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P4 Escreva um breve resumo do projeto, contendo o local onde é desenvolvido, seus principais objetivos e
resultados ambientais: (O texto deve ter, obrigatoriamente, no mínimo 800 e no máximo 1.000 caracteres com
espaços.)

Tendo sua organização iniciada pelo Porto de Itajaí, o projeto Juntos Pelo Rio é realizado na foz do Rio Itajaí-Açu, visando à 
recuperação, proteção e manutenção ambiental da região, envolvendo as cidades de Itajaí e Navegantes do estado de Santa 
Catarina. 
O evento “Juntos pelo Rio” é um legado da passagem da Regata Volvo Ocean Race - Stopover Itajaí no ano de 2012, em 6 
edições já foram retiradas mais de 100 toneladas de entulho do Rio Itajaí-Açu. Anualmente é realizado o grande mutirão de 
limpeza do Rio Itajaí-Açu, com aproximadamente 500 voluntários por edição, entre órgãos ambientais, governo, comunidade e 
empresas localizadas às suas margens.
O evento ocorre também em comemoração ao Dia Mundial da Água (22/03), desta forma foi incorporado por Itajaí como um dos 
principais eventos de mobilização social, que integra também o município de Navegantes pela preservação do nosso bem comum: 
o Rio Itajaí-Açu. Durante o evento também ocorrem outras atividades de educação e participação social como a campanha de 
prevenção e combate a dengue e a campanha realizada em forma de blitz educativa/informativa em Itajaí sob a coordenação da 
Secretaria de Saúde e com apoio da Câmera de Vereadores e do Grupo de Escoteiros de Almirante Tamandaré.
A organização desta ação inicia com a Superintendência do Porto de Itajaí contatando seus parceiros para que o evento possa 
ocorrer. Desta maneira ocorreram reuniões semanais no auditório da Superintendência do Porto de Itajaí a fim de decidir as 
características do evento, onde são discutidas as diretrizes, levantando-se as demandas necessárias, angariando novos parceiros, 
equipamentos e matérias para a realização do evento.
Apenas no ano de 2016 foram contabilizados aproximadamente 51 parceiros, o que possibilita a magnitude do evento e sua área 
de abrangência, visto a extensão do Rio Itajaí-Açu e dos demais pontos de limpeza em terra, como os molhes de Itajaí e 
Navegantes, o Saco da Fazenda, o Ribeirão Scheneider, os trapiches de pesca e outros locais em que há necessidade.
Iniciado em 2012, em comemoração ao dia Internacional da Água, o projeto caminha para sua sexta edição contando com cada 
vez mais voluntários e, consequentemente, com maiores resultados ambientais positivos. Em sua primeira edição estiveram 
envolvidos aproximadamente 400 voluntários e 30 embarcações, sendo recolhidos no total 5 toneladas de resíduos (1 tonelada de 
resíduos recicláveis e 4 não recicláveis). Sua segunda edição contou com o apoio de mais de 500 voluntários, juntamente com o 
recolhimento de 2 toneladas de resíduos recicláveis e 1,5 toneladas de não recicláveis. Em 2014, o número de voluntários 
continuou entre 500, porém desta vez foram captados aproximadamente 7 toneladas de resíduos, sendo elas 4 toneladas 
recicláveis e 3 não recicláveis, juntamente com 12 toneladas de madeira coletadas em áreas próximas. Com o aumento do número 
de voluntários (cerca de 700), equipamentos e mais instituições de apoio, a quarta edição em 2015 teve como campanha conjunta 
a prevenção a Dengue, ideia almejada desde as primeiras edições, e como resultado foram captadas em torno de 38 toneladas de 
resíduos, sendo eles 3,5 recicláveis e 35 não recicláveis, no ano de 2016 o projeto Juntos Pelo Rio – Contra o Aedes Aegypti 
contou com aproximadamente 600 voluntários e com a coleta de 1,4 toneladas de resíduos recicláveis, 2,5 toneladas não 
recicláveis. Em sua 6ª ed. no ano de 2017 contou com aproximadamente 750 voluntários e com a coleta de 3,1 toneladas de 
resíduos recicláveis, 3,7 toneladas não recicláveis
Após o evento acontece uma reunião de avaliação no auditório do prédio da Superintendência do Porto de Itajaí, com os 
representantes de empresas parceiras do evento Juntos pelo Rio. Na reunião é discutida a realização do evento, abordando os 
pontos positivos e, principalmente, os pontos negativos. Listados todos os pontos negativos, os integrantes, um a um, opinam a fim 
de evitar as mesmas falhas na realização dos próximos eventos. 
Um dos pontos levantados é a possibilidade de nos próximos eventos estudar formas de expandir as áreas contempladas para 
realização do mutirão de limpeza, sendo que um dos pontos mais cobiçados é o Rio Itajaí Mirim. Outro ponto importante para a 
realização do evento seria que os demais municípios que integram a Bacia do Rio Itajaí-Açu, participassem do evento, visto que 
esses compartilham do mesmo rio, e que através dele as ações de uma região são refletidas em outra.
Os resultados são apresentados através de divulgação formal (imprensa) e por mídias sociais (facebook), para toda a comunidade 
envolvida. A edição de 2016 apresentou um resultado mais baixo se comparados às edições anteriores, porém isso pode ser 
consequência do progresso da educação ambiental por parte dos moradores de Itajaí e Navegantes os quais estão se 
conscientizando a não destinar inadequadamente os resíduos sólidos gerados.
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P5 Sobre a organização participante:

Razão social: Superintendência do Porto de Itajaí

Nome fantasia: Porto de Itajaí

CNPJ: 00.662.091/0001-20

Setor de atuação: Atividade Portuária

Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 28/061966

Número de colaboradores: 167

Faturamento:(anual em R$) 73.764.831,41

Investimento ambiental:(anual em R$) 334.324,00

P6 Informações de contato:

Endereço: Rua Blumenau, nº 05

Bairro: Centro

Cidade: Itajaí

Estado: Santa Catarina

CEP: 88305101

Telefone com DDD: 47 33418000

P7 Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:

Nome completo: Priscila Brum de Camargo

Cargo: Estagiária

E-mail: meioambiente@portoitajai.com.br

Telefone com DDD: 4733418306

P8 Informações sobre o responsável pelo projeto:

Nome completo: Médelin Pitrez dos Santos

Cargo: Gerente de Meio Ambiente

E-mail: medelin@portoitajai.com.br

Telefone com DDD: 4733418065

P9 Informações sobre a direção da empresa:

Nome do(a) presidente ou principal diretor(a): Marcelo Werner Salles

Cargo: Superintendente

E-mail: superintendente@portoitajai.com.br

Telefone com DDD: 47 3341-8383

P10 Por quais normas a organização é certificada? Nenhuma certificação
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P11 Faça um breve histórico da organização participante e de suas principais práticas de gestão ambiental:
(Máx. 4.000 caracteres.)

É desenvolvido pela Superintendência do Porto de Itajaí a administração e fiscalização do Porto de Itajaí, onde são realizadas 
atividades portuárias como importação e exportação de mercadorias. 
A política ambiental adotada pelo Porto de Itajaí e o trabalho coeso e especializado realizado pela Gerência de Meio Ambiente 
garante ao porto diversos prêmios na área ambiental, entre eles a pontuação de 99.37 na avaliação do seu Índice de Desempenho 
Ambiental (IDA) em auditoria realizada pela Agência Nacional dos Transportes Aquaviários (Antaq). O Índice de Desempenho 
Ambiental tem a pontuação máxima é de cem pontos e o Porto de Itajaí foi o segundo colocado no ranking da Agência Reguladora. 
Os 38 indicadores que compõem o IDA foram escolhidos com base em literatura técnica especializada, legislação ambiental 
aplicável e boas práticas observadas no setor portuário mundial, contemplando aspectos como a existência de licença ambiental 
vigente, planos de emergência, destinação adequada de resíduos, educação ambiental, segurança do trabalho e monitoramento 
da qualidade da água.
Uma das ações desenvolvidas pela Superintendência do Porto de Itajaí com foco em conscientização e educação ambiental é o 
evento “Juntos pelo Rio”, o qual no ano de 2017 realizou sua sexta edição e será objeto deste Case.

P12 O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não, o evento é um legado da passagem da Regata Volvo Ocean Race - Stopover por Itajaí no ano de 2012 e nas demais edições 
o evento ocorre também em comemoração ao Dia Mundial da Água (22/03), desta forma foi incorporado por Itajaí como um dos 
principais eventos de mobilização social e educação ambiental.

P13 Descreva o problema ambiental identificado no projeto: (Máx. 3.000 caracteres.)

O município de Itajaí esta localizado na foz do Rio Itajaí-Açu sendo que estão localizadas a montante na bacia hidrográfica do Vale 
do Itajaí 52 município. Desta forma todo o lixo e dejetos laçados chegam até as nossas cidades.
Desde a época de sua colonização, a região sofre com atividades agrícolas baseadas no desmatamento com posterior queimada, 
sem nenhum controle de erosão e respeito às áreas de preservação permanente. A partir da segunda metade do século XX, com a 
introdução de adubos químicos e agrotóxicos ocorreu uma drástica redução de sua cobertura florestal, fertilidade do solo e 
quantidade e qualidade dos recursos hídricos. 
O desenvolvimento econômico trouxe como consequência direta a poluição das águas e desmatamentos, principalmente de matas 
ciliares, e assim começaram a surgir pragas e insetos hematófagos, atingindo níveis insuportáveis em alguns municípios do Vale. 
Dentre tais problemáticas inclui-se a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, causador da Dengue, bem como o zika vírus, 
microcefalia e chikungunya.
Mesmo em meio a estes problemas, o Vale do Itajaí é uma região que apresenta belíssimas paisagens e muitas riquezas 
envolvendo sua fauna e flora, onde podem ser desenvolvidas muitas atividades e estudos relacionados ao meio ambiente.

P14 Qual foi a solução encontrada? (Máx. 3.000 caracteres.)

Com a passagem da Regata Volvo Ocean Race – Stopover por Itajaí no ano de 2012, surgiu a ideia de unir forças com a 
comunidade e entidades dos municípios de Itajaí e Navegantes, para que a  limpeza do Rio Itajaí-Açu fosse realizada. Em 6 
edições já foram retiradas mais de 100 toneladas de entulho do Rio Itajaí-Açu.
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P15 Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é (ou foi) desenvolvido: (Máx. 5.000
caracteres.)

A organização desta ação iniciou-se com a Superintendência do Porto de Itajaí contatando seus parceiros para o desenvolvimento 
do evento. Desta maneira ocorreram reuniões semanais no auditório da Superintendência do Porto de Itajaí a fim de decidir as 
características do evento. 
As reuniões de planejamento contaram com a presença dos parceiros onde eram discutidas as diretrizes do evento, levantando-se 
as demandas necessárias para o evento, angariando novos parceiros, equipamentos e matérias para a realização do evento.

P16 Quais foram os resultados alcançados com o projeto? (Máx. 4.000 caracteres.)

Ano - Nº de Voluntários Resíduos: Recicláveis (Ton.) não Recicláveis 
(Ton.)
2012 (24 de Março) 400 1 4 5
2013 (23 de Março) 500 2 1,5 3,5
2014 (29 de Março) 500 3,7  2,9 6,6 e 12 (madeira)
2015 (21 de Março) 700 3,5 35 38,5
2016 (02 de Abril) 600 1,4 2,5 3,5
2017 (25 de Março) 750 3,1 3,7 6,81

P17 Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Não há apoio financeiro, apenas parceiros que podem ajudar doando algum material para a realização do evento, entre eles: 
órgãos ambientais, governo, comunidade e empresas.

P18 Data de início do projeto: (Ex.: 01/02/2012)

24/03/2012

P19 O projeto está em andamento e terá continuidade? Caso não, descreva a data do término dele: (Ex.:
31/12/2017)

Sim, estamos na 7ª edição (2018) e como todos os anos o evento é um grande sucesso não temos a intenção de parar.

P20 Investimento (R$) total com o projeto inscrito no 25º Prêmio Expressão de Ecologia: (Use somente o valor
numérico. Ex.: 25.868,52.)

10.000,00

P21 Número de pessoas que participaram do projeto: (Use somente o valor numérico. Ex: 10.868.)

Voluntárias 3450

Remuneradas Não há

Página 4 : Indicadores numéricos do projeto participante:
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P22 Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto? (Use somente o valor
numérico. Ex.: 5.850.)

Pessoas 3450

P23 Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto: (Esta questão exige ao menos um resultado
quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25 crianças atendidas pelo
programa ambiental; 150 animais beneficiados)

Resultado 1 100 tonelada de resíduos retirados do Rio Itajaí-Açu

Resultado 2 3450 voluntários

Resultado 3 51 entidades parceiras

Resultado 4 15 toneladas de resíduo reciclado
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