 
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disponibilidade de acesso a serviços de saneamento básico foi analisada a 

partir do tipo de abastecimento de água (água encanada via SABESP – 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, ou captação 

direta em nascentes), da existência de coleta de resíduos sólidos, coleta 

seletiva e de coleta e tratamento de efluentes domésticos. Nesta etapa foram 

analisadas as questões 41 a 48 (Item VII- Envolvimento sócio ambiental, Anexo 

1). 

 

3.2.4. Identificação de ações que caracterizam mobilização ambiental entre as 

associações de bairro  

Esta identificação foi realizada a partir de relatos dos entrevistados sobre 

as questões 49, 50 e 51 (Item VII- Envolvimento sócio ambiental. Anexo 1), nas 

quais buscou-se identificar ações que pudessem caracterizá-las como 

integrantes do movimento sócio ambientalista no Litoral Norte de São Paulo, 

como atividades: limpeza de praias, rios e áreas verdes do bairro, atividades de 

preservação ou recuperação ambiental e atividades de educação ambiental.   
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3.3. Análise da participação das associações de bairro no gerenciamento 
costeiro integrado. 

 No Litoral Norte do Estado de São Paulo, várias iniciativas de ampliação 

da participação da sociedade civil em processos de elaboração de políticas 

públicas foram desenvolvidas, entre elas o Grupo Gestor do Gerenciamento 

Costeiro, que em 2004 instituiu o zoneamento ecológico, econômico no Litoral 

Norte, a Agenda 21, que se iniciou em 2003 e foi pensada em função da 

conjuntura vivida na região, os Conselhos Municipais, que atuam na gestão dos 

mais diferentes temas (meio ambiente, saúde, educação, defesa direitos 

idosos, crianças e adolescentes, mulheres, turismo, desenvolvimento, entre 

outros), o Comitê de Bacias Hidrográficas, que visa a gestão dos recursos 

hídricos na região, além dos Conselhos Consultivos de Unidades de 

Conservação. 

 Neste contexto, esta etapa da pesquisa visou identificar a inserção e 

participação das associações de bairro em diferentes fóruns de elaboração e 

discussão de políticas públicas atuantes na região, além de analisar a 

integração das associações de bairro entre elas e com outras entidades. Para 

tanto foi necessária a realização das seguintes ações: 

 

3.3.1. Análise do envolvimento das associações de bairro em processos de 

elaboração e discussão de políticas públicas ambientais e em fóruns de 

discussão 

 Esta análise foi realizada através de trechos das entrevistas (ou seja, de 

declarações dos entrevistados sobre a participação e envolvimento das 

associações) e da análise dos registros de participação das associações em 

fóruns de discussão e participação que ocorrem no Litoral Norte. 

 Durante as entrevistas os representantes das associações de bairro 

foram questionados se conheciam, se as associações estavam cadastradas e 

se participavam das seguintes políticas públicas ambientais e/ou fóruns de 

discussão: Comitê de Bacias Hidrográficas, Agenda 21, Grupo Setorial de 

Gerenciamento Costeiro, Conselhos Municipais e de Unidades de Conservação 
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e Conselhos Consultivos, além da participação em outros fóruns não 

especificados na entrevista. 

 Questionou-se sobre como estes espaços de discussão podem ser 

ampliados e sobre o que falta nestes fóruns para que a participação se torne 

efetiva. Questionou-se também se ocorrem discussões com os associados 

sobre a participação das associações nestes fóruns e como estas discussões 

ocorrem. Aos entrevistados que relataram não participar de nenhum fórum 

participativo, questionou-se o porquê dessa não adesão.  Foram analisadas as 

questões 52 a 54 (Item VIII- Relações externas, Anexo 1). 

 Quatro espaços de participação existentes e bastante atuantes no Litoral 

Norte, Grupo Setorial de Gerenciamento Costeiro, Comitê de Bacias 

Hidrográficas, Agenda 21 e Conselhos Municipais (conselhos ativos), foram 

procurados e seus decretos de nomeação analisados (dos anos de 2005 a 

2007), a fim de identificar entre eles a participação de representantes das 

associações de bairro.  

 

3.3.2. Análise da existência de relacionamentos entre as associações de bairro 

e outras associações e/ou entidades 

 Esta análise teve o objetivo de identificar a existência de 

relacionamentos entre as diferentes associações de bairro, do mesmo ou de 

outros bairros, e de relacionamentos com outras organizações da sociedade 

civil, como organizações não-governamentais (ONGs), partidos políticos e 

prefeituras municipais, além de identificar a existência de conflitos entre as 

associações e alguma instituição ou grupo de pessoas. Ela foi realizada a partir 

das questões 65 a 78 (Item VII- Relações externas, Anexo 1). 

 

3.3.3. Análise do envolvimento da comunidade nas associações de seus 

bairros 

 A análise do envolvimento dos moradores nas associações de seus 

bairros foi realizada a partir de relatos dos entrevistados, com relação ao 
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comparecimento da comunidade nas reuniões e participação no planejamento 

e implementação das atividades desenvolvidas pela associação (questões 79, 

80 e 81 do Item IX- Participação dos associados nas atividades desenvolvidas 

pela associação, Anexo 1).  
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4. Resultados 

4.1. Análise institucional das associações de bairro do Litoral Norte 

4.1.1. Levantamento e histórico de criação das associações de bairro 

O levantamento realizado indicou um total de 248 associações de bairro 

nos quatro municípios do Litoral Norte, considerando os registros das 

Prefeituras Municipais e dos cartórios de registro. Destas, 61 associações 

pertencem ao município de Caraguatatuba, 18 à Ilhabela, 49 à São Sebastião e 

120 à Ubatuba (Tabela 3). 

Tabela 3. Total de associações cadastradas e entre parêntesis, o percentual que cada 
cadastro representa do total, por município, apenas nas Prefeituras Municipais, 
apenas nos Cartórios de registros municipais e as que estão em ambos. 

Fonte  Caraguatatuba Ilhabela São Sebastião Ubatuba 
Prefeitura 5 (8%) - 3 (6%) 17 (14%) 

Cartório de registro 23 (39% 7 (39%) 46 (94%) 28 (23%) 
Ambos 33 (53%) 11 (61%) - 75 (63%) 
Total 61 18 49 120 

Observou-se que a maioria das associações estão presentes nos dois 

cadastros (Prefeituras Municipais e nos cartórios de registros), com exceção 

aos municípios de Ilhabela, no qual nenhuma associação presente nos 

registros municipais era diferente das associações presentes nos registros do 

cartório e de São Sebastião, no qual não houve concordância entre os registros 

do cartório e da prefeitura. 

As associações identificadas foram classificadas por municípios e por 

bairros de atuação, sendo que esta divisão territorial foi feita seguindo os 

critérios de delimitação de bairros utilizados por cada prefeitura. A relação 

completa das associações de bairro dos quatro municípios, com sua 

localização, área de atuação e data fundação, encontra-se nos anexos 2 a 5, 

relativos respectivamente aos municípios de Caraguatatuba, Ilhabela, São 

Sebastião e Ubatuba. 

O município de Caraguatatuba é divido pela Prefeitura Municipal em 45 

bairros, distribuídos em três regiões (norte, centro e sul). As 61 associações 

encontradas estão distribuídas em 39 bairros, indicando que 13% dos bairros 

(6 bairros) não são representados por associações. Apesar de as associações 
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apresentarem uma distribuição uniforme entre as três regiões do município, 

34% na região norte e 33% em cada uma das regiões central e sul, observa-se 

que a região sul apresenta uma maior cobertura por associações, uma vez que 

nesta região existem 20 associações para 12 bairros. Em seguida está a região 

norte, com 21 associações distribuídas ao longo de 14 bairros. A região central 

apresenta a menor cobertura, com 20 associações para 19 bairros. O bairro de 

Massaguaçú (região norte) foi o que apresentou o maior número de 

associações, 11 no total, seguido pelo bairro Morro do Algodão (região sul) 

com 5 associações. Os bairros Jetuba (região sul), Tabatinga (sul), Perequê 

Mirim (centro) e Porto Novo (norte) apresentaram 3 associações cada. 

As 18 associações de Ilhabela estão distribuídas em 20 bairros ao longo 

do município, isso porque duas associações atuam em mais de um bairro. 

Considerando que o município possui no total 46 bairros, 44% desses estão 

representados por associações. Apenas o bairro Engenho d’Água apresentou 

duas associações, enquanto os demais apenas uma. A região central do 

município é a que apresenta a maior cobertura por associações (10 

associações ao longo de 12 bairros), seguida pelas regiões norte (4 

associações em 13 bairros) e sul (4 associação ao longo de 13 bairros). Não foi 

encontrado registro de nenhuma associação de bairro na região leste do 

município, que tem no total 8 bairros. 

As 49 associações de bairro de São Sebastião estão distribuídas ao 

longo de 32 dos 37 bairros existentes no município, ou seja, 87% dos bairros 

de São Sebastião estão representados por associações. A região sul, com 65% 

das associações é a com maior cobertura, com 32 associações em 17 bairros, 

27% estão localizadas na região norte e 8% na região central do município, na 

qual observa-se a menor cobertura por associações, apenas 4 ao longo de 10 

bairros. Os bairros de Maresias e Camburí foram os que apresentaram o maior 

número de associações, 4 em cada bairro, seguidos pelos bairros de Guaecá e 

Pontal da Cruz com 3 associações cada. 

As 120 associações do município de Ubatuba estão distribuídas em 91% 

dos 68 bairros existentes, ou seja, 61 deles estão representados por 

associações. A prefeitura municipal divide o município em 5 distritos, sul, centro 
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sul, sede municipal, oeste e norte, sendo que cada distrito apresentou 13, 14, 

20, 7 e 14 bairros, respectivamente. O distrito oeste apresentou a maior 

cobertura por associações de bairro (19 associações em 7 bairros), seguido 

pelos distritos norte (27 associações em 14 bairros), sul (22 associações em 13 

bairros), centro-sul (22 associações em 14 bairros) e sede municipal (29 

associações em 20 bairros). Considerando o total de associações observa-se 

que 19% estão localizadas em cada um dos distritos Sul e Centro Sul, 24% no 

distrito Sede Municipal, 15% no Oeste e 23% no Norte. Nota-se ainda que 35 

bairros de Ubatuba são representados por somente uma associação e que 26 

são representados por pelo menos duas associações. O bairro da Lagoinha é o 

que apresenta o maior número de associações, 9 no total, seguido pelos 

bairros Itaguá, Praia Grande e Fortaleza, com 5 associações cada.  

Das 248 associações identificadas, 142 foram classificadas como ativas, 

21 como inativas, sem atuação recente (mas não foram oficialmente 

dissolvidas), 36 como dissolvidas (oficialmente ou não) e 49 não foram 

contatadas (Tabela 4). A relação completa das associações não contatadas 

encontra-se nos anexos 2, 3, 4 e 5. Cinco destas associações (não contatadas) 

não estão formalmente constituídas, ou seja, não tem registros em cartório. 

Elas constavam apenas na relação das prefeituras, o que dificultou ainda mais 

sua localização, uma vez que não havia registro dos últimos representantes 

legais destas instituições e os contatos das prefeituras estavam 

desatualizados. 

Tabela 4. Número total de associações identificadas por município do Litoral Norte, de 
acordo com a situação atual: ativas, inativas, dissolvidas ou não contatadas. 

 Identificadas Ativas Inativas Dissolvidas Não contatadas 
Caraguatatuba 61 26 9 12 14 

Ilhabela 18 13 2 1 2 
São Sebastião 49 31 1 3 14 

Ubatuba 120 72 9 20 19 
Litoral Norte 248 142 21 36 49 

O levantamento realizado nos cartórios de registro possibilitou a 

obtenção de cópias dos estatutos sociais e das atas das associações de bairro. 

Através destes documentos foi possível a realização de um histórico de 

fundação das associações no Litoral Norte. Este histórico revelou que o 
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processo de organização da sociedade civil na região, através de associações 

de bairro, vem ocorrendo junto ao processo de crescimento e expansão urbana 

da região. O primeiro registro de associação de bairro data de 27 de abril de 

1964, no município de São Sebastião, com a “Sociedade Amigos da Praia das 

Cigarras”. No entanto, este movimento consolidou-se na região na década de 

1980, quando aproximadamente 57% das associações existentes hoje no 

Litoral Norte foram fundadas (Figura 2), década em que a região sofreu seu 

primeiro grande crescimento populacional, passando de 48 mil habitantes nos 

anos 70 para aproximadamente 87 mil nos anos 80 (ver tabela 1). 
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Ano de fundação 

Figura 2. Ano de fundação e porcentagem cumulativa de associações fundadas. 
Caraguatatuba (A), Ilhabela (B), São Sebastião (C) e Ubatuba (D). 
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Os motivos que originaram a fundação das associações, segundo 

análise das atas de fundação, foram separados entre as categorias: saúde, 

educação, saneamento básico, meio ambiente, infra-estrutura e uso e 

ocupação do solo, assistência social, lazer e geração de renda, cidadania, 

cultura e segurança (Tabela 5). 

Ao total foram analisadas 142 atas de fundação. Cerca de 55% das atas 

de fundação mencionam como motivo que originou a fundação das 

associações a busca por melhorias na infra-estrutura dos bairros e/ou 

resolução dos problemas de uso e ocupação do solo (Tabela 6), em seguida 

aparecem questões relacionadas a busca por direitos dos cidadãos, presente 

em 17% das atas (representada por cidadania nas tabelas 5 e 6). Em torno de 

36% das atas (51) não apresentam claramente                          

quais foram os motivos que originaram a fundação das associações. Estas 

mencionam que houve uma discussão a respeito do porque fundar uma 

associação, mas não deixam claras tais informações, como pode ser 

observado na ata de fundação da Associação Amigos do Alto da Praia 

Vermelha e Jardim Alice, de Ubatuba5 (de 05 de maio de 1998): 

“Após apresentação e reconhecimento de todos entre si, o Sr. ..... na 
direção da reunião fez uma relação onde esclareceu as finalidades e 
objetivos da criação da Associação de Amigos do Alto da Praia 
Vermelha e Jardim Alice, ao fim todos os presentes manifestaram-se 
favoravelmente sobre essa necessidade e por unanimidade 
dispuseram-se a fundação da referida Associação”.  

 

 

 

 

 

 

                                            
5  Todos  os  trechos  de  documentos  e  relatos  das  entrevistas  foram  transcritos  exatamente 
como  estão nos documentos ou  como  foram  relatados pelos  entrevistados, mantendo‐se  a 
integridade das citações, inclusive quanto as normas gramaticais. 
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Tabela 5. Categorias utilizadas para classificar os motivos que levaram à fundação das 
associações de bairro e os seus objetivos. Com base na análise documental (atas de 
fundação e estatutos sociais) e nas entrevistas dirigidas aos representantes legais. 

Categorias Descrição 

SAÚDE 
Construção e manutenção de postos de saúde; Realização 

de campanhas antidrogas; Capacitação de agentes de 
saúde, para atuar no bairro. 

EDUCAÇÃO 
Construção e/ou ampliação de videotecas, escolas, 

bibliotecas, creches; Cursos para alfabetização de adultos; 
Formação, capacitação e qualificação profissional; Cursos de 

informática. 

SANEAMENTO 
BÁSICO 

Instalação e/ou adequação das redes fluvial, de coleta esgoto 
e de captação e distribuição de água; Regularização da 
coleta de lixo e da coleta seletiva; Instalação de fossas. 

MEIO AMBIENTE 
Realização de atividades ligadas à educação ambiental; 

Preservação da vegetação; Controle do uso da água; 
Manutenção de áreas verdes no bairro/loteamento; Limpeza 

e controle da poluição das praias e dos rios. 

INFRAESTRUTURA/ 
USO E OCUPAÇÃO 

DO SOLO 

Pavimentação de ruas; Manutenção da rede de iluminação; 
Colocação e manutenção de placas; Regularização da área 

onde bairro está localizado; Construção/manutenção de 
pontes, calçadas e pontos de ônibus; Controle do tráfego de 

automóveis e de embarcações; Manutenção de praças e 
ruas; Luta contra a ocupação irregular; Promoção da inclusão 

social; Construção de áreas de lazer. 

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL/ LAZER/ 

GERAÇÃO RENDA 

Auxílio aos moradores; Promoção da união e a integração 
entre moradores e veranistas; Construção e/ou manutenção 

de centro comunitário; Atendimento a crianças e idosos; 
Construção da sede da associação; Construção de escolas 
de esportes e de ciclovia; Desenvolver o turismo no bairro; 

Promover cursos de artesanato. 

CIDADANIA 

Defender os interesses dos associados; Lutar contra descaso 
da prefeitura; Melhorar o relacionamento com órgãos 

ambientais; Melhorar o relacionamento com a prefeitura; 
Reivindicar os direitos dos moradores; Resolver divergências 

com outras associações de bairro. 

CULTURA Promove o resgate da cultural local; Realização de festas 
populares e/ou festas tradicionais no bairro. 

SEGURANÇA Promoção da vigilância e do policiamento; Controle da 
entrada/acesso ao bairro. 

 



81 

 

  

Existem algumas particularidades entre os motivos que levaram à 

fundação das associações. Por exemplo, a ata de fundação (01 de janeiro de 

1986) da Sociedade Amigos do Prumirim, de Ubatuba, relata o fato de a 

associação ter sido fundada para administrar um determinado loteamento, 

“Os presentes à reunião desta data resolveram, dada a urgência de que 
o assunto se reveste constituir a “Sociedade Amigos do Prumirim 
SAPRU”, que dentre outras atribuições, terá a de, principalmente, 
administrar, pela sua diretoria e outros órgãos que a integram, o 
loteamento “Aldeias do Prumirim”, sito no Bairro do Prumirim, Ubatuba – 
SP.” 

 Outro exemplo é a preocupação com a expansão do crescimento e 

ocupação das cidades litorâneas como demonstrado pela Sociedade Amigos 

da Maranduba, de Ubatuba, em ata de 07 de fevereiro de 1967. 

“... e falou sobre a necessidade de se fundar uma sociedade cujo 
objetivo fosse estudar os problemas do bairro da Maranduba, cujo 
rápido desenvolvimento impõe aos interessados a intervirem 
coletivamente nos problemas existentes ou que venham a surgir”. 

Preocupação semelhante foi demonstrada na ata de fundação da 

Sociedade Amigos de Camburí, de São Sebastião, em 13 de outubro de 1991.  

“O presidente da mesa explanou sobre os motivos desta reunião, 
salientando a necessidade de se ordenar o desenvolvimento do bairro e 
fiscalizar a ocupação do solo, segundo os parâmetros dados pelas leis 
municipais e estaduais para a região.” 

A preocupação com a preservação e conservação ambiental da região 

também aparece como motivo que levou à fundação de algumas associações 

de bairro, como mostra a ata de fundação da Associação dos Protetores de 

Itamambuca, de Ubatuba, em 07 de maio de 2002. 

“...preocupados com a preservação do meio ambiente, especialmente 
na bacia hidrográfica de Itamambuca e perplexo com a atual situação 
do município de Ubatuba... reuniram-se moradores, amigos 
interessados abaixo assinados, resolveram instituir uma Associação 
com ênfase ao meio ambiente...” 

No município de Caraguatatuba um motivo que incentivou a fundação de 

algumas associações chamou especial atenção: o incentivo da prefeitura 

municipal para que os bairros fundassem associações, com objetivo de 
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formalizar uma parceria entre elas e a prefeitura. Parceria esta com objetivo de 

repasse de recursos financeiros, para a própria associação executar pequenas 

obras de melhoria no bairro mediante prestação de contas à prefeitura. No 

entanto, verificou-se nas entrevistas com os representantes das associações 

que esta parceria nunca foi oficializada.    

Devido à falta de informações nas atas de fundação das associações, a 

dificuldade de leitura de algumas atas (muitas estavam escritas a mão e não 

estavam legíveis), bem como a ausência de registro em cartório das atas de 

fundação este tema foi novamente abordado, durante as entrevistas. Com isso, 

buscou-se, preencher eventuais lacunas e identificar possíveis 

complementações sobre os motivos que originaram a fundação das 

associações.  

Foram realizadas ao total 117 entrevistas com representantes das 

associações de bairro do Litoral Norte, sendo 25 entrevistas com associações 

do município de Caraguatatuba, 13 de Ilhabela, 24 de São Sebastião e 55 de 

Ubatuba. As 117 associações entrevistadas correspondem a 82% das 

associações identificadas como ativas no Litoral Norte, sendo que 96%, 100%, 

77% e 75% das associações ativas dos municípios de Caraguatatuba, Ilhabela, 

São Sebastião e Ubatuba foram entrevistadas, respectivamente, nesta 

pesquisa. 

As respostas dadas durante as entrevistas sobre os motivos de 

fundação das associações foram separadas nas mesmas categorias utilizadas 

para classificar os motivos presentes nas atas de fundação (Tabela 5) e os 

principais motivos que originaram a fundação das associações segundo os 

entrevistados foram: a necessidade de melhorias na infra-estrutura e uso e 

ocupação do solo (79%), questões relacionadas à assistência social, lazer e 

geração de renda (13%), cidadania (12%) e segurança (9%) (Tabela 6).  

Nenhuma nova categoria foi identificada. No entanto, notou-se que 

quando comparados os motivos que originaram a fundação das associações 

segundo as atas e segundo os relatos dos entrevistados, questões 

relacionadas à infra-estrutura e uso e ocupação do solo e questões 

relacionadas à cidadania foram prioritárias em ambos os casos (Tabela 6), para 
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o Litoral Norte como um todo, mas com algumas particularidades entre os 

municípios. Questões relacionadas à segurança e assistência social, lazer e 

geração de renda tiveram suas posições invertidas, sendo a segunda mais 

importante para os entrevistados. Questões envolvendo a temática ambiental, 

saneamento básico e saúde aparecem com a mesma importância nas atas de 

fundação e nas entrevistas (estão em 5º, 6º e 8º lugares em ambos os casos). 

No entanto, questões relacionadas a preservação da cultura local e educação 

não foram mencionadas uma única vez pelos entrevistados. 

Durante as entrevistas os representantes foram questionados sobre 

possíveis incentivos que levaram a fundação das associações de bairro. 

Destes, 37% declararam que houve algum tipo de incentivo na época da 

fundação, 56% que não houve e 8% declararam não saberem. As prefeituras 

municipais foram as principais incentivadoras, mencionadas por 63% dos 

entrevistados, seguidas por incentivos de outras associações de bairro, 

geralmente de bairros próximos (33%). Incentivos de outras entidades como 

universidades, escolas e grupos culturais foram mencionados por 12% dos 

entrevistados. 

A mesma análise comparativa, entre documentos e informações 

fornecidas durante as entrevistas, foi realizada para o entendimento dos 

objetivos das associações, considerando aqueles presentes nos estatutos e 

aqueles mencionados pelos representantes durante as entrevistas, sendo estes 

últimos considerados como os atuais objetivos das associações. Para 

possibilitar a análise comparativa, os objetivos das associações foram 

separados em categorias segundo aquelas estabelecidas para análise dos 

motivos que levaram à fundação (Tabela 5).  

Foram analisados ao todo 222 estatutos sociais registrados em cartório. 

Os principais objetivos mencionados foram questões relacionadas à infra-

estrutura e/ou uso e ocupação do solo (78%), seguidos por questões 

relacionadas a assistência social, lazer e/ou geração de renda para os 

moradores (36%), cidadania (25%) e meio ambiente (21%), as demais 

categorias também foram mencionadas, mas com menor freqüência (Tabela 7). 
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 Os estatutos que mencionaram entre seus objetivos a temática 

ambiental geralmente o fazem com relação à preservação do meio ambiente 

próximo a sua área de atuação, como pode ser observado em um dos objetivos 

da Sociedade Amigos da Ponta das Toninhas: 

“Preservar os elementos do meio ambiente da área ocupada pelo 
loteamento Ponta das Toninhas e suas adjacências”. 

Durante as entrevistas observou-se que os objetivos das associações 

não sofreram grandes alterações desde suas fundações, uma vez que 

questões envolvendo infra-estrutura e/ou uso e ocupação do solo e questões 

envolvendo assistência social, lazer e/ou geração de renda (mencionadas por 

74% e 26% dos entrevistados, respectivamente) continuam sendo prioritárias 

entre os objetivos das associações assim como o observado entre os objetivos 

descritos nos estatutos sociais (Tabela 7). 

A primeira diferença pode ser observada com relação a questões que 

envolvem segurança. Nos estatutos sociais elas aparem em 7° lugar. Já 

durante as entrevistas esse tema eleva-se para o 3° lugar. Questões 

envolvendo melhorias no sistema de saneamento básico também apareceram 

com maior freqüência nas entrevistas do que nos estatutos, passando de 6° 

para 4° lugar. Já questões relacionadas à cidadania tiveram uma queda de 

importância, passando do 3° lugar nos estatutos para o 6° nas entrevistas. 

Questões culturais não foram mencionadas entre os objetivos das associações 

durante as entrevistas, mas aparecem como 5° objetivo mais mencionado nos 

estatutos. 

Outro dado importante, resultante da análise documental, foi o baixo 

número de registros em cartório de atas pelas associações. Verificou-se que 

geralmente são registradas apenas as atas de mudança de diretoria ou de 

alterações no estatuto social. Chamou atenção o fato de 40% das associações 

(89) não apresentarem registros de atas em cartório nos últimos cinco anos (de 

2002 a 2006; foram considerados nesta análise os documentos registrados até 

dezembro de 2006). Para 26% das associações (57) o último registro é anterior 

ao ano de 2000 (Figura 3). 
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Tabela 6. Porcentagem de ocorrência, para o Litoral Norte e por município, dos motivos que levaram à fundação das associações, segundo 
atas de fundação (A) e entrevistas (E). Foram analisadas ao todo 142 atas de fundação (Caraguatatuba, n=43; Ilhabela, n=15; São Sebastião, 
n=31; Ubatuba, n=53; e realizadas 117 entrevistas, Caraguatatuba, n=25; Ilhabela, n=13; São Sebastião, n=24; Ubatuba, n=55). A soma das 
porcentagens pode ser maior que 100%, pois algumas atas e entrevistas apresentavam mais de um motivo de fundação das associações. 

Motivos da fundação Litoral Norte Caraguatatuba Ilhabela São Sebastião Ubatuba 
A E  A E  A E  A E  A E  

Infra-estrutura/Uso e ocupação do solo 55 79 40 96 47 46 81 63 55 87 
Cidadania 17 12 9 0 20 15 10 21 26 13 
Segurança 6 9 7 8 7 8 6 21 4 5 

Assistência social/Lazer/Geração renda 5 12 5 16 0 31 6 8 6 7 
Meio Ambiente 5 5 2 0 13 0 6 21 4 2 

Saneamento básico 3 5 0 4 0 8 0 13 8 2 
Cultura 3 0 2 0 0 0 10 0 0 0 
Saúde 1 1 0 0 0 0 0 4 2 0 

Educação 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Atas que não mencionam motivos 36 - 35 - 33 - 39 - 36 - 

Tabela 7. Porcentagem de ocorrência, para o Litoral Norte e por município, dos objetivos das associações, segundo análise dos estatutos 
sociais (Est) e entrevistas (E). Foram analisados ao todo 222 estatutos (Caraguatatuba, n= 25; Ilhabela, n=13; São Sebastião, n=24; Ubatuba, 
n=55; e realizadas 117 entrevistas, Caraguatatuba, n=25; Ilhabela, n=13; São Sebastião, n=24; Ubatuba, n=55). A soma das porcentagens 
pode ser maior que 100%, pois os estatutos e entrevistas apresentavam mais de um objetivo. 

Objetivos Litoral Norte Caraguatatuba Ilhabela São Sebastião Ubatuba 
Est  E Est  E  Est  E  Est  E  Est  E  

Infra-estrutura/Uso e ocupação do solo 78 74 82 84 100 77 76 67 73 73 
Assistência social/Lazer/Geração renda 36 26 44 36 39 31 33 13 32 27 

Cidadania 25 12 31 8 78 8 26 25 12 9 
Meio Ambiente 21 14 11 12 56 0 33 25 15 13 

Cultura 18 0 25 0 33 0 17 0 13 0 
Saneamento básico 13 15 11 12 17 23 20 17 11 15 

Segurança 11 18 13 12 17 23 13 33 8 13 
Educação 6 6 9 12 6 0 4 8 6 4 

Saúde 3 3 4 0 6 15 4 0 1 4 
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Há casos em que os últimos registros foram feitos há mais de 30 anos, 

como os da Sociedade Amigos das Praias Sahy e Preta (32 anos), da 

Sociedade Amigos do Jardim Camburí e Prainha (27 anos) e da Associação 

Amigos do Portal da Tabatinga (27 anos). 

Quando se analisou a data do último registro em cartório feito pelas 

associações identificadas como ativas, pode-se observar que 65% delas 

registraram atas nos últimos 5 anos (entre 2002 e 2006), 14% tem último 

registro entre 1997 e 2001, 6% não registram atas a mais de 10 anos e 11% 

não apresentam nenhuma ata registrada. Cerca de 4% das associações ativas 

apresentavam registro de atas em cartório no ano de 2007, entretanto como os 

levantamentos foram realizados somente até maio de 2007, estas atas não 

representam o total de registros deste ano.  

Entre as associações identificadas como inativas 10% tem seu último 

registro anterior ao ano de 1997, ou seja, não registram atas há mais de 10 

anos, 10% apresentam registros entre os anos de 1997 e 2001, 10% não 

apresentam nenhuma ata registrada em cartório, e 70% apresentam atas 

registradas nos últimos 5 anos (entre 2002 e 2006). No entanto, a maioria 

destas atas corresponde a reuniões de tentativas de reativação das 

associações. 

Entre as associações dissolvidas observou-se que o último registro de 

ata ocorreu há mais de 10 anos para 33% das associações, 25% entre os anos 

de 1997 e 2001, 22% nos últimos 5 anos e 20% nunca registraram atas em 

cartório. Com relação às associações não contatadas, observou-se que  22% 

tem último registro anterior ao ano de 1997, 31% entre os anos de 1997 e 

2001, 29% registraram atas nos últimos 5 anos (entre 2002 e 2006) e 16% 

nunca registraram atas em cartório. 
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Figura 3. Ano do último registro de atas em cartório das associações de bairro do 
Litoral Norte. Caraguatatuba (A), Ilhabela (B), São Sebastião (C) e Ubatuba (D). 
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4.1.2. Caracterização das associações de bairro 

Análise estrutural 

A seguir serão apresentados os resultados das análises dos estatutos 

sociais das associações de bairro formalmente constituídas no Litoral Norte do 

Estado de São Paulo (considerando os registros feitos até maio de 2007), 

realizadas a partir dos critérios estabelecidos no Código Civil Brasileiro (Lei 

n°10.406 de 10 janeiro de 2002) presentes no Capítulo II, artigos 53 ao 61. 

Das 248 associações de moradores encontradas no Litoral Norte, 222 

apresentaram registro em cartório, ou seja, estavam formalmente constituídas. 

As demais 26 associações foram localizadas através dos registros das 

Prefeituras Municipais e não possuem registros formais. As 222 associações 

estão distribuídas da seguinte forma: 55 em Caraguatatuba, 18 em Ilhabela, 46 

em São Sebastião e 103 em Ubatuba. 

O primeiro artigo do Código Civil (artigo 53) define o que constitui uma 

associação e estabelece que associações são a união de pessoas que se 

organizam para fins não econômicos. Considerando as associações do Litoral 

Norte de São Paulo, 100% delas estão de acordo com este artigo. 

 O artigo seguinte (artigo 54) estabelece 15 critérios que os estatutos 

devem conter sob pena de nulidade. Observou-se que os critérios de 

“denominação” e “objetivos” da associação aparecem em 100% dos estatutos. 

Entretanto, critérios como: “admissão”, “demissão” e “exclusão” dos associados 

não constam em 30%, 41% e 36% dos estatutos sociais, respectivamente 

(Figura 4). Observou-se que em alguns casos a falta dos critérios de exclusão 

dos associados está relacionada ao fato da associação ter como objetivo a 

administração de loteamentos ou de condomínios semi-fechados e nestes 

casos não existe a possibilidade de exclusão dos associados. Isto só ocorre 

quando este deixa de ser proprietário do imóvel no referido loteamento. 

Critérios como “condições para mudança do estatuto”, “critérios de 

dissolução da associação” e “local da sede” não aparecem em 39%, 33% e 

25% dos estatutos, respectivamente. Os demais critérios analisados (direitos e 

deveres dos associados, fonte de recursos, modo de eleição da administração, 
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forma de gestão administrativa, modo de funcionamento dos órgãos 

deliberativos e aprovação das contas) também deixaram de ser mencionados 

em alguns estatutos, mas em menor número (9%, 8%, 19%, 17%, 2%, 5% e 

12% respectivamente). 

 Como resultado final da análise do artigo 54, observou-se que apenas 

17% das associações do Litoral Norte estão com seus estatutos sociais de 

acordo com os 15 critérios presentes nesse artigo. Sendo que as associações 

de Ilhabela são as que mais estão em conformidade (44% dos estatutos em 

acordo), seguidas pelas associações de São Sebastião (33%), Ubatuba (12%) 

e Caraguatatuba (4%) (Figuras 4 e 5). 
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Critérios estabelecidos no Artigo 54 do Código Civil 
Figura 4. Porcentagem de associações que contemplam em seus estatutos os critérios estabelecidos pelo Artigo 54 do Código Civil (■ preto, 
contempla; □ branco, não contempla). Caraguatatuba (n=55), Ilhabela (n=18), São Sebastião (n=46) e Ubatuba (n=103). Legenda: 
denominação (Den); objetivos (Obj); sede (Sede); admissão (Adm); critérios para demissão (Dem) e exclusão (Exc) dos associados; direitos 
(Dir) e deveres (Dev) dos associados; fonte de recursos (FonRec); formas de eleição da administração (ElAdm); formas de gestão 
administrativa (GesAdm); funcionamento dos órgãos deliberativos (FunOrDel); condições de mudança do estatuto (MuEst) e de dissolução da 
associação (DisAss); e forma de aprovação de contas (ApCon).   
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O artigo 55 do Código Civil dispõe sobre a igualdade de direitos entre os 

associados e a análise indicou que em média 87% dos estatutos garantem este 

direito a seus associados. Nos demais 13% dos estatutos este direito não é 

garantido, principalmente pelo fato dos estatutos não respeitarem o direito de 

voto a qualquer categoria de associados. As associações de Caraguatatuba 

são as que mais garantem o direito de igualdade entre os associados (93%).  

Este artigo prevê ainda que as associações possam estabelecer 

categorias entre os associados (sem, no entanto ferir o direito a igualdade entre 

eles). Cerca de 67% das associações do Litoral Norte classificam de alguma 

maneira seus associados. Destas, 23% utilizam três categorias e 16% quatro 

categorias. As categorias identificadas no total foram: adjunto, agregado, 

benemérito, colaborador, contribuinte, dependente, efetivo, efetivo pleno, 

especial, fundador, honorário, inscrito, institucional, mirim, original, profissional, 

proeminente comprador, titular de domínio pacífico e voluntário (a definição das 

categorias encontra-se no Anexo 6). 

O artigo 56 dispõe sobre a qualidade de intransmissibilidade dos 

associados, direito este garantido em 94% dos estatutos. No entanto, o código 

civil deixa esta questão em aberto, permitindo que o estatuto defina ao 

contrário. Considerando tal fato, este artigo não foi incluído na análise de 

adequação dos estatutos ao código civil, uma vez que o próprio código civil fica 

aberto a diferentes interpretações do conteúdo expresso nesses documentos. 

O artigo 57, que regulamenta o inciso II do artigo 54 com relação à 

exclusão dos associados, determina que a exclusão dos associados só é 

admissível havendo justa causa e assegura o direito de defesa e de recursos 

ao associado em assembléia. Apenas 50% das associações garantem este 

direito de defesa a seus associados. As associações de Caraguatatuba são as 

que mais garantem este direito (60%), seguidas pelas de Ilhabela, São 

Sebastião e Ubatuba (56%, 50% e 45%, respectivamente). 

O artigo 58 estabelece que nenhum associado pode ser impedido de 

exercer direitos ou funções que lhe tenham sido legitimamente conferidos, 

salvo quando estabelecido em estatuto ou previsto em lei. Um exemplo do que 
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diz o artigo 58 pode ser encontrado no estatuto social da Sociedade Amigos de 

Massaguaçú (em seu artigo 6º): 

Artigo 6º - São direitos dos sócios efetivos: 
Participar das assembléias gerais, discutindo e votando a matéria objeto 
da convocação; 
Propor na forma prevista nestes estatutos, assuntos para debate em 
Assembléia Geral; 
Votar e ser votado para o cargo de Diretoria. 
§ único – Somente o sócio quite com a tesouraria poderá exercer os 
direitos previstos neste artigo. 

Como observado, o estatuto prevê um tipo de impedimento de direito 

aos associados, de forma que somente os associados quites com a tesouraria 

podem exercer os direitos previstos no estatuto, o que não fere o artigo 58 do 

Código Civil. Entretanto, ele vai contra o direito constitucional ao voto, ferindo o 

artigo 55 do Código Civil. 

Outro exemplo do artigo 58 pode ser observado no estatuto da 

Sociedade Amigos do Jetuba, que dispõe em seu artigo 12 sobre um 

impedimento na composição da diretoria: 

Art.12 – A Diretoria terá a seguinte composição: 

I - Presidente; 

II - Vice-presidente; 

III - Secretario 

IV - Tesoureiro; 

V- Diretor social. 

Parágrafo único – Na sua composição dos membros da Diretoria, 
deverão ser respeitadas as seguintes condições para a sua ocupação: 

Os escolhidos não poderão ter grau de parentesco ou afinidade com 
nenhum membro da própria Diretoria; 

 Assim como no artigo 56, o Código Civil deixa artigo 58 aberto a 

diferentes interpretações, uma vez que menciona que o estatuto pode 

estabelecer critérios para exercício de direitos e funções pelos associados. 

Assim o artigo 58 também não foi incluso na análise de regularidade com o 

Código Civil. 

 O artigo 59 estabelece que deve competir privativamente à assembléia 

geral destituir os administradores e alterar o estatuto. Cerca de 87% dos 
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estatutos seguem esta deliberação quanto à alteração dos estatutos. No 

entanto, em somente 43% dos estatutos foi estabelecido como competência 

exclusiva da assembléia a destituição da administração vigente, enquanto 12% 

dos estatutos estabeleceram que tal competência pode ser exercida tanto pela 

assembléia como pelos conselhos (fiscal e consultivo) e 45% dos estatutos não 

previram quais seriam os órgãos responsáveis para tal (Tabela 8). 

Tabela 8. Competências exclusivas da assembléia geral descritas nos estatutos 
sociais das associações: destituir administração (DesAdm); alterar estatuto (AltEst). 
Valores absolutos e porcentagem para cada ocorrência para Litoral Norte e por 
município. Litoral Norte, n=222; Caraguatatuba, n=55; Ilhabela, n=18; São Sebastião, 
n=46; Ubatuba, n=103. Sim (S); Não (N); Não consta (NC). 

Critério  Litoral  
Norte Caraguatatuba Ilhabela São 

Sebastião Ubatuba 

Des 
Adm 

S 96 (43%) 19 (35%) 8 (44%) 21 (46%) 48 (47%) 
N 26 (12%) 8 (15%) 1 (6%) 4 (9%) 13 (13%) 

NC 100(45%) 28 (51%) 9 (50%) 21 (46%) 42 (41%) 

Alt 
Est 

S 194 (87%) 48 (87%) 17 (94%) 38 (83%) 91 (88%) 
N 5 (2%) 1 (2%) 0 (0%) 2 (2%) 2 (2%) 

NC 23(10%) 6 (11%) 1 (6%) 6 (10%) 10 (10%) 

Assim como o direito de igualdade entre os associados está previsto no 

Código Civil, o artigo 60 garante a 1/5 dos associados o direito de convocar 

reuniões dos órgãos deliberativos, para que um grupo, mesmo que pequeno, 

de associados tenha o direito de expor suas opiniões diante de todo o quadro 

social. Desta forma, a irregularidade dos estatutos pode comprometer a 

funcionalidade das associações. Entre as associações estudadas, apenas 38% 

garantem este direito aos seus associados. As associações de Ubatuba são as 

que mais garantem esse direito (54%), seguidas pelas de São Sebastião 

(50%), Ilhabela (33%) e Caraguatatuba (13%). 

O último artigo do Código Civil referente a associações, o artigo 61, 

dispõe sobre o destino do patrimônio líquido remanescente das associações 

caso estas venham a ser dissolvidas. Este artigo prevê que o patrimônio será 

destinado a entidades de fins não econômicos designadas em seus estatutos. 

Em caso de omissão dos estatutos, o patrimônio será destinado a instituições 

municipais, estaduais ou federais de fins idênticos. Entre os estatutos 

analisados, 74% estavam em acordo com o artigo 61 e previam que o 

remanescente do patrimônio seria destinado a alguma entidade de fins não 
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econômicos. Os demais estatutos previram a destinação destes recursos a 

outros fins, como divisões entre os associados, ou não mencionaram o que 

seria feito com este patrimônio. 

O resultado final da análise dos estatutos sociais em relação ao Código 

Civil Brasileiro revelou que apenas 3,6% dos estatutos analisados estão em 

acordo com a legislação atual, ou seja, apenas 8 associações do Litoral Norte. 

Uma análise por município indica que 89%, 96%, 97% e 98% das associações 

de Ilhabela, São Sebastião, Ubatuba e Caraguatatuba, respectivamente, estão 

com seus estatutos em desacordo ao Código Civil (Figura 5). 

 Os artigos que mais contribuíram para o alto índice de estatutos em 

desacordo com o Código Civil foram: o artigo 54, com 83% de irregularidade; 

artigo 60, com 67% e o artigo 59, com 60%. Os demais artigos apresentaram 

índices de irregularidade inferiores a 50%, sendo que o artigo 53 foi o único 

artigo com o qual 100% dos estatutos analisados estão de acordo (Figura 5). 
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Adequação ao Código Civil 
Figura 5. Porcentagem dos estatutos das associações de acordo com o Código Civil (Lei nº 10.406, 10/02/2002). Associações que apresentam 
seus estatutos em concordância com artigos específicos e/ou com o Código Civil como um todo (adq CC) (■ de acordo); Associações que 
estão com seus estatutos em desacordo com artigos e/ou com o Código Civil (□ desacordo). Caraguatatuba, n=55; Ihabela, n=18; São 
Sebastião, n= 46; Ubatuba, n=103. 
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Perfil das associações de bairro do Litoral Norte entrevistadas 

Entrevistados 

 Cerca de 74% entrevistados (total de 117) ocupavam o cargo de presidente 

da associação, 7% eram administradores da associação e 6% eram vice-

presidentes. Os demais estavam distribuídos em membros do conselho (5%), 

secretários (4%) e tesoureiros (3%). Aproximadamente 75% dos entrevistados eram 

moradores de primeira residência, ou seja, tinham sua primeira residência no Litoral 

Norte. 

 A idade média dos entrevistados foi de 50 anos, sendo que 26% 

apresentavam entre 40 e 50 anos. Uma análise por faixas etárias mostrou que 21% 

dos entrevistados tinham entre 30 e 40 anos, 26% entre 40 e 50 anos e 21% entre 

50 e 60 anos ou entre 60 e 70 anos. Apenas 4% dos entrevistados possuíam menos 

de 30 anos e 5% apresentavam mais de 70. 

 Com relação à escolaridade dos entrevistados, 11% não concluíram o ensino 

fundamental, 9% tinham no máximo o ensino fundamental completo, 2% não 

concluíram o ensino médio e 27% concluíram o ensino médio.  Os demais 39% já 

haviam concluido algum curso superior e 11% estavam cursando o ensino superior. 

 Cerca de 27% dos entrevistados declararam que suas famílias eram 

compostas por 2 pessoas, 19% por 3 pessoas e 23% por 4 pessoas. Apenas 19% 

declararam que suas famílias eram compostas por 5 ou mais pessoas. Famílias com 

apenas um depende corresponderam a 6% dos casos e 6% dos entrevistados 

declararam que não possuíam dependentes. A renda média mensal destas famílias 

foi de R$ 3.500 reais. No entanto, 18% declararam ganhar menos de mil reais 

mensais e 25% declararam receber entre R$ 1.000 e R$ 2.000 mil. No outro 

extremo, 28% dos entrevistados declararam renda mensal familiar entre R$ 2.000 e 

R$ 5.000 e 11% entre R$ 5.000 e R$ 10.000, enquanto para 2% dos entrevistados a 

renda mensal foi superior a R$ 10.000. 

 O principal meio de acesso à informações foi a televisão, mencionada por 

74% dos entrevistados. Aproximadamente 38% informaram ler jornais impressos, 

35% declararam que o principal acesso à informação é o rádio e ainda 54% 

relataram ter acesso à internet.  



97 

 

 

Membros e beneficiários 

 Aproximadamente metade dos entrevistados (51%) declararam existir algum 

tipo de pré-requisito para que alguém faça parte da associação que representam. As 

associações de São Sebastião são as que mais cobraram algum tipo de pré-

requisito (63% delas). 

 Ser morador do bairro, independente de ser morador de primeira ou segunda 

residência, foi o pré-requisito mais mencionado pelos entrevistados (43% dos 60 que 

declararam existir pré-requisitos). Ser morador de primeira residência 

exclusivamente foi mencionado por apenas duas associações do município de 

Ubatuba (3% das associações que declaram existir algum pré-requisito). Contribuir 

financeiramente com a associação foi mencionado como pré-requisito por 33% dos 

entrevistados, enquanto 30% mencionaram como pré-requisito ser proprietário de 

imóvel no bairro e 13% indicaram que é necessário ter maioridade para fazer parte 

do quadro de associados. Aproximadamente 27% dos entrevistados também 

indicaram como pré-requisitos outros fatores, tais como: comparecer às reuniões, 

morar no bairro há no mínimo seis meses e apresentar atestado de idoneidade 

(antecedentes criminais). Alguns entrevistados relataram que comerciantes locais 

que demonstrem interesse poderiam se associar, mesmo não residindo no bairro. 

 Registros dos associados são feitos por 66% das associações entrevistadas. 

O principal meio de registro foi o preenchimento de um cadastro pelo morador no 

momento em que este manifestou interesse em fazer parte da associação. 

Entretanto, segundo relatos dos entrevistados, mesmo com este procedimento é 

difícil ter um controle exato do número de associados, por falta de atualização 

desses cadastros, falta de controle do número de presentes em reuniões e pela 

pequena procura da associação pelos moradores. Os entrevistados mencionaram 

que são poucos os moradores interessados e que geralmente são os mesmo que se 

mobilizam. Um registro mais intenso ocorre nos casos em que as associações 

cobraram algum tipo de mensalidade ou taxa de manutenção, comuns nas 

associações de loteamentos ou condomínios semi-fechados. A falta de um registro 

atualizado do número de associados reflete-se na alta variabilidade no número de 

associados declarada pelos entrevistados. Há casos em que um entrevistado 

declarou que a associação tem no máximo 8 associados e outros com relatos de 

mais de 1.000 associados. 
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 Observou-se, com base nas entrevistas, que 50% das associações 

entrevistadas são constituídas predominantemente por moradores de primeira 

residência, 43% por moradores de segunda residência e 7% por uma uniformidade 

entre moradores de primeira e segunda residência (considerou-se predomínio de um 

tipo de residência sobre a outra quando o entrevistado relatou que mais de 50% dos 

moradores pertenciam a uma das classes).  

 Observou-se entre as associações de São Sebastião um padrão inverso, com 

predomínio de moradores de segunda residência. Neste município 63% dos 

entrevistados relataram que as associações são constituídas por 50% ou mais de 

moradores de segunda residência (Tabela 9). 

Tabela 9. Número absoluto e percentual de associações constituídas por 50% ou mais de 
moradores de primeira residência (primeira residência), constituídas por 50% ou mais de 
moradores de segunda residência (segunda residência) e associações com distribuição 
uniforme entre moradores de primeira e segunda residência (Dist. Uniforme) 

Municípios Primeira residência Segunda residência Dist. Uniforme 
Caraguatatuba 12 (48%) 12 (48%) 1 (4%) 

Ilhabela 9 (69%) 4 (31%) 0 (0%) 
São Sebastião 8 (33%) 15 (63%) 1 (4%) 

Ubatuba 30 (55%) 19 (35%) 6 (11%) 
Litoral Norte 59 (50%) 50 (43%) 8 (7%) 

 O número médio de famílias residentes na área de atuação de cada 

associação de bairro, segundo estimativas dos entrevistados, foi de 350 famílias. 

Estão nos municípios de Caraguatatuba e São Sebastião as associações com 

maiores números médios de famílias participantes, 490 e 485, respectivamente. As 

associações de Ilhabela apresentam em média 260 famílias e de Ubatuba 250 

famílias.  

 No entanto, este número sofre grande variação, passando de pouco mais de 

20 famílias, em associações que atuam em áreas restritas, como loteamentos ou 

condomínios semi-fechados (como a Associação dos Amigos do Alto Carijós, de 

Ilhabela, ou a Sociedade Amigos do Sertãozinho e a Sociedade Amigos da 

Península de Santa Rita, ambas de Ubatuba). Há associações com relatos de mais 

de 1.000 famílias, como aquelas que atuam em um bairro todo, principalmente em 

bairros populosos (como a Sociedade Amigos do Bairro Pegorelli e a Associação 

Amigos do Morro do Algodão, ambas em Caraguatatuba, e a Sociedade Amigos do 

Taquaral, a Associação de Moradores do Perequê-Açú e a Associação Moradores 

do Perequê-Mirim, de Ubatuba).  
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 Para 85% dos entrevistados, todos os moradores da área de atuação da 

associação são considerados beneficiários das ações desenvolvidas por ela. Em 

apensas 14% dos casos tais ações são restritas apenas aos associados. Uma única 

associação (de Caraguatatuba) declarou isso que depende da ação, neste caso 

referindo-se a alguns cursos que devido à disponibilidade de vagas são oferecidos 

apenas a moradores do bairro. 

 A presença de líderes comunitários do bairro nas associações foi confirmada 

por 20% dos entrevistados, enquato 20% acreditam que esta participação é 

esporádica e 60% que ela não ocorre. No entanto, 40% dos entrevistados 

consideram a associação de bairro uma forma de liderança comunitária, uma vez 

que seu principal objetivo é a união entre os moradores em benefício da 

comunidade.  

 

Assembléias  

  As assembléias ocorrem normalmente uma vez ao ano para 29% das 

associações entrevistadas, semestralmente para 12%, trimestralmente para 9%, 

bimestralmente para 4% e mensalmente para 3%. Entretanto, 43% das associações 

entrevistadas afirmam não ter periodicidade estabelecida na realização das 

assembléias.  

 Elas ocorrem em 26% dos casos nas casas dos presidentes das associações 

e em 14% em escolas do bairro. Em 9% as assembléias ocorrem em casas dos 

associados e 6% reúnem-se em bares, quiosques, restaurantes ou igrejas dos 

bairros. Para 25% das associações as assembléias ocorrem em outros locais, tais 

como sede de outras associações, clubes do bairro, centros comunitários locais e 

em escritórios em São Paulo (3 associações). Embora 34% dos entrevistados 

tenham declarado que as associações possuem sede própria, apenas 23% deles 

declararam que as assembléias são realizadas nas sedes.  

 As assembléias contam, em média, com a presença de 30 pessoas, sendo 

que o máximo de presentes, segundo os entrevistados, foi de 150 pessoas e o 

mínimo 4 pessoas. Aproximadamente 87% das associações fazem lista de presença 

nas assembléias regularmente e em 80% dos casos as listas estão disponíveis para 

consulta dos associados. Em 98% dos casos as listas são manuscritas. Não foi 
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possível uma comparação entre tais informações fornecidas pelos entrevistados com 

dados das atas, uma vez a maioria das atas não apresenta lista de presença. 

Algumas atas fazem menção à lista, mas não necessariamente essa foi registrada 

em cartório junto com a ata. 

 Com relação ao registro das assembléias, 91% das associações relataram 

fazer registros. Destas 100% o fazem através de atas. As atas estão disponíveis 

para consulta dos associados em 95% dos casos, sendo 70% na forma manuscrita, 

em 25% na forma digital e em 5% dos casos elas são impressas e enviadas aos 

associados. 

 A realização de reuniões, além das assembléias, não é uma prática comum 

entre as associações entrevistadas. Apenas 38% declararam que ocorrem reuniões 

entre os diretores e 8% entre os conselheiros. No entanto, tais reuniões ocorrem 

sem uma frequência pré-estabelecida, dependendo das demandas. Os demais 54% 

declararam que não ocorrem outras reuniões fora as assembléias.  

 

Área de atuação 

 A área de atuação de 53% das associações entrevistadas é um bairro todo. 

Entretanto, 23% declararam atuar em apenas uma parte do bairro, 21% em um 

determinado loteamento e/ou condomínio e 3% em mais de um bairro. 

 A distribuição e área de atuação das associações ao longo dos quatro 

municípios do Litoral Norte podem ser observadas nos mapas do Anexo 7. Nestes 

mapas estão representados os limites municipais, os limites dos bairros, as áreas de 

ocupação urbana de cada município (segundo dados da Secretaria de Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo, provenientes de levantamento realizado em 

imagens Landsat, 2005) e as áreas de atuação das associações. As associações 

estão representadas de acordo com sua identificação, como ativas, inativas, 

dissolvidas ou não contatadas. 

Foi possível constatar nos mapas um desencontro entre os contornos das 

associações de bairro e as divisões de bairros e linha da costa. Entretanto, quando 

se trabalha com fontes de dados diversas como ocorreu neste estudo, esse tipo de 

inconsistência é comum (Schalla et al. 1992) 
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 Aproximadamente 43% dos entrevistados declararam existir algum tipo de 

problema fundiário na área da atuação da associação. Os problemas mais 

mencionados foram a ocorrência de áreas com ocupações irregulares (próximas a 

rios e córregos, topos de morros e em áreas de alguma unidade de conservação) 

citada por 34% dos entrevistados, a falta de documentação dos lotes (24%) e 

ocorrência de áreas de posse (10%). Observou-se ainda que 42% relataram a 

ocorrência de áreas congeladas (termo utilizado pelas prefeituras municipais para 

caracterizar áreas integrantes do Programa de Congelamento e Regularização 

Urbanística e Fundiária, nos quais as áreas com ocupações irregulares são 

identificadas e é feito um levantamento do total de edificações, após o qual ficam 

proibidas novas edificações), fato mencionado principalmente pelas associações de 

Ubatuba (63%). 

 Cerca de 60% dos entrevistados declararam que existe alguma área de 

preservação permanente na área de atuação da associação. Destes, 30% 

mencionaram a mata ciliar como área de preservação, 16% manguezal, 11% 

córregos e/ou cachoeiras e 10% áreas de encosta e/ou morro. Áreas com presença 

de mata atlântica foram mencionadas por 6% dos entrevistados e 3% relataram a 

ocorrência de área de restinga. Áreas de reserva legal de condomínios foram citadas 

por 20% dos entrevistados como área de preservação permanente. 

 Em torno de 36% dos entrevistados declararam que existe algum tipo de 

degradação da área de preservação. Destes, 74% mencionaram problemas com 

desmatamento, 70% com ocupações irregulares e 24% com poluição (nota-se que 

total ultrapassa 100% pois geralmente entrevistados mencionavam a existência de 

mais de um tipo de degradação). 

 Com relação a ocorrência de Unidades de Conservação, esta foi confirmada 

por 51% dos entrevistados. Todos fazem referência ao Parque Estadual da Serra do 

Mar ou ao Parque Estadual da Ilhabela. Apenas 16% dos entrevistados declararam 

existir algum tipo de contato entre a associação e os dirigentes da unidade de 

conservação. No entanto, quando este ocorre é considerado com positivo por 74% 

dos entrevistados, enquanto os demais 26% consideram este contato como 

conflitante, devido principalmente a divergências quanto a ocupação de áreas da 

unidade de conservação. Em torno de 17% dos entrevistados declararam existir 

algum tipo de degradação da unidade de conservação, sendo que a principal forma 
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é a ocorrência de ocupações irregulares (68%), seguida por desmatamentos (58%) e 

poluição (11%). 

  

Orçamento 

 Em média 66% das associações entrevistadas (77 de total de 117) têm 

apenas uma fonte de renda. Destas, 58% dependem exclusivamente da contribuição 

dos associados, 34% da realização de eventos (festas, bingos e jantares), 4% da 

venda de produtos (material reciclável e camisetas) e 4% de outra fonte, sejam 

doações de pessoas físicas, jurídicas e de órgãos do governo ou do aluguel de 

espaços das associações (sendo que cada uma destas opções foi menciona por 1% 

dos entrevistados). Os demais 34% das associações contam com mais de uma fonte 

de renda mas, no entanto, a contribuição dos associados e a realização de eventos 

continuam sendo as principais fontes de renda delas. 

 Cerca de 38% das associações entrevistadas declararam existir algum tipo de 

contribuição social obrigatória, sendo que em 81% dos casos esta contribuição é 

mensal, em 14% é trimestral e em 5% é anual. Em 43% dos casos a contribuição 

apresenta valores diferenciados para moradores (primeira e segunda residência) e 

para proprietários de terrenos sem nenhum tipo de construção, sendo que os valores 

pagos são em média R$ 150 e R$ 100, respectivamente. 

 Apesar de 38% das associações declararem existir algum tipo de contribuição 

social obrigatória, apenas 8% declararam (9 associações) existir algum tipo de 

diferença de direitos entre os associados pagantes e os não pagantes. As principais 

diferenças ou penalidades declaradas pelos entrevistados foram: a perda do direito a 

voto (6 associações), multa por atraso de pagamento (3 associações) e perda de 

benefícios como coleta de lixo e distribuição de água (3 associações).  

 O orçamento de 2007 das associações entrevistadas foi bem variável. Cerca 

de 2% dos entrevistados declararam que este foi inferior a R$ 500, 4% entre R$ 500 

e R$ 1.000 e 4% foi entre R$ 1.000 e R$ 2.000.  Em 8% dos casos o orçamento 

ficou entre R$ 2.000 e R$ 5.000, em 4% entre R$5.000 e R$ 10.000 e em 18% 

acima de R$ 10.000.  Em torno de 19% não informaram qual foi orçamento de 2007 

e 32% declararam que não possuem fonte fixa de renda. 
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 A divulgação do balanço das associações é feita periodicamente por 72% das 

associações entrevistadas. As demais 28% não o fazem pois declararam não 

possuir fonte de renda fixa, por exemplo. Quando ocorre o balanço é feito 

anualmente por 27% das associações, durante as assembléias. Em 32% dos casos 

é feito mensalmente através do envio de informativos aos associados (via carta, 

email e/ou boletins distribuídos no bairro). Em 14% dos casos o livro caixa fica 

disponível para consulta dos associados na casa do tesoureiro e em 11% na sede 

da associação. Em 15% o balanço é apresentado aos associados em reuniões após 

a realização de festas ou de eventos nos quais as associações tiveram alguma 

arrecadação financeira. 

 Em 30% das associações existe algum tipo de cargo remunerado, os quais 

estão vinculados a cargos administrativos (37%; contadores e administradores), a 

secretárias/os (51%) e a funcionários de manutenção, limpeza e segurança (77%). 

Não foi identificada nenhuma associação em que os cargos da diretoria e dos 

conselhos fossem remunerados. 

 

Com o que trabalham os moradores da área de atuação da associação  

 Estão entre as atividades que mais empregam os moradores da área de 

atuação da associação, as atividades ligadas ao comércio (lojas, restaurantes, 

hotéis, supermercados, etc) mencionadas por 61% dos entrevistados, seguidas por 

atividades ligadas a construção civil (38%) e empregos em órgãos públicos (30%). 

Os entrevistados relataram ainda um alto índice de prestadores de serviços gerais 

(42%), faxineiras (26%) e caseiros (18%) em seus bairros. Apenas 10% dos 

entrevistados relataram que existem famílias que dependem exclusivamente da 

pesca como fonte de renda. Outras atividades como juristas, profissionais da área 

de saúde e professores foram mencionadas por 28% dos entrevistados e 21% 

relataram existir um alto número de aposentados em seus bairros. 

 Aproximadamente, 64% dos entrevistados relataram que hoje a pesca não 

tem nenhuma importância na renda dos moradores da área de atuação das 

associações. Para 26% a pesca apresenta uma baixa importância e para 5% média 

importância, atuando como fonte secundária de renda. Apenas 4% dos entrevistados 

acreditam que ela ainda seja uma fonte de renda de alta importância para os 
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moradores de seu bairro. Uma análise por município revelou que estão em Ubatuba 

os entrevistados que mais consideram a pesca como uma importante fonte de renda 

para os moradores (7%). Nos municípios de Caraguatatuba, Ilhabela e São 

Sebastião ela não tem nenhuma importância como fonte de renda para os 

moradores, segundo 80%, 92% e 58% dos entrevistados, respectivamente. 

 Em comparação, atividades associadas ao turismo foram declaradas como 

importante fonte de renda por 43% dos entrevistados. Ele atua como fonte de renda 

secundária, ou seja, apresenta importância média e baixa para 18% e 12%, 

respectivamente. Apenas 26% dos entrevistados declararam que o turismo não tem 

nenhuma importância como fonte de renda dos moradores da área de atuação das 

associações. O maior índice de alta importância do turismo como fonte de renda foi 

observado entre os entrevistados do município de São Sebastião (50%), seguido 

pelos de Ubatuba (45%). Vale destacar que as atividades ligadas ao turismo 

desenvolvidas na região estão diretamente relacionadas ao lazer à beira mar, sendo 

elas: atividades de prestação de serviços temporários (comércio, rede hoteleira e 

setor de alimentos) e atendimento aos turistas que procuram a região nos meses de 

verão. 
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4.2. Análise do potencial de ação das associações de bairro como agentes 
do movimento sócio ambientalista 

4.2.1. Identificação da existência de interesse pela temática ambiental  

Questões ambientais aparecem com pouca frequência nas atas de fundação 

das associações de bairro do Litoral Norte. Estão presentes em apenas 7 (5%) das 

142 atas de fundação localizadas nos cartórios. Estas atas mencionam questões 

como: preocupação com a preservação do meio ambiente, preservação das praias e 

das belezas naturais do bairro e manutenção da qualidade ambiental, como pode 

ser observado abaixo, em trechos retirados das atas de fundação das associações, 

registradas em cartório: 

“... expôs a necessidade de se criar uma associação no bairro do Bonete, para 
se dar representatividade aos moradores e residentes na defesa e resguardo 

dos interesses locais e ambientais.” 
(Sociedade de Amigos do Bonete, Ilhabela) 

“...preocupados com a preservação do meio ambiente, especialmente na bacia 
hidrográfica de Itamambuca e perplexo com a atual situação do município de 

Ubatuba, reuniram-se os moradores, amigos interessados... resolveram instituir 
uma Associação com ênfase ao meio ambiente...” 

(Associação dos Protetores de Itamambuca, Ubatuba) 

A baixa referência à preocupação ambiental como motivo que levou a 

fundação das associações observada nos registros das atas de fundação foi 

confirmada durante as entrevistas com os representantes legais. Apenas 7 

entrevistados (5%) mencionaram questões ambientais como um dos motivos que 

levaram à fundação da associação, sendo uma associação do município de 

Caraguatatuba, duas associações de Ilhabela, duas de São Sebastião e duas de 

Ubatuba. São exemplos de motivos que envolvem a temática ambiental e que 

originaram a fundação das associações, segundo os entrevistados: 

“Preservação do meio ambiente, controle do crescimento desordenado, das invasões de 
áreas de preservação e do lançamento de esgoto na praia.” 

(Sociedade Amigos da Praia do Camburizinho, São Sebastião) 

“União de moradores e usuários da praia para lutar contra a expansão de um camping na 
praia e para preservar a praia.” 

(Associação de Proteção a Praia Vermelha do Norte, Ubatuba) 

“Resolver problema de esgoto na praia.” 
(Associação Amigos do Bairro da Praia Grande, Ilhabela) 
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Em contraponto, a análise dos estatutos sociais revelou que 46% dos 

estatutos (102 estatutos de um total de 222 registrados em cartório) contemplam 

entre seus objetivos a temática ambiental, geralmente visando a proteção e 

conservação do meio ambiente, como pode ser observado em trechos retirados 

desses documentos:  

“Promover projetos e ações que visem à conservação do meio ambiente natural 
e do patrimônio histórico e cultural, bem como a recuperação de áreas 

degradadas.” 
(Associação dos Protetores de Itamambuca, Ubatuba) 

“Colaborar com o desenvolvimento ordenado, a preservação e a defesa 
ambiental do bairro de Barra do Sahy.” 

(Associação Amigos da Barra do Sahy, São Sebastião)  

“Colaborando com os poderes públicos na preservação das belezas e recursos 
naturais daquele logradouro e de sua adequada utilização.” 

(Associação dos Amigos do Portal da Tabatinga, Caraguatatuba) 

As associações de bairro do município de Ilhabela são, proporcionalmente ao 

número de associações existentes em cada município, as que mais fazem menção a 

esse tema entre seus objetivos, em seus estatutos. Cerca de 67% das associações 

(12) mencionam preocupações com o meio ambiente em seus estatutos. Em 

seguida estão as associações dos municípios de São Sebastião, 57% das 

associações (26), Ubatuba, 48% das associações (49) e Caraguatatuba com 27% 

das associações (15). 

Dos 102 estatutos do Litoral Norte que mencionam a temática ambiental entre 

seus objetivos, 90% (91) mencionam questões relacionadas ao meio ambiente de 

maneira geral, citando a preservação dos recursos naturais, conservação do meio 

ambiente, das belezas naturais, sem, no entanto, direcionar sua preocupação a um 

problema, ecossistema ou ambiente especifico. Entretanto, algumas associações 

relatam também interesse direcionando a algum ecossistema, que pode ser: a praia, 

relatando atividades de proteção e limpeza (mencionado por 25% dos 102 

estatutos), recursos hídricos, com o desenvolvimento de atividades de proteção 

(22%) ou sobre vegetação (19%) de mata atlântica e/ou de praia (restinga) (Figura 

6). 
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Observou-se também entre os objetivos das associações a fiscalização do 

meio ambiente, como ilustrado no estatuto da Associação de Proteção da Praia 

Vermelha do Norte, de Ubatuba. 

“Informar e denunciar às autoridades competentes danos causados ao meio 
ambiente e fiscalizar se foram tomadas as medidas cabíveis” ou ainda “respeitar 

a legislação ambiental que regulamenta o uso da área.” 

 
Figura 6. Foco das preocupações ambientais citadas entre os objetivos das associações, 
descritos em seus estatutos. Meio ambiente geral, quando objetivo não especifica nenhum 
ambiente; Praia, quando menciona praia; Recursos hídricos, quando menciona rios e 
mananciais; e Vegetação, quando menciona mata atlântica e vegetação de praias (Litoral 
Norte, n= 102; Caraguatatuba, n=15; Ilhabela, n=12; São Sebastião, n=26; Ubatuba, n= 49). 

 Durante as entrevistas, 14% dos entrevistados mencionaram a temática 

ambiental entre os atuais objetivos das associações. Este tema foi o quinto mais 

mencionado pelos entrevistados, os quais relataram questões como: a conservação 

ambiental da área de atuação da associação (mencionada por 56%), manutenção e 

controle da poluição de praias e rios (38%). Educação ambiental e saneamento 

básico foram mencionados uma vez cada. A seguir são apresentados alguns 

objetivos que evidenciam a temática ambiental, relatados durante as entrevistas: 

“Preservação do meio ambiente, em especial a conservação do rio.” 
(Associação de Moradores e Amigos do Bairro Capricórnio III e Altos do Jetuba, 

Caraguatatuba) 

“Controle do crescimento desordenado de marinas no bairro e do aumento do 
tráfego náutico, que causam poluição da praia.” 

(Sociedade Amigos da Tabatinga de Caraguatatuba, Caraguatatuba) 

 “Preservação das condições naturais da praia” 
(Associação de Amigos da Praia do Guaecá, São Sebastião) 
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 “... lutar por saneamento básico e manutenção do meio ambiente agradável.” 
(Associação de Amigos da Praia de Boracéia de São Sebastião, São Sebastião) 

 “Cuidar da praia, lutar contra a invasão de ambulantes, contra a falta de 
fiscalização da prefeitura, contra o excesso de turistas, contra a venda de 

bebidas alcoólicas na praia...” 
(Associação de Amigos da Praia do Felix, Ubatuba) 

 

4.2.2. Identificação da visão ambiental das associações de bairro e da relação com 

o meio onde atuam 

A identificação da visão ambiental partiu da análise do que os entrevistados, 

como representantes das associações, compreendem por meio ambiente, ou seja, 

como definem o conceito de meio ambiente. As respostas dadas foram 

categorizadas, para possibilitar uma análise comparativa. Para tal, foram utilizadas 

as seguintes categorias: natureza, o quando entrevistado relatava apenas questões 

ambientais em suas respostas (fauna, flora e recursos naturais); integração homem 

e natureza, quando o entrevistado relatava algum tipo de integração entre questões 

sociais e ambientais; relaciona a órgãos ambientais, nos casos em que o 

entrevistado relacionou meio ambiente a algum órgão ambiental; e relaciona a 

ações, quando entrevistado relacionou meio ambiente a atividades ou ações de 

caráter ambiental, como coleta seletiva, limpeza de rios e agricultura (Tabela 10). 
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Tabela 10. Categorias e exemplos de respostas dadas à questão sobre a visão de meio 
ambiente dos entrevistados. Natureza, quando o entrevistado mencionou apenas questões 
ambientais; Homem e natureza, quando a resposta reflete algum tipo de integração entre o 
homem e recursos naturais; Relaciona a órgãos ambientais, quando o entrevistado associou 
meio ambiente a algum órgão ambiental; e Relaciona a ações, quando o entrevistado 
associou a atividades ou ações. 

Categorias Exemplos de respostas: 

Natureza 
Preservar e conservar os recursos naturais (matas, rios, animais e 
praias); Cuidar dos animais; Manter as matas e preservar os rios; 

Evitar queimadas. 

Integração: 
Homem e 
natureza 

Utilizar dos recursos naturais, mas sem destruir; Desenvolver meios 
para ocupar sem destruir; Controlar ocupação e o crescimento; 
Proteger natureza para beneficio do homem; Preservar o meio 

ambiente para manter a vida das pessoas; Cuidar do lugar onde 
vivemos para manter o bem estar humano 

Relaciona a 
órgãos 

ambientais 

Parque Estadual Serra Mar; Polícia ambiental; 
Secretaria de Meio Ambiente (SP). 

Relaciona a 
Ações 

Fazer coleta seletiva do lixo; Promover a limpeza das praias para 
manter o meio ambiente; Ter cuidado com lixo; 

Controlar a poluição; Cuidar da água; Realizar obras de saneamento 
básico. 

 Observou-se que 50% dos entrevistados associaram meio ambiente a 

natureza (fauna, flora e recursos naturais), 32% a questões que envolvem 

integração entre o homem e a natureza, 14% associaram meio ambiente ao 

desenvolvimento de ações e dois entrevistados declararam que nunca discutiram a 

respeito nas associações. Um dado que chamou a atenção foi o fato de que 16% 

dos entrevistados do município de Ubatuba associaram meio ambiente a órgãos 

ambientais, tais como Polícia Ambiental, Secretaria de Meio Ambiente e ao Parque 

Estadual da Serra do Mar (Figura 7). Esta relação foi feita principalmente pelos 

entrevistados com os menores níveis de escolaridade (33% dos que associaram 

meio ambiente a órgãos ambientais não completaram o ensino fundamental). Entre 

as demais categorias, não foram observadas diferenças entre o entendimento do 

conceito meio ambiente e os diferentes níveis de escolaridade. 
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Figura 7. Visão de meio ambiente segundo entrevistados, por categorias: Natureza, quando 
entrevistado relatou questões ambientais; integração, quando resposta refletia algum tipo de 
integração entre o homem e natureza; Ações, quando entrevistado relacionou a atividades e 
ações de caráter ambiental; Órgão ambiental, quando entrevistado relacionou meio 
ambiente a algum órgão ambiental; e Nunca discutiram, quando a temática ambiental nunca 
foi discutida na associação. (Litoral Norte, n=117; Caraguatatuba, n=25; Ilhabela, n= 13; São 
Sebastião, n=24; Ubatuba, n=55). 

 A análise da visão dos entrevistados sobre desenvolvimento sustentável, 

assim como sobre meio ambiente, foi realizada a partir de uma categorização das 

respostas dadas a questão “O que a associação entende por desenvolvimento 

sustentável”. As categorias foram elaboradas segundo os princípios adotados pela 

Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (Johanesburgo, 2002) a qual 

considera como desenvolvimento sustentável a integração de desenvolvimento 

econômico, social e ambiental. As categorias utilizadas foram: visão ambiental, 

quando relacionava à preservação e conservação dos recursos naturais; visão 

social, quando relacionava a atividades de cunho social, como educação e melhorias 

de mão-de-obra; visão econômica, quando entrevistado relacionava a questões 

ligadas a desenvolvimento e crescimento econômico; integração, quando os 

entrevistados relacionavam desenvolvimento sustentável a uma integração entre 

questões de ordem econômica, social e ambiental; relaciona à ações, quando 

entrevistado relacionava a atividades e ações de caráter ambiental, como 

reciclagem, agricultura, artesanato; já ouviu falar, quando entrevistado já ouviu falar 

em desenvolvimento sustentável mas não sabe o que é; e nunca ouviu falar, quando 

entrevistado nunca ouviu falar no termo e não sabe o que é (Tabela 11). 
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Tabela 11. Categorias e exemplos de respostas dadas sobre desenvolvimento sustentável: 
Visão ambiental, quando relacionava a questões de preservação e conservação ambiental; 
Visão social, quando relacionava a ações de caráter social; Visão econômica, quando 
entrevistado relacionava a atividades econômicas; Visão de integração, quando relacionava 
a integração do homem, da natureza e da economia; Ações, quando relacionava a 
atividades ou ações; Ouviu falar, quando já ouviu falar, mas não sabe o que é; e Nuca ouviu, 
quando nunca ouviu o termo e não sabe o que é. 

Categorias  Exemplos de respostas: 

Visão 
Ambiental 

Desenvolver meios para preservar o meio ambiente; Preservar a natureza; 
Cuidar do meio ambiente; Cuidar dos rios e das praias; Usar a água de maneira 

consciente; Preservar as matas. 

Visão Social 
Precisamos melhorar o atendimento às crianças e idosos; Desenvolver a mão‐de‐

obra local; Desenvolver socialmente uma região. 

Visão 
Econômica 

É importante para gerar renda; Procurar desenvolver alternativas para gerar 
renda; Desenvolver meios para se sustentar; Comércio precisa achar meios para 

crescer ordenadamente. 

 Visão de 
Integração 

Devemos aliar desenvolvimento econômico e preservação da qualidade de vida; 
Desenvolver conscientemente; Desenvolver economicamente e socialmente sem 

destruir a natureza; Ocupar uma região sem agredir o meio ambiente;  
Conciliar crescimento econômico, com cuidados com a natureza e a qualidade de 

vida das pessoas. 

Ações 
Promover atividades como artesanato e turismo; Região se sustentar através da 

pesca e maricultura; Desenvolver agricultura sustentável; 
Utilizar o turismo para se sustentar. 

Ouviu falar 
Já ouvi falar, mas não sei dizer o que é e nem como aplicar no bairro; Acho que 

tem relação com meio ambiente, mas não sei o que é. 
Nunca ouviu  Quando o entrevistado nunca tinha ouvido falar do termo. 

Observou-se que 34% dos entrevistados já ouviram falar em desenvolvimento 

sustentável, mas não sabem qual o seu significado e 8% nunca ouviram falar, ou 

seja, aproximadamente 42% dos entrevistados não sabem o que o termo 

desenvolvimento sustentável significa ou nunca ouviram falar a respeito. Cerca de 

21% dos entrevistados relacionaram o termo desenvolvimento sustentável ao 

desenvolvimento de ações, 9% dos entrevistados relacionara à visão ambiental, ou 

seja, ao desenvolvimento de atividades de preservação e conservação ambiental, 

7% associam à atividades econômicas e 1% atividades sociais (Figura 8). 

 Apenas 21% dos entrevistados vêem o termo desenvolvimento sustentável 

segundo a descrição baseada nos princípios adotados pela Cúpula Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável (Johanesburgo, 2002), a de integração entre 

desenvolvimento econômico, social e ambiental (Figura 8). Esta definição de 

desenvolvimento sustentável é maior entre os entrevistados com maior nível de 

escolaridade (67% dos que acreditam que desenvolvimento sustentável é a 
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integração entre desenvolvimento econômico, social e ambiental completaram algum 

curso superior). 

Considerando os diferentes níveis de escolaridade dos entrevistados e sua 

visão sobre desenvolvimento sustentável, pode-se observar que 30% dos que nunca 

ouviram falar no termo têm no máximo o ensino fundamental completo. Entre as 

demais categorias não foram observadas diferenças entre o nível de escolaridade e 

a visão de desenvolvimento sustentável. 

 Discussões ou debates sobre questões ambientais entre os associados e 

moradores do bairro são comuns para 75% dos entrevistados e estas geralmente 

ocorrem durante reuniões e encontros da associação. Para os demais 25% tais 

discussões não ocorrem, pois a temática ambiental não é reconhecida como parte 

dos objetivos das associações. 

 
Figura 8. Visão de desenvolvimento sustentável, segundo categorias: Ambiental, 
relacionada à preservação e conservação ambiental; Social, relacionada ao 
desenvolvimento de atividades sociais; Econômica, relacionada à atividades de 
desenvolvimento econômico; Integração, relacionada à integração entre atividades 
econômicas, sociais e ambientais; Ações, quando relacionou a atividades ou ações de 
caráter ambiental; Ouviu falar, quando entrevistado relatou que já ouviu falar no termo 
desenvolvimento sustentável, mas não sabe o que é; Nunca ouviu, quando entrevistado 
relatou que nunca ouviu falar no termo (Litoral Norte, n=117; Caraguatatuba, n=25; Ilhabela, 
n=13; São Sebastião, n= 24 e Ubatuba, n=55). 

 Aproximadamente 10% dos entrevistados declararam que não existem 

problemas ambientais em seus bairros (10 associações de Ubatuba e 3 de São 

Sebastião). Entretanto, 90% dos entrevistados declararam existir problemas 

ambientais e relataram a falta de saneamento básico, relacionada principalmente à 

falta de tratamento de esgoto doméstico, como o principal problema ambiental 
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enfrentado, fato este mencionado por 57% dos entrevistados (como pode ser visto 

nos relatos abaixo e na Figura 9). 

“Vemos esgotos a céu aberto.” 
(Sociedade Amigos do Bairro Jardim Aruan, Caraguatatuba) 

“O problema do esgoto, principalmente de casas sem fossa, onde os moradores 
fazem ligação direta nos córregos.” 

(Sociedade Amigos do Bairro do Reino, Ilhabela) 

 Em seguida aparecem problemas relacionados aos resíduos domésticos 

(lixo), mencionados por 37% dos entrevistados (Figura 9), neste caso incluindo a 

irregularidade na coleta do lixo pelas prefeituras, principalmente no verão, e a falta 

de uma destinação adequada para o lixo coletado.  

“Ocorrem muitas falhas na coleta de lixo, o caminhão nem sempre passa em 
todas as ruas.” 

(Sociedade de Moradores da Brava e da Fortaleza, Ubatuba) 

“Hoje enfrentamos um problema muito sério de não ter onde depositar o lixo que 
é coletado na cidade, prefeitura tem que mandar pra outras cidades no Vale.” 

(Associação de Amigos do Bairro Jardim Jaqueira, Caraguatatuba) 

 Questões relacionadas ao desmatamento de áreas de mata atlântica e da 

vegetação das praias (jundu) foram mencionadas por 15% dos entrevistados (Figura 

9).  

“Ocorre desmatamento de áreas de mata atlântica, para retirada de palmito 
principalmente.” 

(Sociedade Amigos do Mar Verde, Caraguatatuba) 

 A poluição de praias (por lixo deixado na areia e por esgoto doméstico) e dos 

rios (lixo despejado irregularmente e esgotos domésticos em valas, córregos e rios) 

foi mencionada por 14% dos entrevistados, como problema ambiental de seus 

bairros (Figura 9).     

“É comum vermos córregos sujos.” 
(Sociedade Amigos do Bairro Pontal de Santa Marina, Caraguatatuba) 

 “No verão o principal problema é o lixo deixado na praia.” 
(Sociedade Amigos do Toque Toque Pequeno, São Sebastião) 

“A poluição de rios e praias por lixo doméstico.” 
(Sociedade Amigos do Bairro Itaguá-Acaraú, Ubatuba) 
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 A ocorrência de ocupações irregulares foi identificada por 7% entrevistados 

como problema ambiental de seus bairros.  

“A ocupação irregular, impulsionada pelo crescimento imobiliário.” 
(Sociedade Amigos do Juquehy, São Sebastião) 

 

 
Figura 9. Principais problemas ambientais mencionados pelos entrevistados que declaram 
existir problemas ambientais em seus bairros. Legenda: Esgoto, falta de sistemas de coleta 
e tratamento de efluentes domésticos; Lixo, falta ou irregularidades na coleta do lixo 
doméstico; Desmatamento, retirada de vegetação (de praia ou mata atlântica); Poluição, 
ocorrência de poluição em praias e rios; Ocupação, ocorrência de ocupações irregulares 
(Litoral Norte, n=106; Caraguatatuba, n=25; Ilhabela, n=13; São Sebastião, n= 21 e 
Ubatuba, n=47).  

Apesar de apenas 7% dos entrevistados considerarem a ocupação irregular 

como um problema ambiental presente em seus bairros, quando questionados sobre 

a visão da associação a respeito da intensificação do processo de crescimento 

urbano dos municípios do Litoral Norte e com ele a ocupação de áreas costeiras, ou 

seja, ocupação de áreas cada vez mais próximas a praias e encostas, 74% dos 

entrevistados responderam que vêem este processo de maneira negativa, ou seja, 

que pode acarretar algum tipo de prejuízo. Destes, 52% consideram que os 

principais prejudicados são os moradores da região, pois além de dificultar acesso a 

praia podem formar uma barreira visual que atrapalharia a visão da praia. Para 35% 

dos entrevistados o principal prejudicado é o meio ambiente, mencionando questões 

como a retirada da vegetação nativa e a poluição das praias devido ao acúmulo de 

lixo e ao esgoto despejado irregularmente. 

Os usuários das praias foram citados por 28% dos entrevistados como 

principais prejudicados pela ocupação das zonas costeiras. Questões como 
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fechamento de áreas públicas, descaso do poder público e o fato da ocupação ser 

um privilégio para pessoas de classes sociais mais elevadas também foram 

mencionadas durante as entrevistas. 

Para 20% dos entrevistados o processo de ocupação das zonas costeiras é 

indiferente, ou seja, não traz nenhum tipo de beneficio ou prejuízo para ninguém. Já 

7% dos entrevistados consideram este processo de ocupação positivo, que traz 

benefícios como geração de emprego e aumento da renda para os moradores, além 

de auxiliar na resolução dos problemas de falta de habitação. 

A seguir serão apresentados relatos de alguns entrevistados sobre a 

ocupação da zona costeira e suas consequências.  

“Acho ruim para os moradores e para os usuários, pois reduz a ventilação, o 
acesso a praia e a visão da praia.” 

(Associação dos Amigos do Roteiro do Sol, Caraguatatuba) 

“Acho negativo, devido à retirada vegetação.” 
(Associação do Portal do Carmo, São Sebastião)  

“Acho negativo para o meio ambiente, pois a falta de infra-estrutura básica causa 
poluição da praia.” 

(Sociedade Amigos da Praia do Camburizinho, São Sebastião)  

“Se tiver um plano e controle do esgoto não tem problema.” 
(Sociedade dos Amigos do Bairro do Sumidouro, Ubatuba) 

“Seguindo um planejamento não tem problema.” 
(Associação dos Moradores e Amigos do Bairro do Indaiá, Caraguatatuba) 

“Acho que é bom, pois gera empregos.” 
(Associação Amigos e Moradores da Vila Amorim e Jardim Marisol, Ubatuba) 

“Dentro das leis, acho que é positivo, pois possibilita acesso a moradia para 
todos.” 

(Associação de Amigos da Praia de Boracéia de São Sebastião, São Sebastião) 

 Como visto anteriormente, 90% dos entrevistados reconhecem a existência 

de problemas ambientais em sua região. Entretanto, segundo eles, tais problemas 

não são mencionados com frequência pelos associados, 23% declararam que os 

problemas ambientais raramente ou nunca são mencionados e 42% declararam que 

os associados mencionam problemas poucas vezes, normalmente quando ocorre 

algum problema que o afeta diretamente. Apenas 32% declararam que tais 

problemas sempre são mencionados pelos associados.  Aproximadamente 57% 
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dos entrevistados indicaram os próprios moradores do bairro como os prováveis 

causadores dos problemas ambientais presentes, como pode ser visto nos relatos a 

baixo. 

“São os próprios moradores do bairro, que jogam lixo e fazem as queimadas.” 
(Sociedade Amigos do Bairro Benfica, Caraguatatuba) 

“Próprios moradores que não fazem a ligação na rede de esgoto.” 
(Associação dos Moradores e Amigos do Bairro do Perequê, Ilhabela) 

 As prefeituras municipais e governo do Estado foram indicados por 18% dos 

entrevistados como causadoras dos problemas ambientais, relacionados 

principalmente a falta de infra-estrutura e investimentos em saneamento básico.  

“Prefeitura, que não faz mais redes de coleta de esgoto.” 
(Associação dos Moradores e Amigos do Bairro do Indaiá, Caraguatatuba) 

 Moradores de bairros vizinhos foram indicados por 11% dos entrevistados 

como prováveis causadores dos problemas ambientais ocorrentes em seus bairros, 

nestes casos relatando principalmente problemas com a poluição de córregos e rios, 

que passam por outros bairros antes de chegarem a seus bairros poluídos por 

esgotos.  

“Os causadores são os moradores do bairro e dos bairros vizinhos que não tem 
fossas e despejam esgoto no rio.” 

(Associação dos Amigos do Capricórnio, Caraguatatuba)  

 Turistas, comerciantes (donos de quiosques e vendedores ambulantes) e 

estabelecimentos náuticos foram indicados como prováveis causadores dos 

problemas ambientais para aproximadamente 8% dos entrevistados, devido ao lixo 

deixado na praia, principalmente no verão, e à presença de óleo em algumas praias. 

“Os turistas e usuários da praia, ninguém quer levar o seu lixo pra casa, é mais 
fácil deixar na areia.” 

(Sociedade Amigos de Massaguaçu, Caraguatatuba) 

“O problema vem das marinas que jogam óleo na água e ele vem parar na 
praia.” 

(Associação dos Moradores do Portal da Olaria, São Sebastião) 

 A SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) foi 

indicada como causadora dos problemas ambientais por 6% dos entrevistados.  
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Também foram apontados como causadores dos problemas ambientais, mas em 

menores proporções, ocupações irregulares (3%) e causas externas (3%), por 

exemplo, quando o problema presente é o lixo que vem pelo mar. 

“A SABESP, que não faz a rede de esgoto.” 
(Associação de Moradores do Jardim Ubatuba II, Ubatuba) 

“Prédios irregulares e pousadas em área de preservação permanente.” 
(Sociedade Amigos e Proprietários da Praia Vermelha do Centro, Ubatuba) 

“O problema aqui é o lixo que vem pelo mar, pelo canal.” 
(Associação dos Amigos do Campo da Aviação e do Engenho D'Água, Ilhabela) 

 No entanto, quando questionados sobre quem são os principais responsáveis 

pela solução dos problemas ambientais que ocorrem em seus bairros, 70% dos 

entrevistados indicaram as prefeituras municipais e o governo do estado, citando 

principalmente questões relacionadas à falta de infra-estrutura e educação. Em 

seguida aparece a SABESP indicada por 18% dos entrevistados. Os moradores 

foram indicados como responsáveis pela solução dos problemas por 13% dos 

entrevistados e as associações de bairro por 9%, pela contribuição com a 

conscientização e educação dos moradores. Comerciantes locais foram indicados 

por 4% dos entrevistados como responsáveis, uma vez que segundo os 

entrevistados eles é que vendem grande parte do lixo deixado na areia. Órgãos 

ambientais, como Polícia Ambiental, IBAMA e Secretarias do Meio Ambiente, foram 

indicadas por 3% dos entrevistados, como responsáveis pela fiscalização e solução 

dos problemas ambientais. 

“A prefeitura tem que aumentar a fiscalização.” 
(Sociedade de Moradores e Amigos dos Bairros dos Jardins Sindicatos, Parnaso, Flexeiras 

e Brasil, Caraguatatuba) 

“Própria prefeitura, através da educação.” 
(Associação dos Amigos do Alto da Carijós, Ilhabela) 

“A SABESP, através do aumento nos investimentos em infra-estrutura.” 
(Associação Amigos do Morro do Abrigo, São Sebastião) 

“Os próprios moradores, que devem ter mais cuidado com suas fossas.” 
(Associação Amigos da Praia do Engenho, Ilhabela) 

“A associação, através de trabalhos de conscientização dos moradores.” 
(Associação de Amigos do Bairro Jardim Jaqueira, Caraguatatuba) 
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 “Governo, através de programas de controle da migração.” 
(Sociedade Amigos do Bairro do Reino, Ilhabela) 

“As marinas devem desenvolver projetos para evitar a poluição da água.” 
(Associação dos Moradores do Portal da Olaria, São Sebastião)  

“Secretaria de Meio Ambiente, tem que fiscalizar e controlar poluição do rio.” 
(Sociedade Amigos e Moradores de Itamambuca, Ubatuba) 

 Com relação à percepção dos entrevistados quanto à instalação da Unidade 

de Tratamento de Gás em Caraguatatuba, observa-se que os moradores estão bem 

divididos quanto à consequências, sejam elas positivas ou negativas. Cerca de 20% 

dos entrevistados não se manifestaram (não responderam) e 20% consideram que 

não tiveram acesso a informações e por isso não poderiam opinar. Os demais 60% 

relataram tanto consequências positivas quanto negativas. 

 Os principais pontos positivos indicados foram aumento da arrecadação dos 

municípios (87%), geração de empregos (72%), melhorias de infra-estrutura nos 

municípios (26%), aumento da renda da população (17%) e fortalecimento do 

turismo (15%). Como consequências negativas foram apontadas, aumento da 

migração (50%), crescimento desordenado (48%), impactos ambientais (47%), falta 

de infra-estrutura dos municípios para atender as novas demandas (30%) e falta de 

mão-de-obra qualificada na região (23%). Também foram indicados, problemas com 

aumento do trânsito, principalmente entre municípios de Caraguatatuba e São 

Sebastião (15%) e aumento dos problemas sociais (segurança e violência, 14%). 

 Aproximadamente 20% dos entrevistados questionaram ainda a forma de 

divulgação das informações a respeito da instalação da unidade e 7% relataram que 

o assunto não foi discutido com a população, a qual teria sido apenas informada que 

a instalação iria ocorrer. 

 

4.2.3. Identificação da percepção das associações quanto à qualidade sanitária de 

seus bairros 

 Como visto no item anterior a poluição de praias e rios foi identificada pelos 

entrevistados como um dos problemas ambientais que ocorrem em seus bairros. 

Nesses casos, relacionados principalmente a falta de tratamento dos efluentes 

domésticos (esgotos) que são despejados irregularmente em córregos e rios e ao 
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lixo deixado nas praias e jogado nos rios. Também foram mencionados problemas 

com ocupação irregular de encostas e áreas próximas a praia, que ocasionam 

desmatamentos de vegetação nativa.  

 Entretanto, quando questionados especificamente sobre a qualidade 

ambiental das praias, 25% dos entrevistados declararam que consideram as praias 

de seus bairros (ou próximas a eles) excelentes, ou seja, estas praias não 

apresentam nenhum tipo de poluição, e 32% as consideram boas, ou seja, 

geralmente estão sem poluição e esta, quando ocorre, é decorrente de problemas 

ocasionais e isolados. Entretanto, 44% dos entrevistados consideram a poluição das 

praias um problema existente em sua região. Destes, 20% classificam as praias 

como médias, ou seja, com presença de poluição recorrente e 24% como ruins 

(sempre poluídas) (Tabela 12). Para aproximadamente 38% dos entrevistados a 

poluição das praias é mais frequente ou só ocorre nos meses de verão, quando fluxo 

de turistas na região é maior. 

Dos entrevistados que declararam existir algum tipo de poluição nas praias, 

58% relataram como principais poluentes os efluentes domésticos (esgotos) e a 

presença de lixo na praia (44%). A presença de óleo nas praias, vindo de 

embarcações e marinas, foi mencionada por 3% dos entrevistados (uma associação 

de Caraguatatuba e três associações de São Sebastião).  

 Quanto aos agentes poluidores, ou seja, quem são os causadores da poluição 

presente nas praias, 58% os entrevistados consideram os próprios moradores 

(considerando os entrevistados que declararam existir algum tipo de poluição nas 

praias). Em seguida aparecem os turistas e usuários das praias (41%), neste caso 

relacionandos principalmente ao lixo deixado na areia. As prefeituras municipais 

aparecem com 13% de indicação dos entrevistados como agentes causadores da 

poluição das praias, relacionadas principalmente à falta de saneamento básico. 

Hotéis e campings localizados a beira mar foram indicados por 5% e marinas por 2% 

dos entrevistados como agentes causadores da poluição das praias (Tabela 13). 

 Com relação à qualidade dos rios que atravessam os bairros ou estão 

próximos a eles quanto à poluição, 62% dos entrevistados declararam que estes rios 

apresentam algum tipo de poluição. Para 25% destes, a qualidade dos rios é média, 

ou seja, com presença de poluição recorrente e para 37% eles estão muito poluídos. 
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No outro extremo, 21% dos entrevistados consideram os rios como excelentes, ou 

seja, sem poluição (Tabela 12).  

 Assim como nos casos de poluição das praias, os principais poluentes 

presentes nos rios, indicados pelos entrevistados, foram esgotos domésticos 

(mencionado por 63% dos entrevistados) e lixo (34%). A presença de óleo vindo de 

embarcações e marinas foi mencionada por 4% dos entrevistados. 

Tabela 12. Qualidade das praias e dos rios, com relação à poluição, na opinião dos 
entrevistados. Porcentagem e número absoluto (entre parêntesis), por município e para o 
Litoral Norte. Categorias: Excelente, praias e rios sem poluição; Boa, praias e rios com 
poluição ocasional; Média, praias e rios com poluição recorrentes; Ruim, praias e rios 
sempre poluídos (Caraguatatuba, n=25; Ilhabela, n=13; São Sebastião, n= 24; Ubatuba, n= 
55; Litoral Norte, n= 117). 

 Praias 
Municípios Excelente Boa Média Ruim 

Caraguatatuba 12 (3)  36 (9) 12 (3) 40 (10) 
Ilhabela 31 (4) 15 (2) 15 (2) 38 (5) 

São Sebastião 33 (8) 29 (7) 21 (5) 17 (4) 
Ubatuba 25 (14) 35 (19) 24 (13) 16 (9) 

Litoral Norte 25 (29) 32 (37) 20 (23) 24 (28) 
 Rios 

Municípios Excelente Boa Média Ruim 
Caraguatatuba 12 (3) 4 (1) 28 (7) 56 (14) 

Ilhabela 23 (3) 46 (6) 23 (3) 8 (1) 
São Sebastião 13 (3) 13 (3) 42 (10) 29 (7) 

Ubatuba 29 (16) 16 (9) 16 (9) 38 (21) 
Litoral Norte 21 (25) 16 (19) 25 (29) 37 (43) 

 Como agentes causadores da poluição dos rios, 56% dos entrevistados 

consideram os próprios moradores, seguidos pelas prefeituras municipais, com 11% 

de indicação, relacionadas à falta de saneamento básico e pela falta de manutenção 

dos córregos e valas. Moradores de áreas com ocupações irregulares as margens 

dos rios foram indicados por 3% dos entrevistados (Tabela 13). 



121 

 

 

Tabela 13. Agentes causadores da poluição de praias e de rios, segundo entrevistados. 
Porcentagem e número absoluto (entre parêntesis), por município e para Litoral Norte. 
(Caraguatatuba, n=22; Ilhabela, n=9; São Sebastião, n= 16; Ubatuba, n=41; Litoral Norte, 
n=88). Total ultrapassa 100%, pois alguns entrevistados relataram mais de um agente 
causador da poluição.  

 Praias 
Municípios Moradores Turistas Prefeituras Marinas  Hotéis/campings 

Caraguatatuba 64 (14) 41 (9) 23 (5) 0 (0) 0 (0) 
Ilhabela 78 (7) 0 (0) 11 (1) 0 (0) 11 (1) 

São Sebastião 81 (13) 44 (7) 25 (4) 13 (2) 0 (0) 
Ubatuba 41 (17) 49 (20) 2 (1) 0 (0) 7 (3) 

Litoral Norte 58 (51) 41 (36) 13 (11) 2 (2) 5 (4) 
 Rios 

Municípios Moradores Turistas Prefeituras Marinas Ocupação 
irregular  

Caraguatatuba 86 (19) 0 (0) 18 (4) 0 (0) 5 (1) 
Ilhabela 80 (8) 10 (1) 20 (2) 0 (0) 20 (2) 

São Sebastião 71 (15) 0 (0) 5 (1) 5 (1) 0 (0) 
Ubatuba 72 (28) 5 (2) 18 (7) 0 (0) 10 (4) 

Litoral Norte 76 (70) 3 (3) 15 (14) 1 (1) 8 (7) 

 Observou-se que atualmente a qualidade das praias e rios do Litoral Norte 

quanto à poluição é um problema evidente para os moradores, uma vez que 

aproximadamente 44% e 62% deles consideram suas praias e rios, 

respectivamente, poluídos (somando os entrevistados que consideram praias e rios 

com qualidade média e ruim). Nos municípios de Caraguatatuba, São Sebastião e 

Ubatuba a poluição dos rios é mais evidente para os moradores do que a poluição 

das praias, sendo que 84%, 71% e 55%, respectivamente, consideram a qualidade 

de seus rios média ou ruim. No município de Ilhabela a preocupação é maior com 

relação à qualidade das praias. Neste município 53% dos entrevistados consideram 

as praias poluídas. 

A responsabilidade dos moradores, em relação aos problemas de poluição 

das praias e rios, é considerada alta pelos entrevistados (55%), confirmando o fato 

dos próprios moradores do bairro terem sido indicados como os principais agentes 

poluidores. Apenas 8% dos entrevistados consideraram que os moradores não 

apresentam nenhuma responsabilidade como causadores da poluição presente em 

praias e rios; estes são os casos em que as prefeituras municipais aparecem como 

agentes responsáveis. 

A percepção dos entrevistados quanto à qualidade ambiental da sua região 

também foi analisada quanto à sua visão em relação à prestação de serviços 

básicos pelas prefeituras e órgãos responsáveis, como o fornecimento de água 
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tratada, coleta de resíduos sólidos (lixo) e coleta e tratamento de efluentes 

domésticos (esgoto). 

A existência de abastecimento por água tratada pela SABESP (responsável 

pela captação, tratamento e distribuição de água nos municípios do Litoral Norte) foi 

afirmada por 64% dos entrevistados. O município de Caraguatatuba apresentou o 

maior percentual (segundo entrevistados) de regiões atendidas pelo fornecimento de 

água (92%). Já o município de Ubatuba aparece com o menor percentual de 

abastecimento de água tratada, pois apenas 50% entrevistados mencionaram a 

existência deste serviço em seus bairros (Tabela 14). 

Verificou-se também que apesar da existência do abastecimento de água 

tratada pela SABESP em praticamente todas as regiões dos quatro municípios, 71% 

dos entrevistados relataram que existem fontes alternativas de captação de água em 

seus bairros (Tabela 14). Sendo as principais fontes alternativas a captação direta 

de nascentes localizadas na serra (90%, geralmente formando um sistema próprio 

de abastecimento, no qual cada residência tem sua mangueira para captação) e 

utilização de poços (17%). 

Tabela 14. Formas de abastecimento de água. Água tratada pela SABESP (água tratada 
SABESP), existência de fontes alternativas de abastecimento de água (existem) e principais 
fontes alternativas de captação de água utilizadas nos bairros (captação na serra e poço). 
(Caraguatatuba, n=25; Ilhabela, n= 13; São Sebastião, n= 24; Ubatuba, n=55; Litoral Norte, 
n=117). 

Municípios Água tratada 
(SABESP) % 

Fontes alternativas de captação água 

Existem (%) Captação na 
serra (%) 

Captação no 
poço (%) 

Caraguatatuba 92 56 50 64 
Ilhabela 69 77 100 0 

São Sebastião 63 75 94 6 
Ubatuba 51 75 100 10 

Litoral Norte 64 71 90 17 

Com relação à coleta de resíduos sólidos (lixo doméstico), 96% dos 

entrevistados relataram a existência de tal serviço em seus bairros. Destes, 54% 

consideram a coleta realizada pelas prefeituras municipais eficiente. Os motivos, 

para os demais 46% não considerarem a coleta de lixo eficiente vão desde a falta de 

regularidade na coleta, mudança frequente nos dias e horários em que o caminhão 

passa nos bairros, a falta de coleta no verão e até os problemas com o destino final 

dado aos resíduos (Tabela 15). 



123 

 

 

A existência de coleta seletiva (coleta de recicláveis) foi confirmada por 48% 

dos entrevistados. Nos casos onde ocorre, ela é feita em sua maioria pelas 

prefeituras municipais (64% dos casos), seguida pelas cooperativas de coletores 

(18%) e pelas próprias associações de bairro (13%). Os municípios de 

Caraguatatuba e Ubatuba são os que apresentam os menores índices de coleta 

seletiva segundo os entrevistados, 24% e 38%, respectivamente. Já nos municípios 

de Ilhabela e São Sebastião, 79% e 77% dos entrevistados, respectivamente, 

afirmaram a existência de coleta seletiva em seus bairros (Tabela 15). 

A ocorrência de coleta de efluentes domésticos (esgoto) no Litoral Norte é 

considerada baixa entre os entrevistados, com apenas 24% mencionando a 

existência de rede coletora em seus bairros. Desses, apenas 6% a consideram 

eficiente, ou seja, ocorre em todo o bairro ou loteamento e recebe tratamento 

adequado em estação de tratamento de efluentes (ETEs). Em 72% dos casos o 

destino dos efluentes domésticos são as fossas que, na maioria dos casos são 

fossas negras simples. Os rios da região também recebem segundo 18% dos 

entrevistados, o despejo direto de efluentes domésticos, através de ligações 

clandestinas de residências, hotéis e campings que não possuem fossas (Tabela 

15).  

Os entrevistados mencionaram também como fontes de despejo de efluentes 

domésticos nos rios diversas casas que estão em locais onde existe a rede coletora, 

mas que não fazem suas ligações e acabam despejando o esgoto em valas (fato 

mencionado por 4% dos entrevistados) e a falta ou não funcionamento de estações 

de tratamento de efluentes (ETEs) que acabam fazendo com que os efluentes sejam 

despejados em valas ou rios (fato este mencionado por 3% dos entrevistados). 

Tabela 15. Ocorrência de coleta de resíduos sólidos (Lixo) e de material reciclável (Seletiva). 
Ocorrência de coleta de efluentes domésticos pela rede coletora (rede) e destino dos 
efluentes nos locais onde não há rede coletora (fossas ou rios) (Caraguatatuba, n=25; 
Ilhabela, n=13; São Sebastião, n=25; Ubatuba, n= 55; Litoral Norte, n= 117). 

Municípios Resíduos sólidos Coleta de efluentes 
Lixo (%) Seletiva (%) Rede (%) Fossas (%) Rios (%) 

Caraguatatuba 100 24 32 56 12 
Ilhabela 92 77 15 85 15 

São Sebastião 100 79 58 42 13 
Ubatuba 93 38 7 89 24 

Litoral Norte 96 48 24 72 18 
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4.2.4. Identificação de ações que caracterizam mobilização ambiental entre as 

associações de bairro 

Metade das associações entrevistadas (60 associações) se vê como um 

instrumento de promoção ou de divulgação de programas de Educação Ambiental. 

Estas associações declararam já ter realizado algum tipo de atividade com este 

objetivo, sendo que as principais atividades desenvolvidas por elas foram a 

conscientização ambiental (65%), limpeza e conservação das praias e ruas do bairro 

(22%) e ações de conscientização com crianças e adolescentes do bairro (18%), 

este último geralmente desenvolvido em parcerias com as escolas da região. O 

desenvolvimento de cursos específicos sobre educação ambiental foi mencionado 

por 3% dos entrevistados e os demais entrevistados (7%) relataram desenvolver 

outras atividades, por exemplo, a participação em eventos de caráter ambiental 

(como Dia da Água e ao Dia Mundial de Limpeza de Praias) e atividades de 

artesanato feitos com material reciclável (Figura 10). 
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Figura 10. Atividades desenvolvidas pelas associações que se vêem como instrumento de 
promoção ou de divulgação de educação ambiental. Legenda: Conscientização, 
conscientização dos moradores e usuários das praias; Ações de conscientização, ações 
voltadas a crianças e adolescente desenvolvidas em parceria com as escolas; Limpeza 
praia/bairro, atividades de limpeza e conservação da praia e ruas do bairro; Cursos, 
promoção de cursos sobre educação ambiental pela associação; Outros, quando 
entrevistado relatou outras atividades desenvolvidas pelas associações (Caraguatatuba, 
artesanato e participação em eventos ambientais; São Sebastião, plantio de árvores). 
(Litoral Norte, n=60; Caraguatatuba, n=12, Ilhabela, n=7; São Sebastião, n=12; Ubatuba, 
n=29). 
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Entretanto, destas 60 associações que se vêem como instrumento de 

promoção ou de divulgação de educação ambiental, 25% afirmam que realizam 

estas atividades indiretamente, ou seja, não desenvolvem nenhum tipo de programa 

específico de educação ambiental. Elas mencionam principalmente o fato das 

associações servirem como exemplo para os moradores através das ações 

desenvolvidas, rotineiramente por elas. 

 Aproximadamente 32% das associações que não se vêem como instrumentos 

de promoção ou de divulgação de programas de Educação Ambiental indicaram que 

o desenvolvimento destas atividades não faz parte dos objetivos da associação. 

Outros 32% alegaram falta de interesse e de envolvimento dos associados por tais 

questões, 7% responderam que não fazem por falta de tempo, 12% por falta de 

pessoas capacitadas para estas atividades na associação e 18% por que nunca 

pensaram a respeito (Tabela 16). 

Tabela 16. Motivos pelos quais as associações não se vêem como entidades de promoção 
ou de divulgação de educação ambiental (valores expressos em porcentagem). Não é 
objetivo, quando educação ambiental não faz parte dos objetivos da associação; Falta de 
interesse, quando os associados e moradores não demonstram interesse por estas 
atividades; Falta de tempo, quando as pessoas envolvidas com associação não têm tempo 
para tais atividades; Falta de pessoal, quando consideram que nenhum associado tem 
capacidade para desenvolver tais atividades; Não pensaram, quando as associações nunca 
pensaram a respeito (Caraguatatuba, n=13; Ilhabela, n=6; São Sebastião, n=12; Ubatuba, 
n= 26; Litoral Norte, n=57). 

 Não é 
objetivo (%) 

Falta de 
interesse (%) 

Falta de 
tempo (%) 

Falta de 
pessoal (%) 

Não 
pensaram (%)

Caraguatatuba 23 54 15 8 8 
Ilhabela 33 17 0 17 17 

São Sebastião 33 17 0 17 25 
Ubatuba 35 31 8 12 19 

Litoral Norte 32 32 7 12 18 

Apenas 23% das associações do Litoral Norte relataram desenvolver algum 

tipo de atividade ligada à preservação dos recursos naturais. Em apenas 11% 

desses casos estas atividades estão relacionadas à educação ambiental, enquanto 

em 59% dos casos elas estão relacionadas ao plantio de árvores no bairro, 

atividades essas feitas de maneira aleatória e sem continuidade (Figura 11). 

Aproximadamente 37% das associações relataram desenvolver outros tipos 

de atividades ligadas à preservação e conversação ambiental, tais como: a limpeza 

de córregos, participação em atividades, projetos e campanhas ambientais 

desenvolvidas por outras entidades e desenvolvimento de mutirões para coleta do 
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caramujo africano (Achatina fulica, molusco terrestre nativo do leste-nordeste da 

África, que foi introduzido ilegalmente no Brasil na década de 80, que pode ser 

encontrado em grande quantidade no Litoral Norte do Estado de São Paulo, e que 

segundo Fischer & Colley (2005) hoje é considerado praga no Brasil e no mundo) 

(Figura 11). 

 
Figura 11. Atividades de preservação dos recursos naturais, desenvolvidas pelas 
associações. Legenda: Plantio árvores, plantio de árvores no bairro; Ed.Ambiental, 
atividades de educação ambiental; Outros, outras atividades desenvolvidas pelas 
associações (Caraguatatuba, revitalização de córregos; Ilhabela, criação de horta-
comunitária e participação em evento ambiental; São Sebastião, fiscalização do 
desmatamento e conservação da praia; Ubatuba, mutirão de coleta do caramujo africano, 
fiscalização de construções, distribuição de mudas e conservação de praias). (Litoral Norte, 
n=27; Caraguatatuba, n=4; Ilhabela, n=2; São Sebastião, n=9 e Ubatuba, n=12). 

A realização de atividades de limpeza das praias e/ou do bairro pela 

associação é uma prática comum, segundo 61% dos entrevistados. Sendo que a 

principal atividade desenvolvida são os mutirões de limpeza, mencionados por 58% 

dos entrevistados, nos quais participam moradores (primeira e segunda residência), 

alunos das escolas dos bairros e, em alguns casos, funcionários da prefeitura. A 

limpeza das ruas dos bairros e das praias por funcionários pagos pelas associações 

foi menciona por 34% dos entrevistados. Outras atividades foram relatadas, como 

limpeza de valas e rios (4%), atividades educacionais (4%), distribuição de 

saquinhos para lixo na praia (3%) e participação em eventos ou mutirões 

promovidos por outras entidades (3%). 
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4.3. Análise da participação das associações de bairro no gerenciamento 
costeiro integrado 

4.3.1. Análise do envolvimento das associações de bairro em processos de 

elaboração e discussão de políticas públicas ambientais e em fóruns de 

discussão  

Participação, segundo entrevistas 

Aproximadamente 50% dos entrevistados relataram conhecer os diferentes 

fóruns de discussão mencionados, Comitê de Bacias Hidrográficas, Agenda 21 Local 

e Grupo Setorial de Gerenciamento Costeiro.  A participação em Conselhos 

Municipais foi mencionada por aproximadamente 55% dos entrevistados. Já a 

participação em Conselhos Gestores (dentre estes os de unidades de conservação) 

apresentou um baixo índice, apenas 5% das associações de bairro do Litoral Norte 

declararam estar cadastradas em algum conselho gestor. 

Aproximadamente 47% dos entrevistados declararam que conhecem e sabem 

a que o Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte (CBH-LN) se refere, 9% 

declararam já terem ouvido falar, mas não sabem exatamente a que se refere, e 

44% declararam não conhecer o CBH-LN. Apenas 12% dos entrevistados declaram 

estar cadastrados no CBH-LN, 9% declararam participar como convidadas e 3% 

declararam participar como membros titulares (Figura 12A). 

A Agenda 21 foi a política pública mais mencionada pelos entrevistados, 58% 

deles relataram que a conhecem, 7% que já ouviram falar, mas não sabem 

exatamente a que se refere e 35% relataram que não conhecem. Entretanto, apenas 

15% das associações informaram estar cadastradas e 18% declaram participar das 

reuniões. Este índice é maior que o de associações cadastradas uma vez que 

algumas associações mesmo não cadastradas declaram participar de alguns 

encontros (Figura 12B).  
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Figura 12. Participação das associações de bairro nos diferentes fóruns de participativos 
atuantes no Litoral Norte. Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte (A); Agenda 21 
(B) e Grupo Setorial de Gerenciamento Costeiro (C). Legenda: Conhece, associações que 
conhecem estes fóruns; Não conhece, que não conhecem; Ouviu falar, já ouviram falar, mas 
não sabem exatamente o que se refere; Cadastrada, associações cadastradas; Participa, 
associações que participam; M.titular, participam das reuniões como membro titular; 
Convidado, participam das reuniões como convidadas; Litoral Norte, n=117; Caraguatatuba, 
n=25; Ilhabela, n=13; São Sebastião, n 24; e Ubatuba, n=55. 
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Cerca de 42% dos entrevistados declararam conhecer o Grupo Setorial de 

Gerenciamento Costeiro (GERCO), 8% dos entrevistados relataram que já ouviram 

falar, mas não sabem a que o programa se refere, e aproximadamente 50% não 

conhecem o GERCO. Das associações que conhecem o programa, apenas 4% (5) 

declaram estar cadastradas, sendo que apenas duas associações declararam 

participar como membros titulares e 3 declararam ter participado como convidadas 

algumas vezes (Figura 12C). 

Com relação aos Conselhos Municipais, 55% dos entrevistados declararam 

estar cadastrados em pelo menos um conselho. No entanto, mesmo cadastrados, 

52% dos entrevistados declararam não participar das reuniões destes conselhos, 

22% declararam participar como membros titulares, 2% como membros suplentes e 

18% como convidados (Figura 13A). Os conselhos municipais mais citados pelos 

entrevistados foram: Saúde (28 vezes), Segurança (14 vezes) e Turismo (4 vezes), 

mas também foram mencionados os conselhos municipais de meio ambiente, 

desenvolvimento urbano, pesca, idosos, educação, habitação, assistência social e 

criança e adolescente, uma vez cada. 

Entre os Conselhos Gestores, apenas 4 associações (3%) declararam estar 

cadastradas em algum conselho gestor de unidade de conservação, neste caso 

referindo ao Conselho Gestor do Parque Estadual da Serra do Mar, 3 participam 

como membros titulares e 1 como convidada (Figura 13B).  

A participação em outros fóruns participativos foi declarada por 45% dos 

entrevistados. Sendo que 27% dos entrevistados do Litoral Norte declararam ter 

participado de audiências públicas para discussão dos Planos Diretores Municipais. 

Cerca de 9% dos entrevistados de Ubatuba declararam participar de debates a 

respeito da Lei de Uso e Ocupação do Solo e 4% do Conselho da Santa Casa, 

enquanto, 15% dos entrevistados de Ilhabela declararam terem participado de 

discussões a respeito da Lei Orgânica Municipal. Cerca de 12% das associações de 

Caraguatatuba declararam que já participaram de outros eventos de caráter 

ambiental (como participação no Ecoadventur – Jornada de Responsabilidade sócio 

ambiental, ecoturismo, turismo de aventuras e esportes radicais na natureza, e 

debates em universidades a respeito meio ambiente) e 29% dos entrevistados de 

São Sebastião também relataram a participação em outros eventos, neste caso 
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relacionando a participação das associações nas Federações de associações de 

bairros Costa Sul e Pró-Costa Atlântica.  
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Figura 13. Participação das associações de bairro em Conselhos Municipais (A) e em 
Conselhos Gestores de Unidades de Conservação (B), presentes no Litoral Norte. 
Cadastrada, associações que declararam estar cadastradas em algum conselho municipal 
ou conselho gestor; Participa, associações que declaram participar das reuniões; M.titular, 
associações que participam como membro titular; M.suplente, associações que participam 
como membro suplente; M. não sabe, associações que participam como membros, mas não 
sabe qual categoria; Convidado, associações que participam como convidadas. (Litoral 
Norte, n=117; Caraguatatuba, n=25; Ilhabela, n=13; São Sebastião, n 24; e Ubatuba, n=55). 

Um dado que chama atenção é o fato de que 60% dos entrevistados 

declararem que não discutem com os associados e moradores a participação das 

associações nestes fóruns e espaços de participação social. Soma-se a isso o fato 

de 53% dos entrevistados não considerarem tais discussões importantes. Apenas 

29% dos entrevistados consideram importante discutir com os associados e 
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moradores a participação das associações em fóruns e espaços de articulação e 

participação social. 

Quando questionados sobre quais os motivos que levam à não participação 

das associações em tais fóruns e espaços públicos de discussão, 26% dos 

entrevistados relataram a falta de tempo, 20% o desconhecimento de tais fóruns, 

15% a falta de interesse dos moradores e 13% a impressão de que tais fóruns não 

trazem resultado algum. Também foram mencionados como motivos da não 

participação, a falta de pessoas capacitadas no bairro para acompanhar as 

discussões (3%) e os horários e locais em que tais reuniões ocorrem (6%). Como 

mostram os exemplos de depoimentos a seguir: 

“Eu não tenho tempo (presidente) e associados não demonstram interesse em 
participar.” 

(Associação dos Amigos do Alto da Carijós, Ilhabela)  

 “Não conhecemos e falta envolvimento dos moradores.” 
(Associação Amigos do Morro do Abrigo, São Sebastião) 

“Falta de tempo e de pessoas do bairro envolvidas, interessadas e capacitadas 
para participar.” 

(Associação Comunitária do Bairro Perequê-Açu, Ubatuba) 

“Não vejo nenhum resultado ou andamento das reuniões, acho que ficam só 
discutindo e não fazem nada.” 

(Associação dos Amigos do Portal do Patrimonium, Caraguatatuba) 

“Dificuldade de acesso, as reuniões só ocorrem no centro.” 
(Sociedade Amigos do Bairro do Félix, Ubatuba) 

“A locomoção e os horários são os principais limitantes, pois estas reuniões 
sempre ocorrem no centro.” 

(Associação Amigos da Praia do Guaecá, São Sebastião) 

 Sobre o que pode ser feito para ampliar a participação das associações de 

bairro nestes fóruns, 41% dos entrevistados fizeram referência a melhorias na 

divulgação destes eventos, principalmente no que diz respeito a datas e locais das 

reuniões, e 21% relataram considerarem necessárias medidas para explicar para a 

população o que são e sobre o que discutem estes fóruns e de que forma a 

população pode participar e opinar. Aproximadamente 15% dos entrevistados 

consideram necessárias medidas para conscientizar a população da importância de 
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sua participação nestes fóruns, uma vez que para 15% dos entrevistados o principal 

problema é a falta de interesse da população. 

   A falta de resultados práticos destes fóruns foi mencionada por 19% dos 

entrevistados como ponto importante a ser melhorado para incentivar a participação 

da população, os quais relatam principalmente que não vêem nada acontecer em 

seus bairros. Para 12% dos entrevistados é necessário mudar os horários e locais 

onde as reuniões ocorrem. Essa medida foi mencionada principalmente por aqueles 

entrevistados que moram em bairros distantes das regiões centrais. Outras medidas 

como reduzir a interferência de pequenos grupos com interesses próprios (5, ou 

valorizar a participação da sociedade civil (2%) também foram mencionados. Ainda, 

8% dos entrevistados declararam que se sentem intimidados a participar, relatando 

que por não entenderem o que esta sendo discutido ficam com vergonha de se 

manifestarem. 

“Precisa melhorar a divulgação, quando vem algum convite ou chega em cima 
da hora, e ai fica difícil de ir, ou a data já passou.” 

(Sociedade Amigos do Bairro Martim de Sá, Caraguatatuba) 

“Falta interesse da população, mas acho que principalmente é necessário mudar 
a forma de comunicação com a sociedade, vamos às reuniões e não 

entendemos nada do que estão falando, aí ficamos intimidados a participar.” 
(Associação dos Moradores do Bairro Cidade Jardim, Caraguatatuba) 

“Aumentar a divulgação destes fóruns, de seus objetivos e das datas das 
reuniões, mas também falta interesse dos moradores, principalmente porque 

eles acham que não vai dar em nada.” 
(Sociedade Amigos e Caiçaras do Bairro do Promirim, Ubatuba) 

“Aumentar a divulgação da finalidade destes fóruns.” 
(Associação Amigos do Morro do Abrigo, São Sebastião) 

“Acho necessário deixar mais claro para a população o que é discutido e 
aumentar a democracia destes fóruns, uma vez que pequenos grupos 

determinam o andamento em função de seus interesses pessoais.” 
(Associação dos Amigos do Campo da Aviação e do Engenho D’Água, Ilhabela) 

“São necessárias medidas para conscientizar a população sobre a importância 
destes espaços.” 

(Sociedade Amigos do Bairro de Itaquanduba e Itaguassú, Ilhabela) 

“Não vou (entrevistado) a estas reuniões porque acho que elas não são 
produtivas.” 

(Sociedade de Moradores da Brava e da Fortaleza, Ubatuba) 



133 

 

 

Participação, segundo levantamento de registros  

A análise documental junto aos registros do Grupo Setorial do Gerenciamento 

Costeiro, da Agenda 21, do Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte e dos 

Conselhos Municipais revelou, de fato, um baixo índice de participação das 

associações de bairro. Apenas 24% das associações do Litoral Norte (total de 248), 

constavam como participantes destes fóruns de discussão, segundo seus cadastros 

e decretos de nomeação entre dos anos de 2005 e 2007. Proporcionalmente ao total 

de associações existentes por município, Ilhabela, é o município que apresenta o 

maior índice de associações participantes, com 44%, seguido pelo município de 

Ubatuba (32%). Entretanto, vale ressaltar que o total de associações existente em 

Ubatuba é 5 vezes maior que o existente em Ilhabela. Dos municípios de São 

Sebastião e Caraguatatuba, 18% e 8% das associações, respectivamente, estão 

envolvidas em algum fórum de participação (Figura 14).  

Na Agenda 21 do Litoral Norte, a maior participação foi de associações do 

município de Ubatuba (9 associações ou 8% das associações deste município). 

Entretanto, o índice de associações cadastradas é menor que do município de 

Ilhabela (11%). São Sebastião apresentou 4 associações cadastradas na Agenda 21 

(8% das associações daquele município), enquanto do município de Caraguatatuba 

não houve registro de nenhuma associação nesse fórum. 

O Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte (CBH-LN) foi o fórum de 

participação que apresentou o maior número de associações de bairro cadastradas, 

24 ao total (4 de Caraguatatuba, 1 de Ilhabela, 4 de São Sebastião e 15 de 

Ubatuba), o que representa um índice de 10% das associações do Litoral Norte 

cadastradas. 

A participação das associações de bairro nos Conselhos Municipais 

(considerando todos os conselhos) foi de 8%, ou seja, das 248 associações de 

bairro do Litoral Norte apenas 21 estão cadastradas em algum conselho municipal. 

Do município de Caraguatatuba, foi observado o registro de uma associação no 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em Ilhabela, 5 

associações estão cadastradas, duas no Conselho Municipal da Saúde, uma no 

Conselho da Alimentação Escolar, uma no Conselho de Educação e uma no 

Conselho de Turismo. Do município de São Sebastião, uma associação foi 
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observada nos registros de dois conselhos diferentes, Conselho Municipal da 

Assistência Social e da Condição Feminina. Do município de Ubatuba, 14 

associações foram identificadas como participantes de conselhos municipais, assim 

distribuídas: 5 no Conselho Municipal da Saúde, 4 no Conselho da Assistência 

Social, 3 no Conselho de Assuntos da Pessoa Portadora de Deficiências, 6 no 

Conselho do Desenvolvimento e 2 no Conselho de Turismo. Não foi observado a 

participação de nenhuma associação de bairro nos conselhos municipais de meio 

ambiente (sendo que este conselho existe e está em funcionamento nos municípios 

de Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião; no município de Ubatuba estava em 

fase de implementação). 

No Grupo Setorial do Gerenciamento Costeiro não foram encontrados 

registros de nomeação de representantes de associações de bairro, como 

representantes da sociedade civil, nos decretos de nomeação dos anos de 2003 

(referente ao biênio 2003/2004) e de 2005 (referente ao biênio 2005/2006). Apenas 

foi observada a nomeação do representante da Federação Pró-Costa Atlântica, nos 

dois anos, no entanto, esta representa uma união de associações de bairro, não 

podendo ser incluída no índice de participação. 

 
Figura 14. Registro de participação das associações de bairro do Litoral Norte (segundo 
decretos de nomeação dos anos de 2005 e 2007) e percentual de associações cadastradas, 
na Agenda 21 (Agenda 21-LN), no Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte (CBH-
LN) e em Conselhos Municipais. Na figura está indicado (entre parêntesis) o total de 
associações por município e para o Litoral Norte. 
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4.3.2. Análise da existência de relacionamentos entre as associações de bairro com 

outras associações e/ou entidades.  

Relações com outras associações de bairro 

Segundo 40% dos entrevistados existe outra associação de bairro no bairro 

em que as associações que representam estão localizadas. Destes, apenas 3 

entrevistados declararam não reconhecer a atuação desta outra associação 

existente, um do município de Caraguatatuba, alegando que a outra associação não 

atua, e 2 entrevistados do município de São Sebastião, em que os motivos alegados 

para o não reconhecimento foram a falta de atuação da outra associação e por 

considerar que a outra associação tem diferentes interesses, que não o bem estar 

do bairro. 

Nos casos em que existem outras associações no bairro, questionou-se quais 

as principais diferenças entre elas e quais os fatores que dificultam ou impedem a 

união. Cerca de 49% dos entrevistados indicaram como a principal diferença a área 

de atuação das associações, ou seja, embora estejam no mesmo bairro atuam em 

áreas distintas (geograficamente), refletindo o fato de uma grande parte das 

associações atuar em condomínios ou loteamentos específicos e não no bairro todo. 

Para 23% dos entrevistados a principal diferença são os objetivos das associações, 

11% apontaram diferenças políticas e ideológicas entre elas, 6% apontaram 

diferenças culturais entre os associados, 6% indicaram que os problemas 

enfrentados são diferentes e 4% informaram que a diferença está relacionada a 

questões financeiras. Foi mencionado (2%) o fato da associação não reconhecer a 

atuação da outra associação existente no bairro e a falta de contato entre as 

associações como motivos que levam a não união das associações.  

 A existência de relacionamentos com outras associações foi declarada por 

91% dos entrevistados, os quais ocorrem geralmente com associações de bairros 

vizinhos. Também foram mencionadas parceiras com outros tipos de associações, 

tais como associação de pescadores, associações de proteção de animais e 

associações comerciais.  Para 72%, estas relações são muito importantes, para 16% 

elas são mais ou menos importantes ou pouco importantes e para 11% dos 

entrevistados elas não são importantes.  



136 

 

 

 A principal forma de relacionamento entre as associações é a troca de 

informações, mencionada por 92% dos entrevistados, enquanto 21% declararam 

que desenvolvem trabalhos em parceria. Para 8% dos entrevistados este contato 

ocorre quando participam de debates sobre políticas públicas, ou seja, em encontros 

esporádicos, e para 3% a relação é através de contribuições financeiras de uma 

associação para outra. Outros tipos de relacionamentos foram mencionados por 

11% dos entrevistados, tais como: formalizar pedidos para prefeitura em conjunto; 

união para tentar resolver problemas comuns entre as associações; colaboração em 

eventos desenvolvidos pelas associações; auxilio na constituição de uma nova 

associação (Tabela 17). 

Tabela 17. Principais relações entre as associações entrevistadas que declararam manter 
contato com outras associações, porcentagem e número absoluto (entre parêntesis).Trocam 
Inf., associações que declararam trocar informações com outras associações; Desen. Trab. 
Parceria, declararam desenvolver trabalhos em parceria; Debates Pol. Públicas declararam 
participar de debates sobre políticas públicas; Cont.Financ , declararam que contribuem 
financeiramente com outra associação; Outros, declararam outros tipos de relacionamentos 
(Caraguatatuba, formalização pedidos a prefeitura em conjunto; São Sebastião, auxilio na 
constituição de uma nova associação e Ubatuba, colaboração em eventos e formalização de 
pedidos a prefeitura em conjunto) (Caraguatatuba, n=24; Ilhabela, n=9; São Sebastião, 
n=22; Ubatuba, n=51 e Litoral Norte, n=106). 

 Trocam Inf. Desen. Trab. 
parceria 

Debates Pol. 
Públicas Cont. Financ. Outros 

Caraguatatuba 96 (96) 17 (4) 4 (1) 0 (0) 4 (1) 
Ilhabela 89 (8) 33 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

São Sebastião 91 (20) 32 (7) 18 (4) 9 (2) 9 (2) 
Ubatuba 92 (47) 16 (8) 8 (4) 2 (1) 18 (9) 

Litoral Norte 92 (98) 21 (22) 8 (9) 3 (3) 11 (12) 

 

Relações com as Prefeituras Municipais 

 Aproximadamente 86% das associações entrevistadas declararam manter 

algum tipo de contato com as prefeituras municipais. As principais formas de 

relacionamento entre as associações de bairro e as prefeituras municipais, segundo 

os entrevistados são: desenvolvimento de trabalhos em parceria, mencionado por 

77% das associações, troca de informações entre associação e prefeitura (28%), 

participação em debates sobre políticas públicas (4%) e contribuições financeiras da 

prefeitura para a associação (1%). Cerca de 24% dos entrevistados declararam 

outros tipos de contato com as prefeituras municipais, que não se configuram como 

parcerias, como: envio de pedidos de melhorias para o bairro, contribuições para a 

associação (materiais para obras da associação e apoio na realização de eventos) e 
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utilização do relacionamento com a prefeitura para melhorar contato com outras 

associações. 

 Para a maioria dos entrevistados (76%) as relações entre a associação e as 

prefeituras municipais são muito importantes, 13% dos entrevistados consideram 

estas relações mais ou menos importantes, 8% pouco importantes e 3% não 

importantes. 

 Cerca de 97% dos entrevistados declararam que já necessitaram de algum 

tipo de informação das prefeituras municipais. Em 62% dos casos o acesso a tais 

informações foi fácil, 14% declararam tiveram alguns problemas e para 24% o 

acesso foi difícil. Os principais problemas mencionados pelos entrevistados para 

obtenção de informações na prefeitura foram: falta de respostas a ofícios e 

solicitações feitas (mencionado por 72% dos entrevistados), diferenças políticas 

entre membros da associação, com prefeitos e vereadores dificultando o acesso 

(16%), problemas burocráticos, como excesso de documentos solicitados (9%). 

Alguns (5%) declaram dificuldades de acesso as associações pelas prefeituras, mas 

não sabem por quê. A seguir estão relatos que exemplificam tais problemas: 

“O problema é a falta de respostas, o resultado das ações é lento.” 
(Associação dos Moradores do Bairro Cidade Jardim, Caraguatatuba) 

“Demoram a responder as solicitações.” 
(Sociedade Amigos do Bairro do Taquaral, Ubatuba) 

“Dificuldade de acesso por diferenças políticas.” 
(Sociedade Amigos da Vila Amélia, São Sebastião) 

“Divergências políticas entre prefeito e presidente da associação.” 
(Associação dos Amigos da Enseada de Ubatuba, Ubatuba) 

 

Relações com empresas privadas 

 Relações e parcerias entre as associações de bairro e empresas privadas não 

são muito comuns no Litoral Norte. Apenas 15% das associações entrevistadas 

declararam ter algum tipo de contato ou parceria com empresas privadas. Quando 

ocorrem, tais relações são consideradas muito importantes para aproximadamente 

88% das associações entrevistadas. Para demais associações estas relações são 

pouco importantes (12%).  
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 O principal relacionamento entre associações e empresas privadas é a 

realização de trabalhos em parceria, mencionado por 76% dos entrevistados 

(parceria para construção da sede, doações para eventos e utilização de espaços 

das empresas para atividades esportivas, reuniões e eventos), 35% dos 

entrevistados relataram como principal relação a contribuição financeira das 

empresas para as associações. Para 6% a principal relação é a troca de 

informações e para 12% a relação ocorre através da contratação de serviços pelas 

associações, neste caso serviços de segurança privada. 

 

Relações com organizações não governamentais 

 Relações com organizações não governamentais (ONGs), também não são 

comuns entre as associações de bairro do Litoral Norte. Apenas 22% das 

associações entrevistadas (26 de total de 117 associações) declararam ter ou já 

terem tido algum tipo de relação com ONGs. Embora pouco comuns, estas relações 

são consideradas importantes pelas associações. Cerca de 81% das associações 

declararam considerar estas relações muito importantes, 15% mais ou menos 

importantes e apenas 4% consideram pouco importantes. 

 O desenvolvimento de trabalhos em parceria, entre as associações de bairro 

e as ONGs foi mencionado por 81% entrevistados, 50% mencionaram a troca de 

informações como a principal relação e 12% contribuições financeiras. Outras 

relações, como realização de palestras educativas nas associações e assessoria 

jurídica e com documentação foram mencionados por 8% dos entrevistados.   

 

Relações com partidos políticos  

  Relações com partidos políticos também foram pouco relatadas entre as 

associações de bairro. Apenas 17% dos entrevistados declararam que associação 

mantém algum tipo de relação com partidos políticos. Para 75% as relações são 

informais, ou seja, não existe nenhum tipo de vínculo entre a associação e o partido. 

Os entrevistados declararam ainda que estas relações ocorrem preferencialmente 

devido a amizades ou laços familiares (85% dos casos).  
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 Estes contatos são considerados importantes para 75% dos entrevistados, 

devido principalmente ao fato de desenvolverem trabalhos em parceria (45% dos 

casos), ser fonte de troca de informações (30%) ou por ser fonte de recursos 

financeiros (10%). Outros 10% não declararam porque consideram tais relações 

importantes. 

 A solicitação de apoio à associação por candidatos políticos foi relatada por 

51% dos entrevistados, sendo que as principais propostas dos candidatos à 

associação foram: obras de infra-estrutura no bairro (40% dos casos), apoio ao 

bairro (38%), apoio direto a associação, em eventos e com materiais (23%), 

empregos para associados (2%) e vantagens no aceso a prefeitura municipal (2%). 

No entanto, apenas 30% dos entrevistados declararam que a associação já tenha 

apoiado algum candidato político. Quando fazem as principais formas de apoio são: 

campanha política durante período eleitoral no bairro e fora dele (69% dos casos), 

apoio público a candidatura (23%) e apoio financeiro (3%). 

 

Existência de Conflitos 

 Aproximadamente 46% dos entrevistados declararam que existe algum tipo 

de conflito entre a associação e alguma instituição ou grupo de pessoas. O principal 

conflito relatado foi a ocorrência de problemas internos, mencionado por 26% dos 

entrevistados, indicando conflitos como: divergências entre presidente e associados, 

divergências entre associados, associados que utilizam a associação para auto-

promoção, falta de participação dos moradores nas atividades da associação, os 

quais acabam desestimulando moradores a se envolver com ela e dividindo-os, 

como mostram os relatos abaixo. 

“O autoritarismo de um membro da diretoria, que acabou desestimulando os 
moradores a participar da associação.” 

(Sociedade Amigos do Bairro do Martim de Sá, Caraguatatuba) 

“Sócio que queria se promover politicamente através da associação.” 
(Associação Amigos da Praia do Guaecá, São Sebastião) 

“Críticas dos moradores que não participam.” 
(Sociedade Amigos e Proprietários da Praia Vermelha do Centro, Ubatuba) 
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 Divergências políticas, como o apoio do presidente e/ou associados a partidos 

políticos, falta de cumprimento de promessas feitas pela prefeitura, falta de apoio da 

prefeitura e interferências de vereadores no bairro foram mencionadas por 22% dos 

entrevistados como principais conflitos existentes. No município de Ubatuba também 

foi apontado o conflito em torno das áreas de congelamento, implementadas pela 

prefeitura municipal nos bairros com ocorrência de ocupações irregulares. 

“Os moradores não entendiam o que era o congelamento, o que gerou muito 
medo e preocupação.” 

(Associação Amigos e Moradores da Vila Santana, Ubatuba) 

 Conflitos com outras associações foram relatados por 22% dos entrevistados, 

como dificuldade de acesso a praia devido à construção de portarias na entrada do 

loteamento onde a outra associação atua, o barulho de eventos promovidos por 

outra associação, conflitos de interesse entre as associações (casos de associações 

vizinhas, principalmente nos casos de associações formadas por moradores primeira 

residência e de segunda residência). 

“A associação não deixava a gente usar a entrada do condomínio para ir para a 
praia.” 

(Associação dos Amigos do Roteiro do Sol, Caraguatatuba) 

“O barulho das festas e do bloco de carnaval da outra associação atrapalha os 
moradores do bairro.” 

(Sociedade Amigos do Bairro do Pequeá e Saco da Capela, Ilhabela) 

 A existência de conflitos que envolvem a temática ambiental foi relatada por 

17% dos entrevistados, como a construção de marinas no bairro, lixo deixado na 

praia por usuários e comerciantes, ocupação de áreas de preservação, retirada de 

vegetação e poluição de rios. Divergências e conflitos com comerciantes do bairro e 

usuários das praias foram mencionados por 9% dos entrevistados, devido 

principalmente ao excesso de barulho e à instalação de comércio na faixa de areia e 

em áreas residenciais. A falta e/ou demora de respostas e de atendimento às 

solicitações feitas às prefeituras municipais foram apontadas com0 conflitos por 6% 

dos entrevistados. 
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“Construção de casas e comércios em área irregular.” 
Associação Amigos da Praia do Engenho (São Sebastião) 

“Acúmulo de lixo e entulho nos terrenos não ocupados.” 
Sociedade Amigos do Parque Vivamar (Ubatuba) 

“Excesso de lixo deixado na praia por quiosqueiros e usuários.” 
Associação de Amigos da Praia do Felix (Ubatuba) 

 Conflitos relacionados ao uso e ocupação do solo foram relatados por 10% 

dos entrevistados de Ubatuba. Que mencionaram os conflitos e uso e ocupação de 

áreas pertencentes ao Parque Estadual da Serra do Mar, remetendo principalmente 

às dificuldades de comunicação entre associação e moradores com os dirigentes do 

parque e órgãos ambientais. 

“O nosso problema foi com o pessoal do parque, porque eles tiveram uma 
postura impositiva na retirada dos moradores da área do parque.” 

Associação dos Moradores e Amigos do Bairro do Pé da Serra (Ubatuba) 
 

4.3.3. Análise do envolvimento da comunidade nas associações de seus bairros 

 O envolvimento dos moradores nas associações de bairro foi considerado 

baixo pelos entrevistados.  A maioria relatou que os moradores raramente ou nunca 

se envolvem no planejamento e na implementação das atividades desenvolvidas 

pela associação, 51% e 58%, respectivamente. Apenas 13% dos entrevistados 

declararam que os associados sempre se envolvem no planejamento das atividades 

e 17% que eles participam da implementação das mesmas. Os maiores índices de 

participação no planejamento e na implementação foram observados entre as 

associações de Caraguatatuba e São Sebastião (12% e 28% para Caraguatatuba, 

25% e 17%, para São Sebastião) (Tabela 18). 

 Com relação ao comparecimento dos moradores nos eventos promovidos 

pela associação, 38% dos entrevistados relatam que eles sempre comparecem, 

sendo que este índice é maior entre as associações de Ilhabela e de Ubatuba (46% 

e 45%, respectivamente). Estes dados mostram que eles estão envolvidos de certa 

forma, mas poucos estão comprometidos (Tabela 18). 

“Alguns associados participam, geralmente os mais próximos a diretoria, mas 
mesmo assim são poucos.” 

(Sociedade Unida do Sertão da Quina, Ubatuba) 
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“Nas atividades que acontecem no bairro, são muito participativos, mas em 
atividades fora ninguém vai.” 

(Associação dos Moradores do Rio da Prata, Ubatuba) 

“A comunidade vem mais cobrar, não ajudar.” 
(Associação dos Moradores e Amigos da Vila Santana, Ubatuba) 

“Grande parte dos moradores do bairro nem conhecem a associação.” 
(Sociedade Amigos do Jardim Aruan, Caraguatatuba) 

 

Tabela 18. Participação dos moradores e comunidade local (em porcentagem) no 
planejamento (P), na implementação (I) e comparecimento (C) nas atividades e eventos 
desenvolvidos pelas associações de bairro do Litoral Norte (Litoral Norte, n=117; 
Caraguatatuba, n=25; Ilhabela, n=13; São Sebastião, n=24 e Ubatuba, n=55). 

 Sempre (%) Pouco (%) Raramente/nunca (%)
 P I C P I C P I C 

Caraguatatuba 12 28 28 24 8 12 64 60 48 
Ilhabela 8 15 46 23 23 15 46 46 38 

São Sebastião 25 17 29 13 17 21 50 50 25 
Ubatuba 9 13 45 22 20 13 47 45 33 

Litoral Norte 13 17 38 21 17 15 51 50 35 
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5. Discussão  

 O diagnóstico das associações de bairro do Litoral Norte evidenciou que esta 

é uma forma de organização popular comum na região, indicada pelo elevado 

número de associações encontradas (total 248 associações).  Este fato pode 

demonstrar que a sociedade civil vem organizando-se e mobilizando-se na busca 

por melhores condições de vida. No entanto, pode indicar também uma necessidade 

de organização para que tenham seus problemas resolvidos e suas reivindicações 

atendidas, devido à dificuldade de acesso a alguns serviços básicos e ao poder 

público. 

 A configuração geográfica da região, onde as planícies de ocupação humana 

estão distantes umas das outras, pode ter influenciado o elevado número de 

associações de bairro existentes. Uma vez que para se fazer ouvir a população se 

organiza em associações com características mais locais na busca pela solução de 

seus problemas.  

 A distribuição das associações demonstra que estas entidades estão 

presentes em todas as regiões dos quatro municípios do Litoral Norte Paulista, 

embora observou-se um predomínio de associações nas regiões mais urbanizadas, 

padrão este mais evidente no município de Ilhabela, no qual as associações se 

concentram na face da ilha voltada para o continente, região esta mais urbanizada e 

com maior número de moradores. Este padrão é considerado por Ammamm (1991) 

comum a este tipo de organização popular, que tem como principais objetivos a 

busca por melhores condições de vida através de melhorias de infra-estrutura 

urbana. 

 O fato de algumas regiões apresentarem mais associações de bairro que 

outras pode ser reflexo destas regiões possuírem maior número de bairros e maior 

número de habitantes, como ocorre com o distrito Sede Municipal em Ubatuba. Esse 

distrito é formado por 20 bairros (30% dos bairros do município de Ubatuba) e 

concentra 24% das associações do município, ou como ocorre na região sul do 

município de São Sebastião, que apresenta 46% dos bairros e concentra 65% das 

associações. 

 O número de habitantes de cada bairro ou região e até mesmo sua 

composição (predomínio de moradores de primeira ou segunda residência) também 
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podem influenciar a existência de uma ou mais associações no mesmo bairro. Nem 

sempre uma única associação consegue representar os interesses de todos os 

moradores, de forma que uma parte do bairro, por se sentir excluída pode criar uma 

nova associação. Divergências entre moradores de primeira e segunda residência 

também são comuns, o que acaba resultando na constituição de associações 

distintas na mesma região. 

 Entretanto, o fato de existir uma única associação por bairro também pode 

gerar algumas discussões, principalmente quanto ao poder de indução que uma 

determinada administração pode exercer sobre os moradores e sobre o bairro, por 

exemplo, o uso de uma estratégia política de obtenção de votos através da 

promessa de melhoria do bairro.  

 Gurza Lavalle & Castelo (2008) relatam esta influência nas relações dos 

representantes da sociedade civil com o poder público. Para estes autores, quando 

o controle social sobre o poder público é exercido por atores coletivos ocorrem 

diferentes modalidades de representação políticas cujas lógicas de funcionamento, 

constituição e legitimidade ainda geram questionamentos e requerem maiores 

investigações. No entanto, consideram que estas novas práticas de representação 

política, exercidas pela sociedade civil, se situam na fronteira da inovação 

democrática e suas implicações para a democracia dependem não apenas de 

faculdades e capacidades de controle e incidência sobre o poder público e suas 

estruturas administrativas, mas também das relações que os atores da 

representação mantêm com seus beneficiários e/ou representados.  

 A existência de uma única associação pode decorrer do simples fato de esta 

associação apresentar uma atuação satisfatória e ser reconhecida e aceita por todos 

ou pelo menos pela maioria dos moradores. Mas também pode indicar que o 

interesse e o envolvimento dos moradores são tão pequenos que a existência ou 

não de uma associação no bairro não seja discutida e nem considerada importante. 

 Por outro lado, o fato de um bairro apresentar duas, três, quatro ou até 

mesmo dez associações pode ser reflexo da falta de comunicação entre os 

moradores ou mesmo de um conflito de interesses entre eles, fazendo com que um 

grupo de pessoas com interesses comuns, porém específicos, se reúna na 

constituição de uma nova associação de bairro. 
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 A existência de várias associações de bairro, em um único bairro, pode ser 

explicada, no caso do Litoral Norte, pela forma de organização urbana destes 

municípios. A maioria dos bairros é constituída por diversos loteamentos, 

principalmente os bairros próximos as praias, nos quais é comum que cada 

loteamento forme uma associação com objetivos mais locais e específicos, como 

administrar um determinado loteamento ou fazer a manutenção de uma parte do 

bairro. Vale considerar ainda que grande parte destes loteamentos é formada por 

moradores de 2ª residência, o que acaba gerando conflitos com os moradores de 1ª 

residência vizinhos a estes loteamentos. Em muitos casos as associações são 

fundadas para resolver estes conflitos ou pelo menos para tentar amenizá-los, como 

pode ser observado no bairro de Massaguaçú, em Caraguatatuba. Esse é um bairro 

extenso, formado por diversos loteamentos, condomínios semi-fechados e por um 

grande número de moradores tanto de primeira como de segunda residência que 

apresentam diferentes interesses e necessidades e que por sua vez se organizam 

em diferentes associações (neste bairro foram encontrados registros de 10 

associações). Observou-se que nestes casos a divisão política (bairros) feita pelas 

administrações municipais não é respeitada pelas relações que se formam entre as 

pessoas para constituição de uma associação.  

 Alguns fatos da história recente do Brasil podem estar relacionados ao 

surgimento do movimento social caracterizado pelas associações de bairro nessa 

região. Entre eles a abertura política brasileira, destacada pelo período eleitoral 

entre os anos de 1983 e 1985, com a eleição direta dos primeiros governadores 

após o regime militar, caracterizado como período ou fase neoliberal da Nova 

República, marcado pela retomada ao respeito da vontade popular e que incentivou 

diversos movimentos sociais em todo pais (Tomazi, 1993). Nesta época a principal 

bandeira dos partidos políticos era a realização de governos abertos à participação 

popular. Entre eles figura o governador do Estado de São Paulo, Franco Montoro, 

com mandato entre os anos de 1983 e 1987. Montoro embasou seu governo na 

descentralização e na abertura a participação da população e, por isso mesmo, não 

só apoiava como também estimulava a organização da sociedade em torno dos 

movimentos sociais. 

Este comportamento estendeu-se aos municípios que apoiavam o governo de 

Montoro, chegando também ao Litoral Norte do Estado. Como observado, a maioria 



146 

 

 

das associações de bairro foi fundada entre os anos de 80 e 90, as quais tiveram em 

grande parte incentivo das prefeituras municipais ou de vereadores. Em entrevista 

com o ex-prefeito do município de Ubatuba Pedro Paulo Teixeira Pinto, que foi 

prefeito na mesma época do governo de Franco Montoro, este relatou o incentivo 

que a prefeitura dava à comunidade para fundação de associações de bairro. O ex-

prefeito relatou também que considerava na época que as associações tinham um 

caráter populista, ou seja, demandavam um alto atendimento da prefeitura, mas 

pouco participavam ou se envolviam em iniciativas e programas da prefeitura. 

Entretanto, o ex-prefeito conclui que considera fundamental o apoio do governo e 

das prefeituras da época para o incremento da participação da comunidade na 

administração pública. 

 Alguns fatos que marcaram o processo de crescimento urbano da região do 

Litoral Norte podem ter incentivado ainda mais o surgimento das associações de 

bairro na região nos anos 80. Entre eles destaca-se a finalização das obras da 

Rodovia Federal Rio-Santos (BR-101) no final de 1974, que impulsionou 

significativamente o crescimento urbano e demográfico do Litoral Norte, uma vez 

que facilitou o acesso a região.  

 Neste período a região passou por um grande crescimento populacional, que 

foi impulsionado pela expansão do turismo na região, turistas que passaram a 

frequentar a região nos finais de semana e em muitos casos a ter no Litoral Norte 

sua segunda residência, levando a um fluxo migratório de trabalhadores em busca 

de emprego, tanto na construção civil como na prestação de serviços. Este 

crescimento também resultou no aumento da demanda por serviços públicos, como 

sistema de tratamento e distribuição de água, coleta de lixo, transporte público e 

segurança amplificando os conflitos de uso e ocupação das terras.  

 Tais fatos podem ter incentivado a união dos moradores e a criação de 

associações de bairro, como demonstrado por Ammann (1991) em seu estudo sobre 

as associações de bairro do planalto central brasileiro, no qual o aumento da 

demanda por serviços públicos foi o fator crucial para o surgimento das associações 

de bairro. 

 Os motivos do surgimento das associações variam de acordo com as distintas 

procedências e acontecimentos regionais. Gohn (1979) nos Anais do Primeiro 
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Encontro de Associações (que ocorreu em São Paulo em 1968) afirma tratar-se de 

uma reação popular ou de lideranças para com o poder público, a vista da 

insensibilidade das autoridades para com as reclamações populares. Este relato 

reflete o quadro político da época do Encontro, que se apresentava caótico e 

desolador, no qual a população se encontrava desesperançada e frustrada quanto à 

capacidade dos governantes em resolver seus problemas. 

 Em seu estudo sobre as associações de moradores da cidade do Porto, 

Portugal, Vilaça (1994) pôde observar que, assim como entre as associações de 

bairro do Litoral Norte do Estado de São Paulo, a origem destes movimentos estava 

associada a reivindicações da população por melhores condições de vida. Nesse 

estudo a autora observou que a principal reivindicação era a falta de moradia.  

 Com exceção do problema da falta de moradia, não mencionado pelas 

associações de bairro do Litoral Norte de São Paulo, os demais motivos observados 

por Vilaça (1994), coincidem com os principais motivos observados neste estudo 

(necessidades de melhorias de infra-estrutura e melhorias sociais), indicando que os 

problemas resultantes do crescimento urbano estão entre as principais 

reivindicações dos movimentos sociais nas ultimas décadas. 

 Algumas particularidades foram observadas entre os motivos que levaram a 

fundação de algumas associações de bairro do Litoral Norte, como a preocupação 

com a expansão do crescimento e da ocupação das cidades e suas consequências 

sobre o meio ambiente. No entanto, tais preocupações aparecem como exceções 

entre os motivos que levaram à fundação das associações de bairro.  

A baixa menção à temática ambiental como motivo que impulsionou a 

fundação da maioria das associações de bairro do Litoral Norte reflete o momento 

vivido pela região, entre as décadas de 80 e 90 (período em que foi fundada a 

maioria delas). Este período foi marcado pelo crescimento urbano e pela 

necessidade de melhorias de infra-estrutura urbana nos bairros. Os trabalhos 

realizados por Vilaça (1994) e por Ammann (1991) mostram comportamento 

semelhante. Estas autoras apontam os problemas resultantes do crescimento 

urbano como originários da organização popular, sendo que, nesses casos questões 

ambientais não foram mencionadas. 
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A falta de estrutura organizacional é um fator marcante entre as associações 

de bairro do Litoral Norte. Isto fica evidente quando observa-se o baixo número de 

atas registradas nos cartórios, falta de um cadastro atualizados dos associados e o 

alto índice de estatutos em desacordo com o atual Código Civil Brasileiro. 

 A recente atualização do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002) ocorreu como contraponto à falta de legitimidade e de representatividade 

observada por alguns autores nas organizações da sociedade civil (Arato, 2002; 

Houtzager et al., 2004; Gurza Lavalle et al., 2005a, b, 2006a), as quais residem 

basicamente na falta de mecanismos de controle e no conflito de interesses entre 

representantes e representados (Gurza Lavalle et al., 2006b). Esta atualização foi 

baseada em uma concepção democrática e representativa do funcionamento das 

associações da sociedade civil para resguardar a sua legitimidade de representação. 

De acordo com a Lei 11.127, de 28 de junho de 2005, as organizações existentes 

tiveram até 11 de janeiro de 2007 para adequar seus estatutos ao novo Código Civil. 

 A análise dos estatutos sociais das associações de bairro do Litoral Norte, 

segundo os critérios estabelecidos pelo novo Código Civil Brasileiro, teve por 

objetivo verificar o quanto estas entidades estão preocupadas em resguardar sua 

institucionalidade, legitimidade, representatividade e sua estrutura formal. Assim, a 

não apresentação em seus estatutos sociais de alguns critérios estabelecidos pelo 

Código Civil pode levá-las à nulidade, resultando em prejuízos a sua “vida jurídica”, 

de maneira que um ente governamental deixe de aceitar a sua participação em 

programas ou projetos proporcionados pelo governo, como por exemplo, a captação 

de recursos financeiros via Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro). 

 De maneira mais extremista, e somente por ocasião de um processo, o poder 

judiciário pode suspender as atividades da associação até que seja sanada a 

nulidade ou ainda ordenar sua dissolução. Desta forma, ter sua legitimidade 

garantida é um requisito favorável à participação política dos moradores 

representados pela associação.  

 No entanto, estar irregular perante o Código Civil não impede, por exemplo, 

que muitas associações consigam desempenhar sua função, atuando nos bairros e 

promovendo melhorias, como o observado frequentemente no Litoral Norte onde o 

movimento social existe e atua independentemente de sua existência legal. Em 
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muitos casos as instituições públicas ou privadas parceiras das associações e que 

exigem a apresentação do registro do seu estatuto, o fazem somente uma vez, 

solicitando posteriormente apenas a apresentação periódica do registro das atas de 

eleição. Essa prática, por sua vez, não estimula a atualização de toda a 

documentação. 

 Por exemplo, uma vez legalmente constituída, a associação pode, e 

consegue, fazer cadastro na Receita Federal e obter assim um CNPJ (Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica). Com esses dois registros (registro em cartório e 

CNPJ) e uma cópia do estatuto, a associação consegue abrir contas em banco. 

Depois de abertas, suas movimentações bancárias são condicionadas a 

apresentação dos registros das atas das eleições previstas no estatuto social da 

associação. Desta forma, suas atividades podem ser desenvolvidas até que por 

alguma ocasião sejam necessárias alterações em seus estatutos para que estes se 

regularizem. 

 O baixo percentual de adequação ao Código Civil observado entre as 

associações de bairro do Litoral Norte (apenas 3,6%) associado ao fato de uma 

grande parte dos estatutos não apresentarem itens importantes para o 

funcionamento das associações (como critérios de admissão, demissão e exclusão 

dos associados, condições para mudança dos estatutos sociais, modo de eleição da 

administração e aprovação de contas e o direito a 1/5 dos associados de convocar 

assembléia) podem levantar suspeitas quanto ao funcionamento destas, mas acima 

de tudo sobre a legitimidade e representatividade destas instituições, enfraquecendo 

este tipo de organização popular na região. 

 Outro fator preocupante e que pode comprometer a representatividade é o 

alto índice de associações que não tem um cadastro atualizado dos associados, 

uma vez que isto dificulta a convocação para assembléias e reuniões e 

consequentemente a representatividade da associação. Tais fatos podem além de 

comprometer a representatividade e gerar duvidas quanto à legitimidade, reduzir o 

reconhecimento que a comunidade tem da associação, desestimular sua 

participação, por considerá-la desorganizada e sem objetivos claros, e dificultar sua 

co-atuação em políticas públicas e em programas de captação de recursos.  



150 

 

 

  As análises documental e crítico-dialética permitiram a caracterização de três 

perfis entre as associações de bairro do Litoral Norte, associações altamente 

profissionalizadas, populares e as de classe média. As associações altamente 

profissionalizadas são aquelas que apresentam uma boa estrutura organizacional e 

corpo administrativo formado em sua maioria por funcionários remunerados, além de 

manterem cadastro de associados, que pagam regularmente uma taxa 

administrativa. São encontradas principalmente em loteamentos e condomínios 

semi-fechados próximos à praia e são formadas preferencialmente por moradores 

de segunda residência. Desenvolvem um grande número de atividades, no entanto 

estas têm caráter predominantemente administrativo, com o desenvolvimento de 

ações voltadas exclusivamente para os problemas internos ao loteamento ou 

condomínio. 

Associações denominadas populares são formadas predominantemente em 

bairros periféricos, com grande área de atuação e elevado número de associados, 

todos moradores de primeira residência. Estas associações geralmente não 

apresentam uma estrutura organizacional forte, não mantém cadastro de associados 

e nem registros de suas atividades, sendo que estas estão vinculadas diretamente a 

atuação do presidente e de alguns poucos envolvidos. Ao mesmo tempo são as 

associações mais ativas, que estão sempre em busca por melhorias de infra-

estrutura e por melhorias sociais para o bairro, tais como escolas, creches e áreas 

de lazer. No entanto, são também as associações mais sujeitas a influências 

externas principalmente de vereadores e de partidos políticos. 

O terceiro tipo de associação identificada são as associações de classe 

média, formadas preferencialmente em bairros menores ou loteamentos, com menor 

número de habitantes nos quais é observada uma mistura entre moradores de 

primeira e de segunda residência. Pouca ou nenhuma atividade é observada nestas 

associações. Em diversos casos os próprios representantes as consideram inativas, 

devido principalmente ao baixo envolvimento dos associados, que só procuram a 

associação quando surge algum problema que os afetam diretamente. 

 Quando comparados os objetivos que levaram a fundação das associações 

de bairro do Litoral Norte com os atuais objetivos, descritos durante as entrevistas, 

observou-se que estes não sofreram grandes alterações. Fatos como este podem, 

segundo Vilaça (1994), levar à desmotivação, e consequentemente, à paralisação e 
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à dissolução das associações. Isto pode ser a explicação para uma parcela 

significativa (23%) das associações de bairro identificadas no Litoral Norte estarem 

inativas ou já terem sido dissolvidas. Entretanto, a falta de novos objetivos e 

interesses podem indicar que os problemas enfrentados hoje pelos moradores são 

semelhantes aos problemas observados na época da fundação das associações e 

que ainda não foram solucionados.  

 Vilaça (1994) sugere ainda que a mudança nos objetivos das associações 

possa ser uma consequência do atendimento de suas reivindicações ou pelo menos 

parte delas. A partir deste momento outros problemas, segundo a autora, passam a 

fazer parte das discussões das associações. No entanto, este comportamento não 

foi observado entre as associações de bairro do Litoral Norte, as quais apresentam 

as mesmas prioridades da época de suas fundações, com exceção apenas a 

questão de segurança, que passou a ter uma prioridade de atenção maior 

atualmente, segundo os entrevistados. 

 Mesmo não fazendo parte dos motivos que originaram a fundação das 

associações de bairro no Litoral Norte a problemática ambiental se faz presente 

entre seus objetivos (mencionada por 21% dos estatutos), principalmente no que diz 

respeito à preocupação com manutenção da qualidade das praias da região. Isso 

Refle a grande relação que a população da região tem com este ambiente, relação 

esta baseada principalmente na busca por fontes de renda através do turismo de 

praias. 

 Embora a temática ambiental apareça entre os objetivos e discursos das 

associações, a maioria dos entrevistados não tem uma visão clara sobre os 

conceitos de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Para a maioria dos 

entrevistados meio ambiente é sinônimo de fauna e flora (evidenciado pelo alto 

número de entrevistados que relacionam meio ambiente a recursos naturais) sem, 

no entanto incluir o homem neste contexto. Esses dados concordam com os dados 

observados em pesquisa nacional de opinião pública realizada pelo Ministério do 

Meio Ambiente (MMA) em parceria com o Instituto de Estudos da Religião (ISER), 

intitulada “O que o brasileiro pensa do meio ambiente e do consumo sustentável” 

(MMA & ISER, 2001), na qual observaram que apesar de ocorrer uma notável 

evolução (entre os anos de 1992, 1997 e 2001, anos em que a mesma pesquisa foi 
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realizada) na consciência ambiental da população brasileira, ficou claro que para a 

maioria dos brasileiros meio ambiente ainda é sinônimo de fauna e flora.  

 Outro dado observado nesta pesquisa que chama a atenção é o fato de 16% 

dos entrevistados do município de Ubatuba relacionarem meio ambiente a órgãos 

ambientais, principalmente ao Parque Estadual da Serra do Mar e à Polícia 

Ambiental, o que pode refletir a atuação destes órgãos na região, como também a 

existência de algum tipo de conflito entre a população e eles. Quando mencionavam 

os órgãos ambientais, geralmente mostravam uma reação de revolta e discordância 

com a forma de atuação destes, principalmente no que diz respeito à restrição de 

ocupação de áreas que fazem parte da área do Parque Estadual da Serra do Mar. 

Vianna (2008) ao estudar populações tradicionais que habitam regiões de unidade 

de conservação, observou problemas de relacionamento semelhantes a estes, entre 

as comunidades e os administradores das unidades de conservação, resultantes das 

restrições de acesso aos recursos e ao exercício de suas atividades (como plantio 

de roças e edificações).  

 A percepção dos entrevistados quanto ao conceito de desenvolvimento 

sustentável mostrou-se ainda mais preocupante no Litoral Norte, uma vez que 

aproximadamente metade dos entrevistados declarou não saber o que o termo 

significa ou nunca ter ouvido falar a respeito. 

 A não identificação de problemas ambientais em seus bairros por 

entrevistados com maior nível de escolaridade, vai contra o observado na pesquisa 

realizada pelo MMA & ISER (2001), a qual observou que quanto maior o nível de 

instrução, menor é a disposição em afirmar que não existe nenhum problema em 

seus bairros. No entanto, vale enfatizar que entre os entrevistados do Litoral Norte 

que declararam não haver problemas ambientais em seus bairros, 50% referem-se a 

moradores de condomínios semi-fechados, com predominância de casas de 

segunda residência, nos quais a percepção de espaço e dos problemas geralmente 

está limitada a área do condomínio, nas quais, devido a organização interna, tais 

problemas de fato são pouco frequentes. 

 Por outro lado, a alta frequência de entrevistados que relatam a existência de 

problemas ambientais em seus bairros (90%) sugerem algumas reflexões. Este 

aumento na percepção dos problemas ambientais é uma consequência do aumento 

do nível de consciência dos moradores ou é meramente uma consequência dos 
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problemas ambientais estarem cada vez mais próximos aos seus bairros e suas 

casas.  Os principais problemas ambientais mencionados nesta pesquisa (falta de 

saneamento básico, falta de coleta de lixo doméstico, desmatamento, poluição de 

praias e rios) sugerem uma visão territorializada em pequena escala e não uma 

visão globalizada dos problemas ambientais, indicando que este preocupação ocorre 

mais por uma proximidade dos problemas do que por um aumento no nível de 

conscientização. 

 A não visão da ocupação irregular de áreas costeiras como um problema 

ambiental e a visão de que a principal consequência dessa ocupação é o 

impedimento ao acesso a praia, indicam que a maior preocupação ainda é em 

relação aos impactos e possíveis prejuízos diretos ao homem (moradores e turistas) 

e que a população não faz uma ligação entre danos ambientais a danos indiretos ao 

homem.  

 A identificação da falta de saneamento básico (associada à falta de sistemas 

de coleta e de tratamentos dos efluentes domésticos e coleta de lixo) como o 

principal problema ambiental de seus bairros e como responsável pela poluição de 

praias e rios, exemplifica a fragilidade deste serviço público na região do Litoral 

Norte. Segundo dados da CETESB (Companhia de Tecnologia e Saneamento 

Ambiental, 2008a) os índices municipais de tratamento de efluentes são de apenas 

35% no município de Caraguatatuba; 4% em Ilhabela, 30% em São Sebastião e 

28% em Ubatuba. A deficiência desse sistema de saneamento básico tem como 

consequência o lançamento direto ou indireto dos esgotos nos cursos d’água mais 

próximos, que acabam por convergir nas praias. Isto explica o fato de 50% 

entrevistados considerarem médias ou ruins a qualidade das praias de sua região.  

 A CETESB realiza nas praias do Litoral Norte o monitoramento da qualidade 

das águas, utilizando como parâmetro a presença de um grupo de bactérias, entre 

elas os coliformes termotolerantes (anteriormente denominados coliformes fecais), 

bactérias comuns nas fezes humanas e de animais, cuja presença em altas 

concentrações no meio aquático indica a existência de contaminação fecal e uma 

possível presença de patógenos entéricos. A partir desse monitoramento a CETESB 

divulga a classificação das praias entre as categorias: ótima, boa, regular, ruim ou 

péssima, sendo que esta classificação pode ser semana ou anual. A classificação 

anual expressa não apenas a qualidade mais recente apresentada pelas praias, mas 
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a qualidade que a praia apresenta com mais constância ao longo do ano6 (com 

relação à presença de coliformes termotolerantes). 

 A percepção da qualidade das praias pelos entrevistados foi de certa forma 

semelhante aos dados de classificação anual do Relatório de Qualidade da Águas 

Litorâneas (CETESB, 2008a), o que pode ser um indicio do aumento da 

preocupação ambiental pela população, que busca conhecer a atual situação 

ambiental de sua região. 

 Com relação à coleta de resíduos sólidos (lixo doméstico) também 

mencionada durante as entrevistas como um problema ambiental na região, a 

principal preocupação está associada a sua destinação final, que hoje apresenta 

uma situação preocupante nos quatro municípios do Litoral Norte. Dados da 

CETESB mostram que aproximadamente 25% do lixo produzido na região é 

depositado em locais inadequados. O restante, que por falta de áreas apropriadas 

na região, está sendo exportado para municípios no Vale do Paraíba (CETESB, 

2008b).  

 A coleta seletiva, segundo os entrevistados, ainda é considerada pequena, 

ficando abaixo dos índices divulgados pela CETESB (2008b) a respeito da 

porcentagem total de domicílios atendidos. Nos municípios de São Sebastião, 

Ilhabela e Ubatuba, este serviço é menor segundo os entrevistados (nos quais 79%, 

77% e 38%, respectivamente, de domicílios são atendidos) quando comparados aos 

dados da CETESB (100% 90% e 70% dos domicílios atendidos). Apenas no 

município de Caraguatatuba o atendimento segundo os entrevistados (24% dos 

domicílios) foi maior do que os dados da CETESB (apenas 3% dos domicílios). 

 Ao lado da carência de sistemas de coleta e tratamento de efluentes e 

resíduos domésticos, o relatório de Saneamento do Litoral Norte apresentado pelo 

Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte em 2008 (CBH-LN, 2008) também 

aponta a deficiência no sistema de abastecimento de água tratada, corroborando o 

observado nesta pesquisa, na qual 71% dos entrevistados relataram existir sistemas 

alternativos de captação de água em seus bairros. Em levantamento realizado pela 

Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com os municípios, em áreas não 

atendidas pela rede pública de abastecimento de água da SABESP entre os anos de 
                                            
6 A classificação é publicada anualmente através de relatórios e esta disponível para consulta no site da CETESB 
http://www.cetesb.sp.gov.br/Aguas/rios/públicacoes.asp   
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2005 e 2008, foram identificados 406 sistemas alternativos de captação de água, 

atendendo a mais de 13 mil imóveis e aproximadamente 63 mil pessoas. Essa 

situação implica no comprometimento da saúde da população, constatando-se 

índices consideráveis de doenças relacionadas às mas condições de saneamento, 

como diarréias e hepatite A (CBH-LN, 2008). 

 Apesar do reconhecimento da existência de problemas ambientais em seus 

bairros e do auto-reconhecimento como causadores dos problemas ambientais, 

grande parte dos entrevistados relatou que estes problemas são pouco ou 

raramente mencionados pelos associados, indicando mais uma vez que questões 

ambientais ainda não fazem parte das preocupações cotidianas dos moradores da 

região. 

 As entrevistas mostraram também uma clara tendência da população em 

atribuir a responsabilidade da solução dos problemas ambientais ao poder público 

local. Tendência essa também observada pela pesquisa de opinião pública realizada 

pelo MMA & ISER (2001), a qual observou ainda que esta é uma tendência 

crescente no pais. A pesquisa do MMA & ISER (2001) considera que esta tendência 

reflete o fato de que existe uma progressiva adesão à tese de que é localmente que 

os problemas ambientais são sentidos, e é nessa esfera que eles, na sua maioria, 

devem ser resolvidos. 

 Por outro lado, o fato da população do Litoral Norte não se ver como agente 

responsável pela solução dos problemas pode indicar uma situação de 

distanciamento dela dos problemas e das soluções, uma vez que esta não se coloca 

à disposição para mudar seus hábitos e padrões em favor da solução dos problemas 

ambientais, deixando a responsabilidade para o poder público. Não se ver como um 

agente responsável pela solução dos problemas ambientais pode ser também uma 

consequência do fato da população não ser ver como um agente integrante do meio 

ambiente. Uma vez que não se considera parte integrante, não se considera co-

responsável. 

 Tais fatos ressaltam a necessidade da ampliação das discussões sobre a 

temática ambiental, para que estas passem a incluir as relações entre o mundo 

físico, biótico e social. Estas discussões devem apoiar-se em definições mais 

abrangentes de meio ambiente, como a de Reigota (1982), como um lugar 

determinado ou percebido onde estão em relações dinâmicas e em constante 
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interação dos aspectos naturais e sociais, no qual estão claras as trocas de 

influência entre o homem e o meio.  

 Desenvolver na população uma visão de território, segundo Freire (2000), 

auxilia no desenvolvimento da capacidade de reconstruir no homem a consciência 

do direito ao ambiente, ao pertencimento, à comunidade e à própria cultura. A sua 

integração ao meio faz dele um homem integrado, sujeito, que constrói sua cultura 

humanizando a realidade (Freire, 2000). 

 O baixo índice de atividades ligadas à preservação e conservação dos 

recursos naturais e de atividades de educação ambiental desenvolvidas pelas 

associações de bairro pode ser outra evidência desse possível distanciamento da 

população da responsabilidade pela solução dos problemas ambientais de sua 

região. Sendo que quando desenvolvem algum tipo de atividade, esta não tem um 

programa de continuidade e geralmente visa a solução imediata de um problema, 

como a limpeza da praia, de valas e córregos.  

Os principais motivos alegados pelos entrevistados pela não realização de 

tais atividades de educação ambiental e de preservação dos recursos naturais (falta 

de interesse e envolvimento dos associados, falta de tempo e falta de pessoas 

capacitadas) revelam a necessidade de um intenso processo de fortalecimento 

comunitário e de iniciativas que promovam a capacitação, traduzindo e transmitindo 

o conhecimento de maneira mais adequada e efetiva à população. 

 Existe, portanto, a necessidade urgente de incrementar os meios de acesso à 

informações para a população do Litoral Norte, bem como incrementar os conteúdos 

educacionais, como possíveis caminhos para alterar o atual quadro de degradação 

sócio ambiental observado na região. Trata-se, segundo Jacobi (2003), de promover 

o crescimento da conscientização ambiental, expandindo a possibilidade de a 

população participar em um nível mais alto no processo decisório, como forma de 

fortalecer sua co-responsabilidade na fiscalização, controle e redução da 

degradação ambiental. 

 Diversos autores (Pádua & Tabanez, 1998; Reigota, 1998; Jacobi, 2003) 

apontam a educação ambiental como a melhor alternativa para promover este 

aumento da conscientização sócio ambiental da população, uma vez que ela 

propicia o aumento de conhecimentos, mudança de valores e aperfeiçoamento de 
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habilidades, condições básicas para estimular uma maior integração e harmonia dos 

indivíduos com o meio ambiente.  

Hoje, as políticas ambientais e os programas educativos relacionados à 

conscientização da crise ambiental demandam cada vez mais novos enfoques 

integradores de uma realidade contraditória e geradora de desigualdades, que 

transcendem a aplicação dos conhecimentos científicos e tecnológicos disponíveis 

(Jacobi, 2003). O desafio é, pois, o de formular uma educação ambiental que seja 

crítica e inovadora, em dois níveis: formal e não formal. Assim a educação ambiental 

deve ser acima de tudo um ato político voltado para a transformação social. O seu 

enfoque deve buscar uma perspectiva holística de ação, que relaciona o homem, a 

natureza e o universo, levando em conta que os recursos naturais se esgotam e que 

o principal responsável pela sua degradação é o homem (Jacobi, 2003).  

 Para Sorrentino (1998), os grandes desafios para os educadores 

ambientais são, de um lado, o resgate e o desenvolvimento de valores e 

comportamentos (confiança, respeito mútuo, responsabilidade, compromisso, 

solidariedade e iniciativa) e de outro, o estímulo a uma visão global e crítica das 

questões ambientais e a promoção de um enfoque interdisciplinar que resgate e 

construa saberes. 

 A intenção, segundo Lima (1999), não é ver a educação como uma panacéia 

capaz de solucionar todos os problemas sócio ambientais, mas sim considera não 

ser possível pensar e exercitar a mudança sócio ambiental sem integrar a dimensão 

educacional. Vernier (1994), analisando a crise ambiental e seus impasses, sugere 

um conjunto de caminhos que, articulados, podem gerar respostas aos problemas 

ambientais. Esses caminhos apontam para o estabelecimento de normas e 

princípios legais, estímulos econômicos e fiscais, mobilização dos cidadãos, da 

opinião pública e de associações civis, educação para o ambiente, contribuição da 

pesquisa científica, iniciativa dos organismos internacionais e a coordenação das 

políticas públicas favoráveis à qualidade e a defesa da vida (Vernier, 1994). 

 Entretanto, a análise teórica sobre os movimentos sociais e a análise das 

associações bairro do Litoral Norte sugerem alguns questionamentos quanto ao 

papel destas organizações frente aos problemas ambientais e quanto ao seu 

envolvimento na solução dos mesmos. Estas análises mostraram que as 
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associações têm um caráter reivindicatório frente à falta de capacidade do Estado 

em garantir os direitos primordiais dos cidadãos, ou seja, as associações de bairro 

são um típico exemplo do movimento social urbano, espacialmente bem localizados 

e restritos em termos temáticos. Portanto, não seria de se esperar a discussão de 

questões desvinculadas da escala de percepção destas associações, ou seja, a 

abordagem de problemas sob um ponto de vista de coletividade e comunidade, 

visando ações mais duradouras, estruturadas e de longa duração. 

 Porém, os atuais modelos de gestão adotados pelas administrações 

municipais, baseados nos padrões de divisão municipal dos Planos Diretores, 

trazem as associações de bairro novamente como atores do progresso de gestão 

integrada. Uma vez que estão próximas as realidades locais e próximas aos 

moradores, elas configuram-se como uma importante ferramenta no processo de 

conscientização e educação sócio ambiental da população local. Sustentadas pelo 

fato de que a participação de entidades civis é de fundamental valia para o sucesso 

de iniciativas voltadas para gestão integrada dos recursos naturais as associações 

de bairro como evidenciado por diversos autores (Viola & Leis, 1995; Altíssimo & 

Santi, 2007) podem representar um dos segmentos mais próximos da sociedade civil 

e da realidade local. Soma-se ainda, o fato de 50% das associações entrevistadas 

do Litoral Norte identificarem-se como instrumento de promoção e de divulgação de 

programas de educação ambiental, mostrando que estas entidades se 

reconhecerem como instrumentos capazes e dispostos a tal tarefa.  

 Para tanto, mostram-se necessários programas de educação e de 

multiplicação de educadores dentro destas entidades, para criar uma identidade 

entre as associações de bairro e suas práticas, com forte ênfase na relação de 

degradação ambiental e nas desigualdades sócio ambientais, reforçando seu papel 

como interlocutores coletivos. 

 Tais iniciativas visam, segundo Sorrentino (1991) e Santos (2002), criar 

condições para que o educando seja capaz de fazer uma leitura atenta da realidade 

social em que está inserido, de modo a se sentir compelido a participar ativamente 

nessa realidade, através da cooperação e do diálogo. Estes autores compreendem 

que o processo educativo voltado à consolidação de uma cultura emancipatória deve 

visar o fortalecimento do potencial de ação individual e coletivo, através do 

estabelecimento de espaços de aprendizagem, como os bairros. 
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 A necessidade de implementação de iniciativas como estas no Litoral Norte 

torna-se ainda mais evidente quando se analisa o baixo índice de associações de 

bairro cadastras e participantes nos fóruns de discussão e nas políticas públicas 

implementadas na região. 

 A participação das associações de bairro do Litoral Norte, em fóruns e 

políticas públicas, mesmo que pequena, foi mais evidente em espaços que discutem 

questões de desenvolvimento urbano e qualidade de vida (conselhos de saúde, 

segurança e turismo), refletindo a maior preocupação destas entidades com esses 

temas. O baixo índice de associações cadastradas e participantes em fóruns com a 

temática ambiental, como a Agenda 21, Comitê de Bacias Hidrográficas, o Programa 

Estadual de Gerenciamento Costeiro ou nos Conselhos Municipais de Meio 

Ambiente e Conselhos Gestores de Unidades de Conservação, evidenciam 

novamente que questões envolvendo tal temática não fazem parte do dia-a-dia das 

associações de bairro da região. 

 Entretanto, o funcionamento dessas instâncias e a qualidade dos processos 

participativos dependem, segundo Daniel (1994), de uma via de mão dupla. Tanto 

dos arranjos estabelecidos pelo Poder Público quanto a disposição e capacidade 

dos atores da sociedade civil em participar, influenciam os processos participativos, 

sobretudo no que se refere aos aspectos relativos às atribuições e ao poder de 

decisão. 

Este mesmo autor sugere que fatores como o escopo dos atores sociais que 

participam, o seu grau de organização, os mecanismos de representação ou de 

acesso aos espaços de participação e os espectros de conflitos envolvidos devem 

ser considerados na abordagem dos processos participativos, uma vez que exercem 

grande influência na participação e nas relações entre sociedade e poder público 

(Daniel, 1994). 

Tais fatores podem estar interferindo na participação das associações de 

bairro do Litoral Norte, se considerado o alto índice de entrevistados que declararam 

não ter acesso a informações a respeito dos fóruns e, quando tem, muitas vezes por 

se sentir despreparados a participar e inclinados a se omitir. Tomando a premissa 

que o desenvolvimento local é constituído a partir de grupos de interesse, 

organizados e fortalecidos em sua base, de forma que suas demandas possam 
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influenciar e delinear políticas públicas (Bandeira, 1999), nota-se que, em especial, 

no que tange as associações de bairro do Litoral Norte, suas formas de organização 

devem passar por um processo de reestruturação e fortalecimento, a fim de melhor 

servir à sua base para que esta se sinta preparada e disposta a participar. 

O maior ou menor comprometimento do Poder Público com o funcionamento 

efetivo dessas instâncias, que remete à sua agenda de governo, atua como um fator 

decisivo a ampliação da participação da sociedade civil (Brasil, 2005). A autora 

sugere a capacitação técnica da sociedade civil, a partir de iniciativas do Poder 

Público, como um dos caminhos para enfrentar essas dificuldades. No entanto, 

aponta ainda que tais iniciativas podem ocorrer a partir da sociedade civil e, nesse 

terreno, os próprios fóruns e espaços públicos contribuem para o intercâmbio de 

informações e para a qualificação da participação nesses espaços (Brasil, 2005). 

Vieira & Weber (2000) questionam a crença de que uma solução efetiva dos 

problemas sócio ambientais resida simplesmente na privatização dos recursos e/ou 

na ação estatal, desconsiderando o potencial contido em sistemas comunitários de 

gestão (co-gestão). Estes autores relatam evidências em diversas partes do mundo 

sugerindo que “... se o respeito pelo uso sustentado dos recursos torna-se algo 

compartilhado pela comunidade, aumentam as chances de êxito de modalidades de 

gestão que buscam integrar a experimentação com regimes de propriedade comum 

em economias mistas, oportunizando o alcance simultâneo tanto da distribuição 

mais equitativa da riqueza gerada, quanto de um aumento dos limiares de 

sustentabilidade dos recursos em longo prazo.” 

Outro fator que segundo Bandeira (1999) pode incentivar e impulsionar a 

participação das comunidades locais em políticas públicas é a presença de uma 

identidade regional, representada por relações entre diferentes segmentos e atores 

da sociedade, na discussão dos problemas locais, como ponto facilitador da 

formação de consensos básicos, entendida como sentimento compartilhado de 

pertinência a uma comunidade territorial. Esta identidade surge como resultado de 

processos políticos, sociais e culturais, que fazem com que os habitantes de um 

determinado território consolidem a percepção do fato de que apesar das diferenças 

e divergências que possam ter, também tem fortes afinidades e muitos interesses 

em comum.   
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Entretanto, como adverte Millán Constatín (1994) “... a identidade regional, ou 

sentimento de pertinência à região, não tem sentido enquanto fonte de atitudes 

separatistas, independentistas, de isolamento cultural ou de autarquia, mas sim 

enquanto algo funcional para a formação de consenso básico entre os atores das 

regiões, para viabilizar seu desenvolvimento.”  

Entre as associações de bairro do Litoral Norte a falta desta identidade 

regional fica evidente quando se analisa o alto número de bairros com mais de uma 

associação e quando um dos motivos alegados a não participação em fóruns de 

discussão é a falta de resultados em seus bairros. Quando relatam tal visão, os 

entrevistados deixam claro que suas preocupações estão limitadas a seus bairros e 

sua área de atuação. 

Entre as associações de bairro do Litoral Norte foi observado um baixo 

contato entre diferentes associações do mesmo bairro ou entre as associações e 

outras entidades, refletindo o fato delas considerarem-se diferentes, seja pela área 

de atuação (geograficamente falando), por diferenças de objetivos ou por diferenças 

culturais.  

Observou-se que este contato é maior entre associações de outros bairros, do 

que entre as associações do mesmo bairro, ou seja, as associações de bairros 

próximas a praia mantém contato com associações de bairros também próximas a 

praia e associações localizadas nos sertões com associações também dos sertões, 

mesmo que distantes umas das outras. Supõe-se que este contato ocorra motivado 

por um sentimento de igualdade entre as associações, seja através do local onde 

estão inseridas ou por identificarem semelhanças entre os problemas vivenciados, 

como por exemplo a busca por saneamento básico. 

A existência das Federações de associações Pró-Costa Sul e Face Norte, em 

São Sebastião, pode ser um exemplo do início da formação desta identidade 

regional. Nestes casos, as associações de bairro e outras entidades da sociedade 

civil se reúnem em federações, cada uma de uma região do município, para discutir 

problemas comuns e suas posições frente a decisões dos órgãos públicos locais. No 

entanto, esta identidade ainda precisa ser discutida e trabalhada, uma vez que 

relatos dos entrevistados mostraram a existência de uma série de conflitos entre as 

federações. 
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A influência política comum no período de fundação das associações é 

observada até hoje. Aproximadamente 86% dos entrevistados que declararam que 

as associações mantêm algum tipo de relacionamento com as prefeituras. Esta 

influência ocorre mais via candidatos e detentores de mandatos, sendo os 

vereadores os mais próximos da população e os que têm maior influência sobre ela, 

constituindo um elo de ligação entre a população e o sistema político como um todo. 

Durante esta pesquisa este comportamento foi bastante observado, principalmente 

nas associações caracterizadas como populares, uma vez que as entrevistas com 

os representantes legais das associações foram realizadas entre maio de dezembro 

de 2008, ou seja, exatamente no período de eleições municipais de 2008. Foi 

identificado durante as entrevistas um alto número de cabos eleitorais dentro das 

associações e até mesmo de presidentes das associações afastados de seus 

cargos, pois estavam concorrendo a cargos nas eleições. 

Ainda hoje podem ser vistos exemplos de associações com características 

populistas, que vêem nas administrações municipais os principais responsáveis pela 

solução de seus problemas e os responsáveis pelo atendimento de suas demandas. 

Este fato fica evidente quando 24% dos entrevistados relataram que sua relação 

com as prefeituras municipais é o de envio de pedidos para as elas. Entretanto, 

alguns exemplos demonstram que o padrão de relacionamento vem mudando. Sai o 

caráter populista de demandas (como observado por Tomazi, 1993; Gohn, 1995) 

para uma posição de parceria, como mostram os 77% dos entrevistados que 

declararam que a relação com a prefeitura é a de realização de trabalhos em 

parceira.  

Embora o contato com as prefeituras seja grande, relacionamentos com 

partidos políticos específicos foram pouco mencionados pelos entrevistados, e 

quando ocorrem, são relatados como informais, impulsionados principalmente por 

contatos de amizade ou laços familiares.  

Relacionamentos entre as associações de bairro e empresas privadas ou 

organizações não governamentais (ONGs) foram pouco relatados durante as 

entrevistas, evidenciando que a busca pela resolução de seus problemas e 

demandas é geralmente direcionada as prefeituras municipais. Poucas associações 

demonstraram uma postura pró-ativa na busca por parcerias para solução de seus 

problemas, além da solicitação às prefeituras municipais. 
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 Esta relação com partidos políticos e prefeituras pode ser vista como um 

dilema entre as associações, como mostra Costa (2006). De um lado, a estratégia 

clássica de politização e reivindicação na arena estatal e mesmo a atuação em 

espaços deliberativos pode colocar em risco a autonomia da associação. De outro, 

uma estratégia não política, voltada apenas para as atividades recreativas e 

esportivas, sem muito debate político, pode resultar em uma desmobilização ainda 

maior dos associados e lideranças (Costa, 2006).  

 A existência de conflitos (internos ou externos) entre as associações de bairro 

como relatado por aproximadamente 46% dos entrevistados do Litoral Norte, pode 

se refletir na falta de legitimidade e de representatividade destas organizações civis, 

como descrito por Arato (2002), Houtzager et al.(2004) e Gurza Lavalle et al. (2005a, 

b, 2006a) e de mecanismos de controle entre representantes e representados 

(Gurza Lavalle et al., 2006a), afetando diretamente o tipo de participação que estas 

entidades tem junto ao poder público e nos fóruns de participação. 

 O envolvimento e a participação dos associados nas atividades das 

associações também podem influenciar a posição assumida por estas entidades 

junto ao poder público. Sob o ponto de vista etimológico, participação é o ato ou 

efeito de participar, ou de ser parte de alguma coisa. Sob o ponto de vista do 

movimento histórico, Jesus (2002) define a participação como um conceito com 

maior grau, amplitude e complexidade. Tomando como exemplo uma associação de 

bairro, a autora descreve que é possível perceber que um cidadão pode fazer parte 

de uma ou outra atividade desenvolvida por aquela entidade, sem, contudo, tomar 

parte das decisões e nem se responsabilizar pelo encaminhamento das deliberações 

coletivas, sobretudo quando isso lhe exigir uma maior dedicação. Ele faz parte, mas 

não se sente parte e nem muito menos toma parte. Ele pode, esporadicamente, ir a 

uma reunião ou qualquer outra atividade que lhe interesse, como também pode 

simplesmente tomar conhecimento do que está sendo realizado por outras vias de 

forma distanciada. Em outros casos, a participação de integrantes de movimentos 

sociais pode ser mais ativa, mesmo assim, o tipo de envolvimento e de dedicação é 

diferenciado entre os seus membros. Ou seja, alguns, por sentirem-se parte, 

dedicam-se ao trabalho com envolvimento e responsabilidade, outros embora 

considerem o trabalho importante, não o assumem com o mesmo afinco e dedicação 

e, à medida que surgem novos projetos, estas pessoas interrompem a sua 
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participação sem grandes questionamentos. Estes casos são considerados por esta 

autora como micro-participações. 

 No caso das associações de bairro do Litoral Norte de São Paulo a 

participação da comunidade é considerada pequena. Pois metade dos entrevistados 

declarou que nunca ou raramente os moradores se envolvem no planejamento e na 

implementação das atividades desenvolvidas pela associação. Este baixo interesse 

da comunidade pelas atividades desenvolvidas pela associação acaba, em muitos 

casos desestimulando os poucos envolvidos a continuarem os trabalhos, como 

observado no relato de alguns entrevistados. A baixa participação nas atividades 

acaba também dificultando a participação das associações em políticas púbicas e 

em fóruns de discussão e articulação da sociedade civil, uma vez que os poucos 

envolvidos nas associações ficam sobrecarregados, não conseguem participar de 

diferentes eventos e acabam optando por um ou outro, escolhendo geralmente o 

que lhe parece mais urgente ou mais importante para o bairro, ou até mesmo o que 

ocorre mais próximo a sua residência. 

Surgem neste contexto, como aliadas às iniciativas de educação e de 

conscientização sócio ambiental da população, as Agendas 21 Locais, como 

estratégia para a construção do conhecimento e o incremento do potencial de ação, 

como um dos principais instrumentos para conduzir processos participativos para a 

formulação e operacionalização de planos e iniciativas de desenvolvimento 

sustentável e, que, segundo Santos & Sorrentino (2002), tem o objetivo de constituir 

o planejamento participativo de ações visando à melhoria da realidade local. 

 Sendo a Agenda 21 um espaço público atuante no Litoral Norte esta pode, 

como sugerido por Brasil (2005), atuar como uma iniciativa da sociedade civil para 

sua própria capacitação técnica, atuando mediante a mobilização de cidadãos e 

organizações, a troca de informações e a discussão de problemas e desafios com 

vistas à geração de consensos em torno das soluções para o desenvolvimento local, 

facilitando o estabelecimento de prioridades para a gestão de um determinado 

território (estado, município, bacia hidrográfica, unidade de conservação, um bairro, 

ou uma comunidade entendida por uma escola).  
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6. Considerações finais 

 A trajetória de atuação das associações de bairro do Litoral Norte, observadas 

ao longo desta pesquisa, vai de acordo como observado na literatura, na qual 

observou-se que em busca por melhorias de infra-estrutura urbana e melhores 

condições de vida estas instituições exercem importante papel de representação da 

sociedade civil. Mesmo consideradas como movimentos populistas típicos das 

décadas de 40 e 50 esta pesquisa mostra que as associações de bairro continuaram 

atuando e mobilizando a sociedade, impulsionadas por demandas e carências da 

polução. 

 Esta pesquisa demonstra ainda que influenciadas pelas características da 

região e da relação direta que os moradores tem com meio ambiente e com os 

problemas ambientais que ocorrem na região, uma vez que tem em atividades 

ligadas ao turismo de praias, sua principal fonte de renda, a temática ambiental se 

faz presente entre as associações de bairro do Litoral Norte. Associa-se a isto o fato 

de o gerenciamento costeiro integrado ter como premissa fundamental a 

participação da sociedade civil em processos de discussão, elaboração e 

implementação de políticas públicas. Esta pesquisa deixa claro que, embora 

historicamente as associações de bairro não apresentem perfil de atuação em 

questões regionais e de longa duração, elas têm sim potencial de atuação como 

atores do gerenciamento costeiro integrado. 

Entretanto, revela, principalmente, que embora tenha sido observado esse 

potencial de ação, este não é acompanhado por comportamentos e ações. E que 

para que isso aconteça de fato, se faz necessário um intenso processo de 

fortalecimento comunitário e a implementação de iniciativas que promovam a 

organização estrutural e a capacitação das associações, possibilitando assim uma 

atuação maior e de melhor qualidade destas organizações no gerenciamento 

costeiro integrado.  

A capacitação dos representantes e a divulgação de informações e 

conhecimentos entre todos os envolvidos nos processos de gestão integrada 

constituem um dos meios mais eficientes de viabilizar socialmente os programas de 

gestão, uma vez que, estando capacitada a negociar e a opinar a população 
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demonstra maior interesse na participação nos processos de gestão dos recursos 

naturais. 

O processo de fortalecimento comunitário deve partir de iniciativas que 

promovam a capacitação das associações, traduzindo e transmitindo o 

conhecimento de maneira mais adequada e efetiva à população, para que as 

associações tornem-se realmente integrantes do movimento sócio ambiental e de 

fato atores do gerenciamento costeiro integrado. 

Para tanto, este processo de fortalecimento e de capacitação deve partir de 

iniciativas que auxiliem na concretização da organização popular e da formalização 

destas instituições. Baseada no desenvolvimento de ações que deixem claro para a 

população a importância da sua organização em associações, de manter a 

instituição em dia com questões legais (registros de estatutos e atas) e de manter 

uma organização interna que possibilite a associação atuar de acordo com seus 

objetivos, com estes correspondendo à atual realidade da região.   

Ações voltadas para educação ambiental também se mostram importantes 

para o fortalecimento das associações, no entanto, estas devem ser direcionadas a 

inclusão dos moradores, possibilitando assim a construção de uma consciência 

comum de co-responsabilidade pela gestão dos recursos naturais. 

 São necessárias também ações voltadas ao incentivo e conscientização da 

importância da participação destas instituições como representantes da comunidade 

em políticas públicas e em fóruns de discussão. Estas ações devem incluir o 

principio da criação de uma identidade regional, o que facilitaria a compreensão do 

funcionamento e da lógica de atuação destes fóruns, que baseiam suas atuações 

em ações regionais.  

 Entretanto, vale ressaltar que apenas a existência de meios de capacitação e 

divulgação de informações não irá significar em um real aumento do envolvimento e 

da participação da sociedade civil. Esta tem que mostrar interesse e estar disposta a 

participar. 

 Portanto, o diagnostico e a análise realizada no presente estudo tem o 

potencial de subsidiar iniciativas estruturantes que visem uma real mudança na 

postura e atuação das associações de bairro e, com isso, promover uma gestão 

equitativa e capacitada das zonas costeiras.  
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Anexo 1. Questionário utilizado durante as entrevistas com representantes legais das 
associações de bairro do Litoral Norte. 
Associação _______________________________________________________ 
Município  _____________________________ 
DADOS DE CONTROLE 
Número da entrevista: _______ - _____________ 
Data: ____/____/______ 
Local da entrevista: ______________________________________________________ 
 Endereço: ________________________________________________________ 

Município: ________________________________________________________ 
Hora de início: ____:____ 
Dados de identificação do entrevistado 
Nome do entrevistado: _____________________________________________________ 
Cargo na Associação: _____________________________________________________ 
Endereço do entrevistado: __________________________________________________ 
Bairro: __________________________________________________________________ 
Município: _______________________________________________________________ 
E-mail: ______________________________ Telefone: (___) _________________ 
 

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 
1. Nome da Associação: ___________________________________________________ 

Sigla: ________________________________________________________________ 
Bairro: _______________________________________________________________ 
Nome do presidente: ____________________________________________________ 
Período do mandato atual: _______________________________________________  
Eleito por reeleição:   □Não  □Sim. Quantas vezes? ____________ 
E-mail: ______________________________ Telefone: (___) ________________ 

2. Perfil sócio-econômico, do entrevistado:  
Morador de:   □Primeira residência    □Segunda residência  
Idade: _________ Escolaridade: _____________ Profissão: ______________________ 
Número pessoas na família: _________________Renda Familiar média ____________ 
Acesso à informação: □Rádio        □Televisão         □Jornal (impresso)            □Internet

 
II. FUNDAÇÃO E OBJETIVOS ATUAIS 

3. Quais foram os motivos que levaram a fundação da Associação? 
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Os fundadores da Associação tinham algum incentivo ou ligação com:  
□Prefeitura municipal 

□Outra Associação. Qual? ______________________________________________ 

□Outra entidade. Qual? ________________________________________________ 

□Não   □ Não respondeu      □Não sabe 
5. Quais são os atuais objetivos da Associação? 
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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III. MEMBROS E BENEFICIÁRIOS 
6. Exitem pré-requisitos para se associar?  

□Sim  □Não   □Não sabe   □Não respondeu 
7. Quais são os pré-requisitos para se associar? 
 □Ser morador de 1a residência da área de abrangência da Associação 
 □Ser morador de 2a residência da área de abrangência da Associação 
 □Idade. Quantos anos? ____________ 
 □Indicação de outro associado 
 □Contribuir financeiramente 

□Outros: _____________________________________________________________ 
 □Não sabe  □Não respondeu
8. Existe registro formal (escrito) da associação de cada pessoa? 
 □Sim, qual?______________________  □Não 
9. Qual é o número total de associados: ____________________________
 1a residência ____________  2a residência ______________ 
 □Não sabe  □Não respondeu 
10.  Faça uma estimativa do número de residências de moradores e de veranistas que há na área 

de abrangência da Associação.  
 □Moradores ______________ □Veranista ______________
 □Não sabe □Não respondeu 
11. Quem são os beneficiários das ações desenvolvidas pela Associação? 

□Somente os associados 
□Todos os moradores da área de abrangência da Associação 
□Sem restrições 
□Dependente da ação. Exemplo: _______________________________________ 
□Não sabe 

   □Não respondeu 
12. Os líderes comunitários do bairro fazem parte da Associação? 

□Todos □Maioria □Minoria □Nenhum  
 
IV. ASSEMBLÉIAS E REUNIÕES 

13. Qual a periodicidade das assembléias? _____________________________________ 
14. Onde são ou já foram realizadas as reuniões e assembléias? 

□Casa do presidente 
□Escola 

□Bar 
□Igreja 

□Casa de associado 
□Quiosque 

□Sede                  
□Outro________

15. Qual o quorum médio de associados nas assembléias? ___________________________ 
16. São feitas listas de presença?  
 □Sim       □Não      □Não sabe  □Não respondeu 
 Estão disponíveis para consulta?  □Sim    □Não   □Não sabe

□Impresso □Digital □Manuscrito □Outro ___________ 
17. São feitas atas ou algum tipo de registro escrito das assembléias? 
 □Sim, qual? ___________________ □Não 
 □Não sabe □Não respondeu 
 Estão disponíveis para consulta? Em que meio? □Sim    □Não
 □Impresso □Digital □Manuscrito □Outro 
18. Ocorrem outros tipos de reuniões entre os associados? Com que finalidade? Como são 

registradas as memórias destas reuniões? 
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19. A Associação possui sede própria?  
□Sim, desde quando? ________________________________________    □Não 
Qual o endereço? _________________________________________ 

 
V. ORÇAMENTO 

20. Quais os principais recursos financeiros da Associação? Qual a porcentagem de representação 
de cada um no orçamento total da Associação?  

Fonte de recursos Representação (%) Fonte de recursos Representação (%) 

Contribuição dos sócios  Governo   
Doação de pessoa física   Fundação Nacional  
Doação de Pessoa Jurídica   Fundação Internacional  
Outros     

21. Existe contribuição social obrigatória? 
□Sim, com a periodicidade: ______________ □Não  □Não sabe     □Não respondeu 
Sendo os valores para moradores de:                 Primeira residência: R$__________                   
Terreno: R$__________                            Segunda residência: R$__________   

22. Existe diferença nos direitos e deveres dos associados pagantes e não pagantes? 
□Sim. Qual (is)?_________________________________________________ 
□Não   □Não sabe   □Não respondeu 

23. Qual foi o orçamento de 2007 da Associação (R$)? _________________________ 
24. O balanço anual da Associação é apresentado/divulgado internamente? 
 □Sim, como? ____________________ □Não, por quê? _____________________ 
 □Não sabe □Não respondeu
25. Há algum cargo remunerado na Associação? 

□Sim. Qual (is)? __________________________________________________
□Não □Não sabe □Não respondeu 

26. Quais as principais fontes de renda dos moradores da região? 
______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

27. Qual a importância da pesca para a renda dos moradores? 
□Alta □Média □Baixa □Nenhuma 

28. Qual a importância do turismo na renda dos moradores? 
□Alta □Média □Baixa □Nenhuma 

 
VI. ÁREA DE ATUAÇÃO   

(Mostrar o mapa da região para o entrevistado localizar as áreas de abrangência da Associação). 
29. A área de abrangência da Associação é:  
 □Um bairro todo. Qual? ________________________________________________ 
 □Parte de um bairro. Qual parte e em qual bairro? _____________________________ 
 □Um loteamento. Qual loteamento e em qual bairro? ___________________________ 
 □Mais de um bairro. Quais? _____________________________________________ 
 □Não sabe  □Não respondeu 
30. Existe algum problema fundiário na área de abrangência da Associação? 

Sim, qual? ___________________________________________________________ 
□Não □Não sabe □Não respondeu 

31. Existe alguma área de proteção permanente na área onde a Associação atua? 
□Sim, qual? ___________________________________       □Não                □Não Sabe
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 Há casos de degradação desta(s) área(s)? 
□Sim, qual? ______________________________________ □Não                □Não Sabe
32. Existe alguma Unidade de Conservação na área onde a Associação atua? 

□Sim, qual? ____________________________________ □Não
 Como é a relação entre a Associação e os dirigentes desta Unidade? _________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 Há casos de degradação desta(s) Unidade(s)? 
 □Sim, qual?_____________________________________                □Não 

  
VII. ENVOLVIMENTO SÓCIOAMBIENTAL: 
33. Qual a visão da Associação sobre meio ambiente? 
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

34. O que a Associação (entrevistado) entende sobre desenvolvimento sustentável? 
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

35. Questões ambientais são discutidas com os associados? 
□Sim □Não □Não sabe □Não respondeu 

36. Quais os principais problemas ambientais da região observados pela Associação? 
Problemas Causadores  Responsáveis pela solução 

   
   
37. Como a Associação vê o processo de ocupação das áreas próximas às praias (por edifícios, 

casas e comércio)? 
 □Positivo   □Indiferente   □Negativo 
 Para quem e por quê? _____________________________________________________ 
38. Esta ocupação trás alguma conseqüência para o meio ambiente (positivas e/ou negativas)?  
 □Sim, qual (is) _________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 

 □Não    □Não sabe    □Não respondeu  
39. Com que freqüência estes problemas são mencionados pelos associados? 

□Sempre   □Quase sempre   □Às vezes   □Raramente 
□Nunca    □Não sabe quanto   □Não sabe   □Não respondeu

40. O que acha da instalação da Unidade de Tratamento de Gás que esta sendo construída em 
Caraguatatuba? Quais as conseqüências (positivas e negativas) para o município e para a 
região? Quais conseqüências serão mais relevantes (importantes)? 
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

41. Como considera a qualidade das praias de sua região, com relação à poluição? 
□Excelente (sem poluição) 
□Boa (pouco poluída) 

□Média 
□Ruim (muito poluída)

 Agente causador da poluição  Poluente – que tipo de poluição apresenta 
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42. Como considera a qualidade da água dos rios que contam ou margeiam o bairro? 
□Excelente (sem poluição) 
□Boa (pouco poluída)  

□Média  
□Ruim (muito poluída)  

Agente causador da poluição  Poluente – que tipo de poluição apresenta 
  
  
43. Qual a responsabilidade dos moradores/associados sobre isso? 
□Alta  □Média  □Baixa 
44. A região possui água tratada pela Sabesp? 
 □Sim □Não □Não sabe □Não respondeu 
45. Há fontes alternativas de abastecimento de água? 
 □Sim, de onde vem? ____________________________________________________ 
 □Não  □Não sabe □Não respondeu 
46. Há coleta de resíduos sólidos (lixo)? 
 □Sim, é eficiente?______________________________________________________ 
 □Não, qual o destino final? _______________________________________________ 
47. Há coleta seletiva (recicláveis)? 

□Sim, quem faz? ___________________________________________  □Não   
□Não sabe   □Não respondeu 

48. Há sistema de coleta e tratamento de efluentes (esgoto)? 
 □Sim, é eficiente?______________________________________________________ 
 □Não, para onde vai o esgoto? _____________________________________________ 
49. A Associação se vê como um instrumento promotor ou de divulgação de programas de 

Educação Ambiental? 
□Sim. Quais as principais ações desenvolvidas? _________________________________ 
□Não. Por quê?_________________________________________________________ 

50. Associação promove algum tipo de atividade de preservação ou de recuperação ambiental? 
 □Sim        □Não   □Não sabe   □Não respondeu 
 Se sim, o que? ________________________________________________________ 
 Onde? _______________________________________________________________ 
 Como esta atividade é feita? ______________________________________________ 
 Quem participa? ________________________________________________________ 
 Tem algum apoio financeiro? De quem? ______________________________________ 
51. A Associação promove algum tipo de atividade de limpeza das praias? 
□Sim, como ocorre ___________________________________________________ 
□Quem participa _____________________________________________________ 
□Não     □Não sabe     □Não respondeu 

 
VIII. RELAÇÕES EXTERNAS 
52. A Associação conhece o Comitê de Bacias Hidrográficas? 

□Sim □Não  □Não sabe □Não respondeu 
• A Associação está cadastrada junto ao Comitê de Bacias Hidrográficas?
□Sim, desde quando? ______________ 
□Não sabe 

□Não   
□Não respondeu 

• A Associação participa das reuniões do Comitê de Bacias Hidrográficas?  
□Sim, como: □Membro Titular □Membro Suplente □Convidado 
□Não  □Não sabe □Não respondeu 

53. A Associação conhece a Agenda 21 local? 
□Sim □Não □Não sabe □Não respondeu 
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• A Associação está cadastrada na Agenda 21 local? 
□Sim, desde quando? _______________ □Não
□Não sabe □Não respondeu 
• A Associação participa das reuniões da Agenda 21 local? 
□Sim □Não □Não sabe □Não respondeu 

54. A Associação conhece o Grupo Setorial do Gerenciamento Costeiro – GERCO? 
□Sim □Não □Não sabe □Não respondeu 
• A Associação está cadastrada no Gerco? 
□Sim, desde quando?______________ 
□Não sabe  

□Não 
□Não respondeu 

• A Associação participa das reuniões do Gerco? 
□Sim, como: □Membro Titular □Membro Suplente □Convidado 
□Não □Não sabe □Não respondeu 

55. A Associação está cadastrada em algum Conselho Municipal? 
□Sim □Não □Não sabe □Não respondeu 

Se sim, em qual (is) conselhos?  
  
  
56. A Associação participa das reuniões deste(s) Conselho(s) em que esta cadastrada? 

□Sim, como:  □Membro Titular □Membro Suplente   □Membro(não sabe) 
□Convidado □Não □Não sabe □Não respondeu

57. A Associação está cadastrada em algum Conselho Gestor? 
□Sim □Não □Não sabe □Não respondeu 

Se sim, em qual(is) conselhos?  
  
  
58. A Associação participa das reuniões deste(s) Conselho(s) em que esta cadastrada? 

□Sim, como:  □Membro Titular □Membro Suplente   □Membro(não sabe) 
□Convidado □Não □Não sabe □Não respondeu

59. A Associação está cadastrada em algum outro fórum de discussão? 
□Sim  □Não □Não sabe □Não respondeu 

Se sim, em qual(is) fóruns ?  
  
  
60. A Associação participa das reuniões deste(s) fórum?  

□Sim □Não  □Não sabe □Não respondeu 
61. A Associação discute com seus associados assuntos que envolvem a participação da 

comunidade nos fóruns de discussão?  
□Sim □Não  □Não sabe □Não respondeu 
Para a Associação essas discussões são: 
□Muito importantes 
□Mais ou menos importantes 

□Pouco importantes 
□Não são importantes 

□Não sabe 
□Não responde

62. Como ocorrem estas discussões? 
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
63. Porque não participa destes espaços de discussão? 
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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64. Como a participação nestes espaços de discussão pode ser ampliada? O que falta? 
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
65. Existe outra(s) Associação(s) de Moradores no mesmo bairro? 

□Sim □Não □Não sabe □Não respondeu 
Se sim, quais quantas e quais? __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

66. A Associação reconhece a atuação desta(s) outra(s) Associações? 
□Sim     □Não sabe       □Não respondeu 
□Não. Por quê? ________________________________________________________________ 

67. Quais são as principais diferenças entre estas Associações? Por que não se unem? 
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
68. A Associação mantém relações com outros tipos de associações? 

□Sim □Não  □Não sabe □Não respondeu 
Se sim, com quais associações? __________________________________________________ 
• Para a Associação estas relações são: 
□Muito importantes 
□Mais ou menos importantes 

□Pouco importantes 
□Não são importantes 

□Não sabe 
□Não respondeu 

• Se importantes, por quê?  
□Desenvolvem trabalhos em parceria 
□Trocam informações e idéias 
□Participam de debates sobre políticas 
publicas 
□Contribui com verba para a Associação 

□Outros: __________________ 
□Não sabe 
□Não respondeu

69. A Associação mantém relações com a prefeitura municipal? 
□sim □Não □Não sabe □Não respondeu 
• Quais são estas relações? 
□Desenvolvem trabalhos em parceria 
□Trocam informações e idéias 
□Participam de debates sobre políticas 
publicas 

□Contribui com verba para a Associação 
□Outros: ______________________ 
□Não sabe 
□Não responde

• Para a Associação estas relações são? 
□Muito importantes 
□Mais ou menos importantes 
□Pouco importantes 

□Não são importantes 
□Não sabe 
□Não respondeu

70. A Associação já necessitou de informações da prefeitura? 
 □Sim □Não □Não sabe □Não respondeu 
71. Como avalia o acesso às estas informações? 
 □Fácil □Médio □Difícil 
 Por quê?____________________________________________________________  
 □Não sabe        □Não respondeu 
72. Quais os problemas para obtenção destas informações? 
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
73. A Associação tem parceria com alguma Empresa Privada? 

□Sim □Não □Não sabe □Não respondeu 
Com qual(s) empresa(s)? _______________________________________________________ 
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• Para a Associação estas relações são? 
□Muito importantes 
□Mais ou menos importantes 

□Pouco importantes 
□Não são importantes 

□Não sabe 
□Não respondeu 

• Se importantes, por quê?  
□Desenvolvem trabalhos em parceria 
□Trocam informações e idéias 
□Participam juntas em debates sobre  
políticas publicas 

□Contribuem com verba para a Associação 
□Outros __________________ 
□Não sabe 
□Não respondeu 

74. A Associação tem parceria com alguma Organização não governamental (Ong)? 
 □Sim □Não □Não sabe □Não respondeu 

 
 

• Para a Associação estas relações são? 
□Muito importantes 
□Mais ou menos importantes 

□Pouco importantes 
□Não são importantes 

□Não sabe 
□Não respondeu 

• Se importantes, por quê?  
□Desenvolvem trabalhos em parceria 
□Trocam informações e idéias 
□Participam juntas em debates sobre 
políticas publicas 

□Contribuem com verba para a Associação 

□Não sabe 
□Não respondeu 
□Outro ________________________ 

75. A Associação mantém relações com algum partido político? 
□Sim □Não □Não sabe □Não respondeu 
Se sim, com quais partidos? _______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
• Estas relações são:   □Informais  □Formais 
• O que originou estas relações?  
□Amizades ou laços familiares 
□Afinidade política 
□Afinidade pelo trabalho desenvolvido pelo partido 

□Não sabe 
□Não respondeu

• Para a Associação estas relações são? 
□Importantes 
□Mais ou menos importante 

□Pouco importantes 
□Não são importantes 

□Não sabe 
□Não respondeu

• Se importantes, por quê?  
□Desenvolvem trabalhos em parceria 
□Trocam informações e idéias 
□Participam juntas em debates sobre 
políticas públicas 

□Contribuem com verba para a Associação 

□Outros: _____________________ 
□Não sabe 
□Não respondeu

76. Algum candidato político solicitou apoio da Associação nos últimos cinco anos? 
□Sim □Não □Não sabe □Não respondeu 
Se sim, de qual (is) partido(s)?  ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Qual foi a proposta do candidato para a Associação? _____________________________ 

________________________________________________________________________ 
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77. A Associação apóia ou já apoiou algum candidato político? 
□Sim □Não □Não sabe □Não respondeu 
De qual (is) partido(s)?  __________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Quais as formas de apoio? ________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

78. Há algum tipo de conflito entre a Associação e alguma instituição ou grupo de pessoas? 
□Sim □Não □Não sabe □Não respondeu 

Conflito Com quem? 
  
  
  

 

IX. PARTICIPAÇÃO DOS ASSOCIADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA 
ASSOCIAÇÃO:  

79. Os associados participam do planejamento das atividades desenvolvidas pela Associação? 
□Raramente 
□Às vezes 

□Quase sempre 
□Sempre 

□Não sabe quanto 
□Nunca 

□Não sabe 
□Não responde 

80. Os associados participam da implementação destas atividades? 
       □Raramente  □Quase sempre   □Não sabe quanto       □Não sabe 
       □Às vezes  □Sempre   □Nunca        □Não respondeu 
81. Os associados comparecem a estas atividades? 
      □Raramente □Quase sempre  □Não sabe quanto  □Não sabe 
      □Às vezes  □Nunca     □Sempre   □Não responde 

 

 

Horário de término: _______ 
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Anexo 2. Associações de bairro do Município de Caraguatatuba. (nome, bairro, região, área de atuação, bacia hidrográfica, situação atual, 
data fundação, data último estatuto, data última ata registrada em cartório e intervalo (anos) do último registro a data final de levantamento de 
dados desta pesquisa). 

Nome da Associação Bairro Região Área de 
Atuação 

Bacia 
Hidrográfica7

Situação 
Atual 

Data 
Fundação 

Data Último 
Estatuto 

Data 
Última Ata 

Intervalo Último 
Registro 

Sociedade Amigos do Park Imperial  Massaguaçu  Norte  Loteamento  13  Ativa  02/05/1986  16/07/2005  09/09/2006  1 ano 

Associação Amigos do Bairro da Olaria  Olaria  Norte  Bairro  14  Ativa  22/01/1982  15/04/1991  23/04/2005  2 anos 

Sociedade Amigos do Portal 
Patrimonium 

Massaguaçu  Norte  Loteamento  13  Dissolvida  22/02/1982  12/06/1982  17/07/1982  25 anos 

Associação Comunitária do Bairro Jardim 
do Sol e Balneário Hawaí 

Massaguaçu  Norte  Bairro  13  Dissolvida  14/10/2000  31/10/2002  02/08/2003  3 anos 

Associação Amigos do Portal da 
Tabatinga 

Tabatinga  Norte  Loteamento  11 
Não 

contatada 
07/06/1982  07/06/1982  07/06/1982  25 anos 

Associação dos Amigos do Roteiro do Sol  Massaguaçu  Norte  Loteamento  12  Ativa  23/12/1979  01/03/1988  18/04/1987  10 anos 

Associação dos Amigos do Portal do 
Patrimonium 

Massaguaçu  Norte  Loteamento  13  Ativa  25/02/2001  10/04/2004  28/05/2005  2 anos 

Sociedade Amigos do Jardim Mariela  Massaguaçu  Norte  Loteamento  13  Inativa  04/06/1994  04/06/1994  04/06/1994  12 anos 

Sociedade Amigos do Bairro Jardim Casa 
Branca 

Jardim Casa 
Branca 

Norte  Bairro  14 
Não 

contatada 
19/11/1986  19/11/1986  22/09/2001  6 anos 

Associação Moradores de Massaguaçu  Massaguaçu  Norte  Bairro  13  Dissolvida  30/05/1999  30/05/1999  30/05/1999  8 anos 

Sociedade Amigos do Mar Verde  Tabatinga  Norte  Loteamento  11  Ativa  09/02/1991  18/09/2004  16/02/2007  ‐ 

Sociedade Amigos do Bairro do 
Jaraguazinho 

Jetuba  Norte  Bairro  13  Inativa  01/03/1996  05/02/1996  23/03/2002  5 anos 

Associação dos Amigos do Capricórnio  Capricórnio  Norte  Loteamentos 13  Ativa  20/07/2002  10/04/2004  19/01/2007  ‐ 

Sociedade Amigos do Villagio Verde Mar  Massaguaçu  Norte  Loteamento  13  Ativa  28/06/1997  12/07/2000  15/07/2000  7 anos 

Associação dos Proprietários do Recanto 
do Verde Mar 

Massaguaçu  Norte  Loteamento  12  Ativa  08/07/1997  15/10/2005  12/01/2007  ‐ 

Sociedade Amigos de Massaguaçu  Massaguaçu  Norte  parte bairro  13  Ativa  07/02/1978  25/03/1978  26/02/1997  10 anos 

Sociedade Amigos do Jardim Adalgiza  Cocanha  Norte  Loteamento  11  Ativa 
Não tem 
estatuto 
registrado 

Não tem ata 
registrada 

Não tem ata 
registrada 

Não tem ata 
registrada 

Sociedade Amigos do Jetuba  Jetuba  Norte  Loteamento  13  Inativa  01/11/1981  15/06/2002  15/06/2002  5 anos 

Associação Moradores e Amigos do 
Bairro Capricórnio III e Altos do Jetuba 

Capricórnio III e 
Altos do Jetuba 

Norte  Bairros  13  Ativa  01/07/2002  05/05/2002  05/05/2005  2 anos 

                                            
7 Número indica a qual bacia hidrográfica a região pertence, segundo os dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT,2000). 
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Anexo 2. Continuação. 

Nome da Associação Bairro Região Área de 
Atuação 

Bacia 
Hidrográfica

Situação 
Atual 

Data 
Fundação 

Data Último 
Estatuto 

Data 
Última Ata 

Intervalo Último 
Registro 

Sociedade Amigos dos Balneários 
Copacabana, Califórnia e Recanto Som 

do Mar 
Massaguaçu  Norte  Loteamentos  13  Dissolvida  01/11/1981  01/11/1981  15/06/2002  5 anos 

Sociedade Amigos do Bairro Rio do Ouro  Rio do Ouro  Centro  Bairro  16  Ativa  23/05/1986  13/05/1987  20/05/2005  2 anos 

Sociedade Amigos do Bairro Ipiranga  Ipiranga  Centro  Bairro  16 
Não 

contatada 
31/08/1998  31/08/1998  31/08/1998  9 anos 

Associação dos Moradores e Amigos do 
Bairro do Indaiá 

Indaiá  Centro  Bairro  16  Ativa  23/10/1996  23/10/1996  20/06/2006  1 ano 

Sociedade Amigos do Bairro Benfica  Benfica  Centro  Bairro  16  Ativa  16/08/2006  16/08/2006  16/08/2006  1 ano 

Sociedade Amigos do Bairro Jardim Rio 
Santos 

Ponte Seca  Centro  Bairro  16  Inativa  17/01/1997  30/01/1997  23/01/1997  10 anos 

Sociedade Amigos do Bairro Estrela 
d´Alva 

Estrela D´Alva  Centro  Bairro  16 
Não 

contatada 
10/06/1988  01/10/1991  01/10/1991  16 anos 

Sociedade Amigos do Balneário Delfim 
Verde 

Balneário 
Delfim Verde 

Centro  Bairro  16 
Não 

contatada 
24/01/1981  01/03/1981  06/03/2000  7 anos 

Associação Amigos dos Bairros Jardim 
Indaiá e Jardim Aruan 

Indaiá e Aruan  Centro  Bairros  16 
Não 

contatada 
04/02/1989  04/02/1989  04/02/1989  18 anos 

Sociedade Amigos do Bairro Jardim 
Aruan 

Aruan  Centro  Bairro  14  Inativa  07/09/1996  07/09/1996  07/09/2004  3 anos 

Sociedade Amigos do Bairro Indaiá e 
Jardim Jaqueira 

Indaiá e Jardim 
Jaqueira 

Centro  Bairros  16  Dissolvida  26/10/1983  04/09/1984  06/11/1996  9 anos 

Sociedade Amigos do Jardim Camburi 
Prainha 

 Prainha  Centro  Bairro  14 
Não 

contatada 
27/11/1982  27/11/1982  27/11/1982  25 anos 

Sociedade Amigos do Bairro Jardim das 
Gaivotas 

Gaivotas  Centro  Bairro  15  Ativa  09/09/1989  10/09/1990  10/07/1999  8 anos 

Associação de Amigos do Bairro Jardim 
Jaqueira 

Jardim Jaqueira  Centro  Bairro  16  Ativa  01/04/2206  01/04/2206  01/04/2006  1 ano 

Sociedade Amigos do Bairro do Tinga  Tinga  Centro  Bairro  16 
Não 

contatada 
18/07/1992  18/07/1992  20/03/2005  2 anos 

Associação dos Moradores do Bairro 
Cidade Jardim 

Cidade Jardim  Centro  Bairro  16  Ativa  21/09/1997  05/05/2002  07/06/2006  1 ano 

Sociedade Amigos do Bairro do Martim 
de Sá 

Martim de Sá  Centro  Praia  14  Inativa  12/02/1983  16/02/1983  12/02/2004  3 anos 
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Anexo 2. Continuação. 

Nome da Associação Bairro Região Área de 
Atuação 

Bacia 
Hidrográfica

Situação 
Atual 

Data 
Fundação 

Data Último 
Estatuto 

Data 
Última Ata 

Intervalo Último 
Registro 

Sociedade Amigos do Bairro Sumaré  Sumaré  Centro  Bairro  15 
Não 

contatada 
16/05/1993  16/05/1993  16/05/1993  24 anos 

Associação dos Moradores dos Bairros 
Cidade Jardim e JardimTerralão 

Cidade Jardim e 
Jardim Terralão 

Centro  Bairros  16  Dissolvida  21/09/1997  21/09/1997 
Não tem ata 
registrada 

Não tem ata 
registrada 

Sociedade Amigos do Bairro Canta Galo  Canta Galo  Centro  Bairro  16  Ativa  05/12/1995  05/12/1995  06/12/2003  4 anos 

Sociedade Amigos do Bairro do Poiares  Poiares  Centro  Bairro  16  Inativa  06/11/1996  06/11/1996  21/07/2001  6 anos 

Sociedade Amigos do Portal das Flores  Porto Novo  Sul  Loteamento  16  Dissolvida  21/09/1997  21/09/1997  21/11/2003  4 anos 

Sociedade Comunidade Santo Antonio 
do Barranco Alto 

Barranco Alto  Sul  Bairro  16 
Não 

contatada 
19/09/1982  19/09/1982  19/09/1993  14 anos 

Sociedade Amigos do Bairro do Morro do 
Algodão 

Morro do 
Algodão 

Sul  Bairro  16  Dissolvida  01/02/1981  01/10/1987  11/01/1999  8 anos 

Sociedade de Moradores e Amigos dos 
Bairros dos Jd Sindicatos, Parnaso, 

Flexeiras e Brasil 
Porto Novo  Sul  Bairro  16  Ativa  06/05/2002  06/05/2002  08/05/2002  5 anos 

Associação Comunitária de Moradores 
do Morro do Algodão 

Morro do 
Algodão 

Sul  Bairro  16  Dissolvida  26/11/2005  26/11/2005  26/11/2005  2 anos 

Associação dos Moradores do Bairro 
Morro do Algodão 

Morro do 
Algodão 

Sul  Bairro  16  Ativa  29/11/1993  29/11/1993  14/05/2006  1 ano 

Associação dos Moradores do Bairro 
Morro do Algodão e Jardim das 

Palmeiras 

Morro do 
Algodão 

Sul  Bairro  16  Dissolvida  30/04/2003  30/05/2003  30/05/2003  4 anos 

Associação Amigos do Bairro Travessão  Travessão  Sul  Bairro  16  Ativa  23/01/1986  20/03/2005  20/03/2005  2 anos 

Associação dos Moradores do Jd Saveiro, 
Recanto Sol, Jd Palmeiras, Mar Azul e 

Golfinho 
Golfinho  Sul  Bairro  16  Ativa  11/02/2007  11/02/2007  11/02/2007  ‐ 

Sociedade Amigos da Praia das Palmeiras 
Praia das 
Palmeiras 

Sul  Loteamento  16  Ativa  21/02/1982  21/02/1982  01/03/1999  8 anos 

Sociedade de Amigos do Bairro Britânia  Jardim Britânia  Sul  Bairro  16  Inativa  20/07/2002  20/07/2002  20/07/2002  5 anos 

Sociedade Amigos do Rio Marinas  Travessão  Sul  Loteamento  16 
Não 

contatada 
08/12/1999  08/12/1999  06/01/2000  7 anos 

Sociedade Amigos do Bairro do Pereque 
Mirim 

Pereque Mirim  Sul  Bairro  16  Dissolvida  23/02/1984  25/02/1984  24/05/1997  10 anos 
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Anexo 2 . Continuação. 

Nome da Associação Bairro Região Área de 
Atuação 

Bacia 
Hidrográfica

Situação 
Atual 

Data 
Fundação 

Data Último 
Estatuto 

Data Última 
Ata 

Intervalo Último 
Registro 

Associação de Moradores e Amigos do 
Pereque Mirim 

Perque Mirim  Sul  Loteamento  16  Dissolvida  05/12/1997  05/12/1997  08/09/2001  6 anos 

Associação dos Moradores e Amigos do 
Bairro do Pegorelli 

Pegorelli  Sul  Bairro  16  Ativa  16/09/1999  24/03/2005  24/03/2005  2 anos 

Associação Moradores dos Bairros 
Jaraguá e Pereque Mirim 

Jaraguá e 
Pereque Mirim 

Sul  Bairros  16 
Não 

contatada 
23/02/2002  23/02/2003  23/02/2003  3 anos 

Sociedade Amigos do Bairro do Jaraguá  Jaraguá  Sul  Bairro  16 
Não 

contatada 
11/11/1995  24/11/1995  11/11/1995  12 anos 

Sociedade Amigos do Bairro Porto Novo  Porto Novo  Sul  Bairro  16 
Não 

contatada 
24/05/1981  11/04/1990  31/07/1988  19 anos 

Sociedade Amigos do Bairro Pontal de 
Santa Marina 

Santa Marina  Sul  Bairro  16  Ativa  21/07/1990  24/08/1999  22/04/2000  7 anos 

Associação de Moradores e 
Compossuídores do Vilarejo Porto Novo 

de Caraguatatuba 
Pegorelli  Sul  Loteamento  16  Inativa  20/01/2005  20/01/2005  20/01/2005  2 anos 
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Anexo 3. Associações de bairro do município de Ilhabela. (nome, bairro, região, área de atuação, bacia hidrográfica, situação atual, data 
fundação, data último estatuto, data última ata registrada em cartório e intervalo (anos) do último registro a data final de levantamento de 
dados desta pesquisa. 

 

Nome da Associação Bairro Região Área de 
Atuação 

Bacia 
Hidrográfica 

Situação 
atual 

Data 
Fundação 

Data Último 
Estatuto 

Data Última 
Ata 

Intervalo Último 
Registro 

Sociedade Amigos do Curral Curral Sul Bairro 31 Ativa 12/10/1993 12/10/1993 12/10/1993 14 anos 
Associação Amigos do Bairro da Praia 

Grande Praia Grande Sul Bairro 31 Inativa 15/04/2003 15/04/2003 15/04/2003 4 anos 

Sociedade Amigos do Portinho Portinho Sul Praia 30 Ativa 05/01/2001 05/01/2001 05/01/2001 6 anos 

Sociedade Amigos do Bonete Bonete Sul Praia 32 Ativa 05/01/1998 05/01/1998 05/01/1998 9 anos 

Associação dos Amigos do Campo da 
Aviação e do Engenho D'Água 

Aviação e 
Engenho 
D'Água 

Centro Bairros 29 Ativa 22/11/1998 22/11/1998 23/11/2002 5 anos 

Sociedade Amigos do Bairro do Pequeá 
e Saco da Capela 

Pequeá e 
Saco da 
Capela 

Centro Bairros 29 Ativa 19/04/1984 13/03/1988 13/03/1988 19 anos 

Sociedade Amigos do Bairro de 
Itaquanduba e Itaguassu 

Itaquanduba e 
Itaguassu Centro Bairro 29 Ativa 29/07/1988 29/07/1988 Não tem ata 

registrada 
Não tem ata 
registrada 

Associação de Amigos e Moradores do 
Bairro Barra Velha Barra Velha Centro Bairro 30 Ativa 26/04/1989 23/10/2005 23/10/2005 2 anos 

Sociedade Amigos do Engenho d´Água 
II 

Engenho 
d´Água II Centro Loteamento 30 Dissolvida 30/11/1989 30/11/1989 25/11/1989 18 anos 

Associação dos Moradores e Amigos do 
Bairro do Perequê Perequê Centro Bairro 30 Inativa 13/05/2004 13/05/2004 17/04/2006 1 ano 

Sociedade Amigos do Bairro Green 
Park Green Park Centro Bairro 30 Ativa 05/01/2000 05/01/2000 05/01/2000 6 anos 

Associação dos Amigos do Alto da 
Carijós Barra Velha Centro Parte bairro 30 Ativa 06/09/2003 06/09/2003 06/09/2003 4 anos 

Associação de Amigos do Bairro do 
Retiro Retiro Centro Loteamento 30 Ativa 15/05/2004 15/05/2004 15/05/2004 3 anos 

Sociedade Amigos do Bairro do Reino Reino Centro Bairro 30 Ativa 10/12/1988 10/12/1988 07/11/2001 6 anos 

Associação Amigos do Siriúba Gleba I Siriúba Gleba I Norte Loteamento 28 Ativa 25/09/1999 28/08/2004 28/08/2004 3 anos 
Associação dos Amigos Moradores do 

Morro de Santa Teresa Santa Teresa Norte Loteamento 29 Não 
contatada 12/11/2003 12/11/2003 12/11/2003 4 anos 

Associação Amigos da Praia do Pinto e 
Ponta Azeda 

Pinto e Ponta 
Azeda Norte Praias 28 Não 

contatada 20/07/1997 16/04/2004 16/04/2004 3 anos 

Associação dos Amigos do Siriúba II Siriúba II Norte Loteamento 28 Ativa 30/10/2004 30/10/2004 30/10/2004 3 anos 
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Anexo 4. Associações de bairro do município de São Sebastião. (nome, bairro, região, área de atuação, bacia hidrográfica, situação atual, data 
fundação, data último estatuto, data última ata registrada em cartório e intervalo (anos) do último registro a data final de levantamento de 
dados desta pesquisa. 

Nome da Associação Bairro Região Área de 
Atuação 

Bacia 
Hidrográfica

Situação 
Atual 

Data 
Fundação 

Data Último 
Estatuto 

Data Última 
Ata 

Intervalo Último 
Registro 

Sociedade Amigos das Praias Sahy 
e Preta 

Praia do 
Sahy Sul Praias 24 Não 

contatada 12/11/1977 12/11/1977 12/11/1977 30 anos 

Associação Amigos Novo Camburi Camburi Sul Bairro 23 Dissolvida 05/04/1989 05/04/1989 05/04/1989 18 anos 

Sociedade de Preservação 
Ambiental da Praia de Santiago Santiago Sul Bairro 20 Ativa Não tem ata 

registrada 

Não tem 
estatuto 

registrado 

Não tem ata 
registrada 

Não tem ata 
registrada 

Sociedade Amigos do Pontal do 
Camburizinho Camburizinho Sul Praia 23 Não 

contatada 26/08/2000 26/08/2000 26/08/2000 7 anos 

Sociedade Amigos da Praia do 
Camburizinho Camburizinho Sul Praia 23 Ativa 20/03/1997 20/03/1997 20/03/1997 10 anos 

Associação do Portal do Carmo Guaecá Sul Loteamento 19 Ativa 10/01/1985 17/01/2004 06/05/2006 1 ano 
Sociedade Amigos da Praia do 

Camburi Camburi Sul Praia 23 Dissolvida 15/02/1979 16/02/1979 16/02/1979 28 anos 

Sociedade de Amigos do Bairro da 
Praia da Baleia Baleia Sul Bairro 24 Ativa Não tem ata 

registrada 17/11/1986 29/09/1997 10 anos 

Sociedade Amigos da Aldeia das 
Maresias Maresias Sul Praia 21 Não 

contatada 02/01/2001 02/01/2001 02/01/2001 6 anos 

Sociedade Amigos do Juquehy Juquehy Sul Bairro 25 Ativa 06/06/1976 24/01/2004 25/03/2006  1 ano 

Sociedade Amigos da Barra do Sahy Barra do 
Sahy Sul Bairro 24 Ativa 05/03/1984 26/03/2005 26/03/2005 2 anos 

Associação Amigos de Baraqueçaba Baraqueçaba Sul Praia 19 Ativa 03/01/1973 03/03/2003 04/06/2005 2 anos 
Sociedade Amigos do Morro de 

Juréia Juréia Sul Loteamento 26 Ativa 03/05/1994 03/05/1994 03/04/2006 1 ano 

Associação Socio-Comunitária 
Amigos da Barra do Una Barra do Una Sul Bairro 26 Ativa 22/05/1976 20/12/2003 22/05/2005 2 anos 

Sociedade Amigos de Bairro do 
Sertão de Maresias Maresias Sul Bairro 21 Não 

contatada 01/04/2002 01/04/2002 01/04/2002 5 anos 

Sociedade Amigos de Boiçucanga Boiçucanga Sul Bairro 22 Ativa 07/02/1981 10/03/1996 02/04/2005 2 anos 
Associação dos Amigos do 

Cascalho de Prata Residencial 
Parque 

Boiçucanga Sul Loteamento 22 Não 
contatada 20/03/2004 20/03/2004 03/09/2005 2 anos 

Associação Amigos da Costa Sul de 
São Sebastião Costa sul Sul Bairros 23 Não 

contatada 10/07/2005 10/07/2005 20/01/2006 1 ano 
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Anexo 4. Continuação. 

Nome da Associação Bairro Região Área de 
Atuação 

Bacia 
Hidrográfica

Situação 
Atual 

Data 
Fundação 

Data Último 
Estatuto 

Data Última 
Ata 

Intervalo Último 
Registro 

Associação de Amigos da Praia de 
Boracéia de São Sebastião Boracéia Sul Praia 26 Ativa 17/01/1979 22/11/2003 29/04/2006 1 ano 

Sociedade Amigos da Juréia de São 
Sebastião Juréia Sul Loteamento 26 Não 

contatada 30/07/1986 30/07/1986 04/05/1996 9 anos 

Sociedade Amigos do Camburí Camburí Sul Bairro 23 Ativa 13/10/1991 13/10/1991 21/04/2006 1 ano 
Sociedade Amigos do Sertão do 

Una Barra do Una Sul Loteamento 16 Ativa 07/07/2002 30/12/2004 30/12/2004 3 anos 

Associação Amigos da Praia Toque 
Toque Grande 

Toque Toque 
Grande Sul Bairro 20 Não 

contatada 05/11/1977 10/04/2004 19/03/2005 2 anos 

Associação Amigos da Vila do Sahy Sahy Sul Bairro 24 Ativa Não tem ata 
registrada 

Não tem 
estatuto 

registrado 

Não tem ata 
registrada 

Não tem ata 
registrada 

Sociedade de Amigs da Praia de 
Maresias Maresias Sul Praia 21 Ativa 27/04/1985 16/01/2007 30/04/2005 2 anos 

Associação de Amigos da Praia de 
Paúba Paúba Sul Praia 20 Ativa 14/05/1978 08/11/2003 08/11/2003 4 anos 

Associação de Amigos do Canto do 
Moreira Maressias Sul Parte bairro 21 Não 

contatada 01/11/2005 01/11/2005 01/11/2005 2 anos 

Associação Amigos da Praia do 
Guaecá Guaecá Sul Praia 19 Ativa 14/02/1988 18/09/2004 25/09/2006 1 ano 

Sociedade Amigos Capitão 
D'Antibes 

Praia do 
Guaecá Sul Loteamento 19 Ativa 20/03/1984 08/02/1997 25/03/2006 1 ano 

Sociedade Amigos do Toque Toque 
Pequeno 

Toque Toque 
Pequeno Sul Bairro 20 Ativa 01/06/1991 01/06/1991 24/04/2004 3 anos 

Associação Amigos da Praia do 
Engenho Engenho Sul Praia 26 Ativa 24/04/1999 24/04/1999 21/06/2003 4 anos 

Associação dos Amigos do 
Conjunto Residêncial Village da 

Praia 
Camburi Sul Loteamento 23 Ativa 12/05/2004 12/05/2004 12/05/2004 3 anos 

Sociedade Amigos do Bairro da 
Topolândia Topolândia Centro Bairro 18 Dissolvida 07/06/1996 07/06/1996 07/06/1996 11 anos 

Sociedade Amigos Dr.Olavo 
Pazzanese 

Topo 
Varadouro Centro Loteamento 18 Não 

contatada 21/02/1993 14/03/2005 14/03/2005 2 anos 

Sociedade Amigos da Vila Amélia Vila Amélia Centro Bairro 18 Ativa 02/01/2001 02/01/2001 28/08/2005 2 anos 
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Anexo 4. Continuação. 

Nome da Associação Bairro Região Área de 
Atuação 

Bacia 
Hidrográfica

Situação 
Atual 

Data 
Fundação 

Data Último 
Estatuto 

Data Última 
Ata 

Intervalo Último 
Registro 

Sociedade Amigos do Porto Grande Porto Grande Centro Bairro 18 Não 
contatada 30/10/1986 14/08/1991 14/08/1997 10 anos 

Associação de Amigos do Bairro la 
Reserve du Moulin 

Pontal da 
Cruz Norte Loteamento 17 Ativa Não tem ata 

registrada 

Não tem 
estatuto 

registrado 

Não tem ata 
registrada 

Não tem ata 
registrada 

Associação dos Moradores do Portal 
da Olaria Olaria Norte Parte bairro 17 Ativa 10/02/1985 01/04/2004 01/04/2004 3 anos 

Associação dos Moradores do Bairro 
do Pontal da Cruz 

Pontal da 
Cruz Norte Parte bairro 17 Ativa 02/01/1900 26/03/2003 24/04/2005 2 anos 

Associação dos Amigos da Praia 
das Cigarras Cigarras Norte Praia 17 Ativa 28/04/1964 22/03/2004 07/01/2006 1 ano 

Sociedade dos Amigos da Ponta do 
Arpoador 

Pontal da 
Cruz Norte Loteamento 17 Não 

contatada 
Não tem ata 
registrada 12/11/1984 24/07/2006 1 ano 

Associação Amigos do Morro do 
Abrigo 

Morro do 
Abrigo Norte Parte bairro 17 Inativa 07/04/1985 08/07/2004 08/07/2004 3 anos 

Sociedade Amigos da Divisa Divisa Norte Bairro 16 Não 
contatada 19/08/1989 19/08/1989 13/02/1992 15 anos 

Associação Amigos do Bairro de 
São Francisco 

São 
Francisco Norte Bairro 17 Ativa 30/03/1983 02/09/2003 02/09/2003 4 anos 

Sociedade Amigos do Bairro do 
Arrastão Arrastão Norte Bairro 17 Ativa Não tem ata 

registrada 19/10/1987 20/03/1997 10 anos 

Associação dos Moradores do Bairro 
da Enseada Enseada Norte Bairro 17 Não 

contatada 05/01/2003 10/09/1983 05/01/2001 6 anos 

Sociedade Amigos do Bairro Canto 
do Mar Canto do Mar Norte Bairro 17 Ativa 13/03/1999 13/03/1999 Não tem ata 

registrada 
Não tem ata 
registrada 

Associação do Bairro do Jaraguá Jaraguá Norte Bairro 16 Ativa 19/03/1983 07/01/2004 19/03/2005 2 anos 
Sociedade Amigos do Bairro da 

Olaria Olaria Norte Bairro 17 Ativa 01/05/1996 30/07/1996 30/07/1996 11 anos 
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Anexo 5. Associações de bairro do município de Ubatuba (nome, bairro, região, área de atuação, bacia hidrográfica, situação atual, data 
fundação, data último estatuto, data última ata registrada em cartório e intervalo (anos) do último registro a data final de levantamento de 
dados desta pesquisa. 

Nome da Associação Bairro Região Área de 
Atuação 

Bacia 
Hidrográfica

Situação 
Atual 

Data 
Fundação 

Data Último 
Estatuto 

Data Última 
Ata 

Intervalo Último 
Registro 

Associação dos Moradores do Bairro 
da Caçandoca e Adjacências 

Praia da 
Caçandoca Sul Bairro 11 Dissolvida 22/01/1989 27/06/1989 27/06/1989 18 anos 

Sociedade Amigos do Bairro Araribá Sertão do 
Araribá Sul Bairro 10 Ativa 20/09/2003 19/01/2003 15/10/2005 2 anos 

Sociedade Melhoramento do Bairro 
de Caçandoca 

Praia da 
Caçandoca Sul Praia 11 Ativa 15/02/1989 15/02/1989 15/02/1989 18 anos 

Sociedade Amigos da Maranduba Maranduba Sul Bairro 10 Dissolvida 30/04/1967 19/05/1967 18/04/1981 26 anos 
Sociedade Amigos do Jardim Beira 

Rio Maranduba Sul Loteamento 10 Dissolvida 30/03/1991 30/03/1991 Não tem 
ata registra 

Não tem ata 
registra 

Sociedade Amigos da Lagoinha Lagoinha Sul Parte bairro 10 Ativa 24/01/1976 13/11/2004 28/01/2006 1 ano 

Associação Amigos da Vila Amorim Lagoinha Sul Loteamento 10 Dissolvida 20/04/1992 20/04/1992 21/04/1992 15 anos 

Sociedade Unida do Sertão da Quina Sertão da 
Quina Sul Bairro 10 Ativa 

Não tem 
ata 

registrada 
17/11/2003 10/07/2006 1 ano 

Sociedade Amigos do Recanto da 
Lagoinha Lagoinha Sul Loteamento 10 Ativa 14/06/1984 30/04/2005 29/04/2006 1 ano 

Sociedade Amigo da Praia do Sapê Praia do Sapê Sul Loteamento 10 Ativa 06/09/1999 29/09/2003 29/09/2005 2 anos 
Sociedade Amigos do Balneário 

Santa Cruz Maranduba Sul Praia 10 Ativa 20/11/1996 20/11/1996 20/11/1996 9 anos 

Associação de Moradores do Sertão 
Águas do Ingá Sertão do Ingá Sul Bairro 10 Ativa Não tem ata 

registrada 
Não tem estatuto 

registrado 
Não tem ata 
registrada 

Não tem ata 
registrada 

Associação dos Remanescentes da 
Comunidade do Quilombo da 

Caçandoquinha, Raposa, Saco das 
Bananas e Frade 

Caçandoquinha Sul Bairro 11 Ativa 22/01/1989 27/04/2008 Não tem ata 
registrada 

Não tem ata 
registrada 

Associação Amigos e Moradores da 
Vila Amorim e Jardim Marisol Lagoinha Sul Loteamentos 10 Ativa 02/08/2008 Não tem estatuto 

registrado 

Não tem 
ata 

registrada 

Não tem ata 
registrada 

Associação dos Moradores e Amigos 
do Bairro do Rio da Prata Rio da Prata Sul Bairro 11 Ativa Não tem ata 

registrada 16/05/2005 Não tem ata 
registrada 

Não tem ata 
registrada 

Sociedade Amigos da Tabatinga Tabatinga Sul Bairro 11 Inativa Não tem ata 
registrada 

Não tem estatuto 
registrado 

Não tem ata 
registrada 

Não tem ata 
registrada 

Sociedade Amigos do Jardim Marisol Lagoinha Sul Parte bairro 10 Dissolvida 25/01/1992 06/04/1992 25/01/1992 15 anos 
Associação dos Moradores da 

Maranduba Maranduba Sul Bairro 10 Ativa 01/11/1992 25/11/2004 25/11/2004 3 anos 
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. Anexo 5. Continuação.  
Nome da Associação Bairro Região Área de 

Atuação 
Bacia 

Hidrográfica
Situação 

Atual 
Data 

Fundação 
Data Último 

Estatuto 
Data 

Última Ata 
Intervalo Último 

Registro 
Sociedade Amigos Morada da 

Lagoinha Lagoinha Sul Parte bairro 10 Ativa 01/09/1987 26/06/2000 22/04/2006 1 ano 

Sociedade Amigos da Lagoinha 
Norte Lagoinha Sul Parte bairro 10 Ativa 04/06/1983 04/06/1983 22/04/2006 1 ano 

Associação dos Proprietários da 
Praia do Pulso 

Praia da 
Caçandoca Sul Loteamento 11 Ativa 14/09/1978 04/12/2004 09/09/2006 1 ano 

Sociedade Amigos Vila Mariana 
Texeira Lagoinha Sul Parte bairro 10 Ativa 06/10/2006 06/10/2006 19/10/2006 1 ano 

Associação dos Proprietários do 
Canto da Fortaleza Fortaleza Centro sul Loteamento 9 Ativa 25/09/1986 24/03/1997 15/03/2004 3 anos 

Sociedade Integrada Amigos da 
Fortaleza Fortaleza Centro sul Bairro 9 Ativa 17/02/2001 23/05/2001 17/05/2001 6 anos 

Associação Domingas Dias Domingas 
Dias Centro sul Loteamento 9 Ativa 29/02/1984 19/08/2004 10/08/2006 1 ano 

Sociedade Amigos da Fortaleza Fortaleza Centro sul Bairro 9 Ativa Não tem ata 
registrada 11/12/2004 24/01/2004 3 anos 

Associação dos Amigos das Praia 
Barra e Dura Praia Dura Centro sul Loteamento 9 Não 

contatada 23/03/1977 10/10/2006 10/10/2006 1 ano 

Sociedade de Moradores da Brava e 
da Fortaleza 

Fortaleza e 
Praia 

Vermelha do 
Sul 

Centro sul Bairros 9 Inativa 14/03/1992 14/12/1992 21/11/2004 3 anos 

Sociedade Amigos da Península de 
Santa Rita Santa Rita Centro sul Loteamento 8 Ativa 28/11/1983 24/02/2002 28/01/2006 1 ano 

Sociedade Amigos do Bairro do Saco 
da Ribeira 

Saco da 
Ribeira Centro sul Bairro 8 Não 

contatada 07/08/1988 07/08/1988 05/10/2005 2 anos 

Associação Amigos do Jardim Pedra 
Verde 

Domingas 
Dias Centro sul Loteamento 9 Ativa Não tem ata 

registrada 
Não tem estatuto 

registrado 

Não tem 
ata 

registrada 

Não tem ata 
registrada 

Sociedade Amigos do Perequê Mirim Perequê Mirim Centro sul Bairro 8 Não 
contatada 28/09/2001 01/01/1990 28/09/2001 6 anos 

Associação dos Proprietários da 
Praia Vermelha do Sul 

Praia 
Vermelha do 

Sul 
Centro sul Loteamento 9 Ativa Não tem ata 

registrada 13/05/2003 10/06/2004 3 anos 

Associação dos Moradores 
Companheiros e Amigos do Bairro da 

Folha Seca 
Folha Seca Centro sul Bairro 9 Inativa 13/07/2005 13/07/2005 13/07/2005 2 anos 

Associação de Moradores e Amigos 
da Folha Seca Folha Seca Centro sul Bairro 9 Ativa 24/10/1992 09/11/2005 22/01/2007 - 
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Anexo 5. Continuação. 

Nome da Associação Bairro Região Área de 
Atuação 

Bacia 
Hidrográfica

Situação 
Atual 

Data 
Fundação 

Data Último 
Estatuto 

Data Última 
Ata 

Intervalo Último 
Registro 

Associação Amigos e Moradores do 
Corcovado Corcovado Centro sul Bairro 9 Ativa 03/11/1990 01/12/1990 08/10/2005 2 anos 

Sociedade em Defesa do Perequê 
Mirim Perequê Mirim Centro sul Bairro 8 Ativa 30/01/1978 27/12/2004 23/09/2005 2 anos 

Sociedade Alternativa do Perequê-
Mirim 

Perequê-
Mirim Centro sul Bairro 8 Não 

contatada 26/07/1990 26/07/1990 30/08/1991 16 anos 

Sociedade Amigos da Praia do 
Lazaro Lazaro Centro sul Loteamento 9 Ativa 28/01/1984 30/09/1995 05/12/2005 2 anos 

Sociedade Praia do Lazaro Lazaro Centro sul Bairro 9 Dissolvida 03/01/1974 19/01/1974 
Não tem 

ata 
registrada 

Não tem ata 
registrada 

Sociedade Dos Amigos do Mar 
Virado 

Lagoinha, 
Bonete e 
Fortaleza 

Centro sul Praias 11 Dissolvida 03/01/1999 03/01/1999 03/01/1999 8 anos 

Associação Unida da Praia Dura Praia Dura Centro sul Bairro 9 Não 
contatada 28/07/1997 28/07/1997 28/07/1997 10 anos 

Associação Amigos do Bairro Rio 
Escuro de Ubatuba Rio Escuro Centro sul Bairro 9 Inativa 15/11/1987 15/11/1987 06/11/2006 1 ano 

Sociedade Amigos do Tenório Tenório/Praia 
Vermelha 

Sede 
municipal Parte bairro 7 Ativa 15/11/1975 16/02/2005 14/10/2006 1 ano 

Associação Amigos da Toninhas Toninhas Sede 
municipal Praia 7 Ativa 02/01/1976 02/01/1976 25/02/2001 6 anos 

Sociedade Amigos do Bairro da 
Estufa Estufa II Sede 

municipal Bairro 7 Ativa 01/08/1981 12/01/2005 15/09/2005 2 anos 

Sociedade Amigos do Bairro Itaguá-
Acaraú Itaguá Sede 

municipal Bairro 7 Ativa 07/12/1990 30/12/2003 04/01/2004 3 anos 

Sociedade Amigos do Bairro do 
Taquaral Taquaral Sede 

municipal Bairro 6 Ativa 27/05/1983 01/03/1985 15/08/2004 3 anos 

Associação Comunitária do Bairro 
Perequê-Açu Perequê-Açu Sede 

municipal Bairro 6 Ativa 14/02/2004 14/02/2004 15/02/2006 1 ano 

Sociedade dos Proprietários do 
Bosque das Samambaias Itaguá Sede 

municipal Loteamento 7 Dissolvida 15/04/1983 15/04/1983 26/06/1989 18 anos 

Sociedade dos Amigos do Bairro do 
Sumidouro Sumidouro Sede 

municipal Bairro 6 Ativa 23/10/1993 23/02/1994 23/10/1993 14 anos 

Associação dos Moradores do Bairro 
da Pedreira Pedreira Sede 

municipal Bairro 6 Ativa 14/03/1992 26/09/1994 12/02/2006 1 ano 

Associação Amigos e Moradores da 
Vila Santana Sesmaria Sede 

municipal Loteamento 7 Ativa 02/07/2005 02/07/2005 02/07/2005 2 anos 

Sociedade Amigos do Parque 
Vivamar Itaguá Sede 

municipal Loteamento 7 Ativa 20/07/1990 22/07/2006 22/07/2006 1 ano 
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Anexo 5. Continuação. 
Nome da Associação Bairro Região Área de 

Atuação 
Bacia 

Hidrográfica
Situação 

Atual 
Data 

Fundação 
Data Último 

Estatuto 
Data 

Última Ata 
Intervalo Último 

Registro 
Sociedade Amigos da Ponta das 

Toninhas Toninhas Sede 
municipal Parte bairro 7 Ativa 02/01/1976 26/05/1984 27/05/2006 1 ano 

Sociedade de Moradores e Amigos 
da Praia das Toninhas Toninhas Sede 

municipal Praia 7 Dissolvida 20/02/1997 05/05/1997 05/05/1997 10 anos 

Movimento em Defesa do Parque 
Paris e Adjacentes Estufa II Sede 

municipal Loteamento 7 Inativa Não tem ata 
registrada 

Não tem estatuto 
registrado 

Não tem 
ata 

registrada 

Não tem ata 
registrada 

Sociedade Amigos e Proprietários da 
Praia Vermelha do Centro 

Praia 
Vermelha 

Sede 
municipal Parte bairro 7 Ativa 03/11/2001 03/11/2001 03/11/2001 6 anos 

Associação de Moradores do Jardim 
Ubatuba II 

Jardim 
Ubatuba 

Sede 
municipal Bairro 6 Ativa Não tem ata 

registrada 
Não tem estatuto 

registrado 
não tem ata 
registrada 

Não tem ata 
registrada 

Associação da Comissão de 
Moradores Pró Pereque-Açu Perequê-Açu Sede 

municipal Bairro 6 Dissolvida 18/08/1999 18/08/1999 18/08/1999 8 anos 

Associação dos Moradores da 
Sesmaria Sesmaria Sede 

municipal Bairro 7 Ativa 02/09/1995 02/09/1995 02/09/1995 12 anos 

Sociedade Amigos da Praia do Sol Praia Grande Sede 
municipal Loteamento 7 Dissolvida 15/05/1981 17/06/1995 17/06/1995 12 anos 

Sociedade Amigos do Núcleo 
Botafogo Estufa Sede 

municipal Parte bairro 7 Não 
contatada 29/10/2005 29/10/2005 29/10/2005 2 anos 

Associação Amigos do Alto da Praia 
Vermelha e Jardim Alice Itaguá Sede 

municipal Loteamento 7 Ativa 25/05/1998 25/05/1998 25/05/1998 9 anos 

Sociedade dos Amigos do Jardim 
Anchieta Praia Grande Sede 

municipal Bairro 7 Inativa 08/09/1996 08/09/1996 08/09/1996 11 anos 

Associação Praia Grande de Ubatuba Praia Grande Sede 
municipal Bairro 7 Dissolvida 09/05/2003 20/05/2003 12/05/2003 4 anos 

Sociedade Amigos da Ponta Grossa Ponta Grossa Sede 
municipal Loteamento 7 Não 

contatada 07/01/1981 20/01/2007 20/01/2007 - 

Sociedade Amigos do Jardim Paula 
Nobre Itaguá Sede 

municipal Loteamento 7 Dissolvida 31/08/1996 31/08/1996 24/02/1997 10 anos 

Sociedade dos Amigos, Moradores e 
Empresários da Praia Grande Praia Grande Sede 

municipal Bairro 7 Dissolvida 27/03/2000 27/09/2000 23/08/2003 4 anos 

União dos Amigos da Praia Grande Praia Grande Sede 
municipal Bairro 7 Não 

contatada 02/03/1991 16/03/1996 16/03/1996 11 anos 

Sociedade em Defesa do Parque 
Guarani Silop Sede 

municipal Parte bairro 7 Ativa 01/06/1997 09/04/2005 09/04/2005 2 anos 

Sociedade Amigos do Perequê-Açu Perequê Açu Sede 
municipal Bairro 6 Dissolvida 01/03/1977 23/05/1988 01/03/1977 30 anos 

Associação dos Moradores do Alto 
Ipiranguinha Ipiranguinha Oeste Loteamento 7 Inativa 23/05/2003 23/05/2003 23/05/2003 4 anos 
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Anexo 5. Continuação. 
Nome da Associação Bairro Região Área de 

Atuação 
Bacia 

Hidrográfica
Situação 

Atual 
Data 

Fundação 
Data Último 

Estatuto 
Data 

Última Ata 
Intervalo Último 

Registro 
Associação Moradores e Amigos do 

Ipiranguinha Ipiranguinha Oeste Bairro 7 Ativa 31/10/1980 09/11/2002 02/07/2005 2 anos 

Associação em Defesa do Monte 
Valério Monte Valério Oeste Parte bairro 7 Não 

contatada 08/12/1999 08/12/1999 08/12/1999 8 anos 

Associação dos Moradores e Amigos 
dos Bairros da Marafunda Mato Dentro Oeste Bairro 7 Dissolvida 28/04/1985 28/04/1985 

Não tem 
ata 

registrada 

Não tem ata 
registrada 

Associação dos Amigos do 
Loteameno Urbano Sítio Ressaca Mato Dentro Oeste Loteamento 7 Dissolvida 20/07/1985 20/07/1985 17/07/2006 1 ano 

Associação dos Moradores e Amigos 
do Bairro do Pé da Serra Horto Oeste Bairro 7 Ativa 15/02/2004 15/02/2004 05/06/2005 2 anos 

Associação dos Moradores do Bairro 
do Pé da Serra Horto Oeste Bairro 7 Não 

contatada 21/06/1997 21/06/1997 21/06/1997 10 anos 

Associação Amigos do Parque das 
Rosas Ipiranguinha Oeste Loteamento 7 Não 

contatada 
Não tem ata 
registrada 

Não tem estatuto 
registrado 

Não tem 
ata 

registrada 

Não tem ata 
registrada 

Sociedade Amigos da Usina Velha Usina Velha Oeste Bairro 6 Não 
contatada 

Não tem ata 
registrada 

Não tem estatuto 
registrado 

Não tem 
ata 

registrada 

Não tem ata 
registrada 

Movimento em Defesa do Bairro da 
Marra Funda Marra Funda Oeste Bairro 7 Ativa Não tem ata 

registrada 
Não tem estatuto 

registrado 

Não tem 
ata 

registrada 

Não tem ata 
registrada 

Associação dos Moradores do Bairro 
Vale do Sol Ipiranguinha Oeste Loteamento 7 Não 

contatada 23/11/1997 23/11/1997 23/11/1997 10 anos 

Associação dos Moradores do Bairro 
do Morro das Moças e do Horto Horto Oeste Bairro 7 Inativa 17/05/1999 17/05/1999 01/09/2005 2 anos 

Associação dos Moradores e Amigos 
dos Bairros do Mato Dentro Mato Dentro Oeste Bairro 7 Não 

contatada 24/03/2001 24/03/2001 24/03/2001 6 anos 

Associação dos Moradores e Amigos 
dos Bairros do Mato Dentro 

(Marafunda/Ipiranguinha/Horto) 

Marafunda, 
Ipiranguinha e 

Horto 
Oeste Bairros 7 Dissolvida 31/10/1980 04/02/1982 04/02/1982 25 anos 

Sociedade Amigos do Jardim 
Ipiranga Ipiranguinha Oeste Parte bairro 7 Ativa 12/11/1998 16/11/2004 12/11/2004 3 anos 

Associação Amigos do Bairro Jardim 
Carolina Mato Dentro Oeste Parte bairro 7 Ativa 01/07/2000 23/11/2006 23/11/2006 1 ano 

Associação dos Moradores do 
Parque dos Mistérios Ipiranguinha Oeste Parte bairro 7 Ativa 13/12/1998 28/01/1999 18/02/2005 2 anos 

Associação Moradores do Sertão do 
Sérgio Não contatada Oeste Não 

contatada - Não 
contatada 

Não tem ata 
registrada 

Não tem estatuto 
registrado 

Não tem 
ata 

registrada 

Não tem ata 
registrada 
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Nome da Associação Bairro Região Área de 

Atuação 
Bacia 

Hidrográfica
Situação 

Atual 
Data 

Fundação 
Data Último 

Estatuto 
Data 

Última Ata 
Intervalo Último 

Registro 

Sociedade Amigos do Bairro Fiqueira Ipiranguinha Oeste Bairro 7 Dissolvida Não tem ata 
registrada 

Não tem estatuto 
registrado 

Não tem 
ata 

registrada 

Não tem ata 
registrada 

Associação de Moradores da Bela 
Vista Ipiranguinha Oeste Loteamento 7 Não 

contatada 
Não tem ata 
registrada 

Não tem estatuto 
registrado 

Não tem ata 
registrada 

Não tem ata 
registrada 

Sociedade Amigos de Itamambuca Praia de 
Itamambuca Norte Loteamento 5 Ativa 02/01/1900 28/10/1997 26/02/2006 1 ano 

Sociedade Amigos do Bairro da 
Almada Almada Norte Bairro 1 Ativa 02/04/1994 02/04/1994 15/06/1994 13 anos 

Associação de Moradores do Bairro 
Camburi Camburi Norte Bairro 1 Ativa 01/02/1987 05/01/2004 04/01/2004 3 anos 

Sociedade Amigos do Bairro do Félix Praia do Felix Norte Bairro 4 Ativa 29/12/1996 12/02/1997 12/02/1997 10 anos 
Sociedade de Moradores do Bairro 

Barra Seca Barra Seca Norte Bairro 9 Não 
contatada 15/11/2000 15/11/2000 15/11/2000 7 anos 

Sociedade Amigos do Puruba Sertão do 
Puruba Norte Bairro 3 Ativa 29/12/1996 29/12/1996 29/12/1996 11 anos 

Sociedade Amigos do Prumirim Promirim Norte Loteamento 4 Ativa 11/01/1986 13/01/2007 13/01/2007 - 
Sociedade Amigos do Bairro de 

Picinguaba Picinguaba Norte Bairro 1 Ativa 30/11/1996 08/01/2004 06/03/2005 2 anos 

Sociedade Amigos e Caiçaras do 
Bairro de Promirim Promirim Norte Bairro 4 Ativa 25/01/1997 25/01/1997 28/06/2005 2 anos 

Sociedade Amigos do Sertãozinho Praia do 
Puruba Norte Loteamento 3 Ativa 10/12/2005 10/12/2005 10/12/2005 2 anos 

Sociedade Recanto de Itamambuca Praia de 
Itamambuca Norte Loteamento 5 Ativa 01/06/1998 21/03/2005 19/06/2005 2 anos 

Sociedade Amigos do Sertão de 
Ubatumirim 

Sertão do 
Ubatumirim Norte Bairro 2 Ativa 29/12/1996 10/07/2003 15/01/2004 3 anos 

Associação Amigos do Nucleo 
Picinguaba - Parque Estadual da 

Serra do Mar 
Picinguaba Norte Bairro 1 Dissolvida 21/01/1996 06/01/1998 06/01/1998 9 anos 

Associação dos Protetores da Praia 
de Ubatumirim Ubatumirim Norte Praia 2 Inativa 21/05/2006 21/05/2006 21/05/2006 1 ano 

Sociedade Amigos da Praia do 
Ubatumirim Ubatumirim Norte Bairro 2 Ativa 13/04/1993 13/03/2005 13/05/2005 2 anos 

Associação de Moradores do Morro 
do Tiagão Casanga Norte Parte bairro 5 Ativa 19/07/2006 19/07/2006 19/07/2006 1 ano 

Associação Amigos Cambucá, Vila 
Rolim e Índia Cambucá Norte Bairro 2 Não 

contatada 
Não tem ata 
registrada 

Não tem estatuto 
registrado 

Não tem ata 
registrada 

Não tem ata 
registrada 
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Nome da Associação Bairro Região Área de 
Atuação 

Bacia 
Hidrográfica

Situação 
Atual 

Data 
Fundação 

Data Último 
Estatuto 

Data 
Última Ata 

Intervalo Último 
Registro 

Associação de Proteção a Praia 
Vermelha do Norte 

Praia 
Vermelha do 

Norte 
Norte Praia 5 Inativa 27/10/1998 04/08/2001 04/08/2001 6 anos 

Associação Comunitária dos 
Remanescentes de Quilombola da 

Fazenda 
Fazenda Norte Bairro 1 Ativa Não tem ata 

registrada 
Não tem estatuto 

registrado 

Não tem 
ata 

registrada 

Não tem ata 
registrada 

Sociedade Amigos e Moradores de 
Itamambuca 

Praia de 
Itamambuca Norte Bairro 5 Ativa 01/12/1988 18/08/1989 15/04/2005 2 anos 

Sociedade Amigos e Moradores da 
Casanga Casanga Norte Bairro 5 Ativa 17/05/2001 17/05/2001 22/06/2001 6 anos 

Sociedade Amigos da Praia do 
Puruba 

Praia do 
Puruba Norte Bairro 3 Ativa 14/01/2001 14/02/2004 04/02/2006 1 ano 

Associação Amigos da Praia da 
Fazenda 

Praia da 
Fazenda Norte Bairro 1 Não 

contatada 03/03/1987 10/08/1994 12/06/1994 13 anos 

Sociedade Amigos da Praia do Félix Praia do Felix Norte Bairro 4 Ativa 09/11/1998 09/11/1998 11/12/2004 3 anos 
Associação de Amigos da Praia do 

Felix Praia do Felix Norte Parte 
bairro 4 Ativa 28/05/1980 06/06/1980 09/07/2005 2 anos 

Associação Amigos da Praia do 
Estaleiro Ubatumirim Norte Praia 2 Ativa 16/03/2006 16/03/2006 17/03/2006 1 ano 

Associação dos Protetores de 
Itamambuca 

Praia de 
Itamambuca Norte Praia 5 Ativa 07/05/2002 07/05/2002 07/05/2002 5 anos 
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Anexo 6. Categorias dos associados segundo os estatutos sociais das associações de bairro do Litoral Norte. 

Categorias dos 
associado Definição tirada dos estatutos sociais 

Adjunto 1. Pessoas ou instituições que, mesmo que não sendo proprietárias na região têm interesse em colaborar com a associação 

Agregado 1. Família do associado, em caso da ausência do titular e por indicação do mesmo, o associado agregado tem direito a um voto 
representando o titular 

Benemérito 1. Os que tiverem prestado a associação, relevante serviço a juízo da Diretoria com aprovação da Assembléia Geral. 

Colaborador 
1. Todos aqueles que contribuem habitualmente com os objetivos da associação através da prestação de serviços internos ou 
externos, pagamento de mensalidades, realização de tarefas especificadas na pauta de atividades da Associação, ou ainda 

respectivas capacitações profissionais 

Contribuinte 1. Os que forem aceitos e pagarem a mensalidade comum e demais encargos fixados em assembléia geral 

Dependente 1. Família do associado, em caso da ausência do titular e por indicação do mesmo, o associado agregado tem direito a um voto 
representando o titular, filhos de associados menores que 18 anos 

Efetivo 
1. Admitidos depois da aprovação deste estatuto; 2. Proprietários, compossuidores e posseiros de áreas situadas dentro dos 

limites da associação e os integrantes de suas famílias, desde que maiores de 18 anos, que se propõem a contribuir mensal e 
regularmente com o valor das contribuições fixadas pelo conselho diretor 

Efetivo pleno 1. Aqueles que tiverem mais de seis meses contribuindo, na associação 
Especial 1. As pessoas jurídicas que, espontânea e regularmente, contribuem para os cofres sociais. 
Fundador 1. Associados inscritos até a data de aprovação do estatuto 

Honorário 1. Proposto pela diretoria e aprovado em assembléia geral; 2. Pessoas ou instituições, do quadro social ou não, que por se 
destacarem na defesa do meio ambiente ou outros motivos extraordinários, forem assim distinguidas 

Inscrito 1. Associados inscritos e aprovados em assembléia geral 

Institucional 1. Todas as pessoas jurídicas da associação, setor governamental ou estabelecimento de ensino, instituições do terceiro setor 
e segmentos afim que venha a participar e não pagam mensalidades 

Mirim 1. Filhos de associados menores de 18 anos 
Original 1. São os associados fundadores e todos aqueles que vierem a pagar contribuições em prol da associação 

Profissional 1. Aqueles que mesmo transitoriamente prestem serviços a associação, sua exclusão faz-se pelo término da prestação de 
serviço 

Promitente comprador 1. Pessoas que derem entrada na compra de imóvel/terreno no loteamento pelo seu registro em cartório 
Titular de domínio pacífico 1. Associados possuidores de terras do loteamento 

Voluntário 1. Pessoa física que venha a compor os serviços voluntários da associação, no desenvolvimento de suas atividades, estando 
isento de pagamentos das anuidades 
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Anexo 7. Mapas dos municípios de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, 
com a localização e área de atuação das associações de bairros, limites municipais e 
de bairros e área de ocupação urbana dos municípios. 
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