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RESUMO 
 
Relata-se a experiência desenvolvida pelo projeto Observatório 
Social dos Royalties no município de Pirambu/SE. Inserido no 
Programa de Educação Ambiental com Comunidades 
Costeiras (PEAC), o projeto cumpre exigências legais como 
ação mitigadora dos impactos da atividade petrolífera. A 
preocupação central é contribuir para promoção e ampliação 
do conhecimento acerca da distribuição de recursos 
dos royalties e a discussão pública sobre seu controle social. 
Como resultado parcial dessa experiência, destaca-se a 
formação de um Grupo de Trabalho composto por moradores 
do município com vistas a fomentar a participação coletiva na 
gestão ambiental dos recursos naturais e, sobretudo, dos 
recursos dos royalties. 
       
Palavras-chave: Controle Social. Programa de Educação 
Ambiental com comunidades Costeiras. Participação Coletiva. 
Gestão Ambiental.      
 
ABSTRACT 
 
We report the experience developed by the Social Royalties 
Observatory project in the municipality of Pirambu / SE. 
Inserted into the Environmental Education Program with 
Coastal Communities (ECCP), the project meets legal 
requirements as a mitigating action of the impacts of oil activity. 
The central concern is to contribute to the promotion and 
expansion of knowledge about the distribution of funds from 
royalties and public discussion of its social control. As a partial 
result of this experience, there is the formation of a working 
group composed of county residents in order to encourage 
collective participation in environmental management of natural 
resources and above all the resources of royalties. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O texto em tela trata da experiência do projeto Observatório Social dos Royalties 

em curso no município de Pirambu/SE. Esta ação tem respaldo na legislação ambiental 

(Nota Técnica Nº 01/10- CGPEG/DILIC/IBAMA)1 e está localizada como uma das 

intervenções do Programa de Educação Ambiental com Comunidades Costeiras (PEAC) em 

atendimento às exigências de ações mitigadoras expressas pelo IBAMA à PETROBRAS. O 

projeto tem como preocupação central contribuir para a promoção e ampliação do 

conhecimento acerca da distribuição de recursos dos royalties e a discussão pública sobre a 

necessidade de controle social desse recurso no referido município. 

O PEAC “atende às condicionantes específicas de educação ambiental e 

compensação pela interferência na atividade pesqueira”, (PEAC, 2009, p. 01) e tem como 

objetivos “mitigar e compensar os impactos ambientais, decorrentes de todos os 

empreendimentos off shore de exploração e produção de petróleo e gás, da PETROBRAS, 

por meio da Unidade de Operações de Sergipe e Alagoas – UO - SEAL, com sede em 

Aracaju”5.  

Iniciado em meados de junho de 2014, o projeto Observatório tem como 

objetivos formar um grupo de trabalho por meio da identificação de sujeitos oriundos de 

grupos sociais vulneráveis; sistematizar informações e produzir conhecimentos relativos a 

royalties, participações especiais, fundo público, orçamento público e políticas públicas 

municipais relacionadas à gestão ambiental e seu financiamento; divulgar informações de 

interesse público relativas a royalties, participações especiais, políticas públicas, atividades 

econômicas, realidade social; fomentar a construção do conhecimento através das 

estratégias de Educomunicação e consolidar o Observatório Social dos Royalties no 

município.  

O presente trabalho apresenta aspectos gerais da experiência de execução do 

referido projeto em andamento, localizando-o como uma estratégia de fomento do controle 

social no debate do Licenciamento Ambiental. Deste modo, aborda-se inicialmente sobre o 

controle social dos royalties como exigência do processo de Licenciamento Ambiental, 

reconhecendo sua relevância como ação de mitigação das atividades de exploração e 
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produção de petróleo e gás. Em seguida, através de relato de experiência, busca-se 

apresentar os caminhos percorridos para a constituição do Grupo de Trabalho do 

Observatório Social dos Royalties, etapa importante na construção de uma estratégia de 

controle social da aplicação de royalties no município de Pirambu. 

 

2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL E CONTROLE SOCIAL DOS ROYALTIES 

 

O processo de apropriação e uso dos recursos da natureza sempre foi balizado 

por diferentes interesses e conflitos, mas é inegável o seu aumento no atual estágio do 

capitalismo. Os diversos atores sociais atuam de maneira diversa sobre o ambiente 

buscando dominá-lo, a fim de garantir o desenvolvimento humano, político e social para 

determinados grupos. Mas à medida que as demandas, postas pela questão ambiental6, 

obstaculizam o desenvolvimento do capital é que se inicia uma articulação em torno da 

necessidade de se pensar e criar formas de regular a apropriação dos recursos naturais. 

Desse modo, é sobre essa tensão que o Estado é chamado a atuar sobre o ordenamento da 

gestão ambiental no Brasil, mediando disputas pelo acesso e uso dos recursos ambientais7 

(QUINTAS, 2003). 

Visando a mediação dos conflitos em torno do uso e apropriação dos recursos 

naturais o Estado institui o licenciamento ambiental como instrumento da gestão ambiental 

pública brasileira, de uso exclusivo do Poder Público, para qualquer empreendimento ou 

atividade potencialmente poluidora, como ação compartilhada pelos órgãos estaduais de 

meio ambiente e IBAMA. As diretrizes para execução desta exigência legal estão dispostas 

na Lei 6.938/1981 (Art. 10º) e nas Resoluções CONAMA8 nº 001/86 e nº 237/97. Para efeito 

da Resolução 237/97, que regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental 

estabelecidos na PNMA9, no inciso I do artigo 1º fica definido o licenciamento ambiental 

como sendo o 

                                                           
6
 Assim, como as expressões da “questão social‟, a questão ambiental tem sua origem determinada 

pelo poder destrutivo e desigual do capital. A questão ambiental é entendida como desdobramento da 
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ambiental (SILVA, 2010). 
7
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1960 e, mais enfaticamente, a partir da década de 1970 no bojo das manifestações sociais e pelo 
estímulo gerado para a questão ambiental pela Conferência de 1972 (Conferência de Estocolmo). 
8
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9
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procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a 
localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades 
utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente 
poluidoras ou daquelas que sob qualquer forma, possam causar degradação 
ambiental (BRASIL, 1997). 
 

Ratificando essa premissa, a Constituição Federal de 88 traz no art 225 

explicitamente que é dever do Poder Público e da coletividade defender e preservar o 

ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, já que se trata 

de um bem de uso comum da população. 

Desse modo, cabe ao Estado, através do órgão ambiental responsável - Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), conferir licença 

para instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades efetivas ou 

potencialmente poluidoras que exploram os recursos ambientais. Para isto, o licenciamento 

ambiental determina condicionantes, ordenando a prática de ações mitigadoras10 e 

compensatórias11 consolidadas em programas e projetos ambientais com o desígnio de 

diminuir e compensar as comunidades atingidas pelos impactos ambientais12 causados 

pelos empreendimentos. 

Articulada a esta estratégia está a educação ambiental que se coloca, portanto, 

como condicionante no licenciamento, atuando na gestão dos conflitos de uso e distributivos 

ocasionados por um empreendimento, objetivando garantir:  

 

“(1) a apropriação pública de informações pertinentes; (2) a produção de 
conhecimentos que permitam o posicionamento responsável e qualificado dos 
agentes sociais envolvidos; (3) a ampla participação e mobilização dos grupos 
afetados em todas as etapas do licenciamento e nas instâncias públicas decisórias; 
(4) o apoio a movimentos de reversão dos processos assimétricos no uso e na 
apropriação da natureza, tanto em termos materiais quanto simbólicos” (LOUREIRO, 
2010, p. 14). 

 

                                                           
10

 Medidas mitigatórias: projetos e/ou ações, propostas pela empresa licenciada e aprovados pela 
CGPEG, que buscam minimizar e/ou evitar os efeitos negativos dos impactos da atividade licenciada, 
bem como o agravamento de impactos identificados e a ocorrência de novos impactos (Parecer 
Técnico CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 107/10). 
11

 Medidas compensatórias: projetos e/ou ações de caráter coletivo e voltados para a melhoria das 
condições de vida e de trabalho nas comunidades, propostos por estas e aprovados pela 
Coordenadoria Geral de Petróleo e Gás - CGPEG, decorrentes da existência de um impacto 
inevitável, quando identificada a interferência sobre alguma atividade econômica e/ou o quotidiano de 
determinado grupo social (Parecer Técnico CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 107/10). 
12

 A Resolução nº 01/1986 do CONAMA, no art. 1º define o conceito de impacto ambiental como: [...] 
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por 
qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente, afetam: I – A saúde, a segurança e o bem-estar da população; II – As atividades 
sociais e econômicas; III - A biota; IV – As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V – A 
qualidade dos recursos ambientais (MMA, 1986, p. 01). 
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Atualmente, o licenciamento segue as diretrizes dispostas no documento 

denominado “Orientações Pedagógicas do IBAMA para a implementação da educação 

ambiental”, o qual regulamenta as ações de educação ambiental que deverão ser realizadas 

pelos agentes poluidores, entabulando programas de educação ambiental que reafirmem “o 

papel estratégico da organização e da participação da coletividade, na gestão dos recursos 

naturais e na busca de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, de acordo com a 

Constituição Federal” (MMA, 2005, p. 06). 

É nesta perspectiva que se insere o Programa de Educação Ambiental com 

Comunidades Costeiras – PEAC. A fim de buscar essa perspectiva de educação ambiental, 

a Petrobras estabeleceu convênio com a Universidade Federal de Sergipe em 2009, através 

do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento Social do PEAC – PPDS, coordenado pelo 

Departamento de Serviço Social – para que esta executasse as ações relacionadas ao 

trabalho de fortalecimento político-organizativo das comunidades da área de abrangência do 

programa, prioritariamente comunidades pesqueiras. 

Desde então, vários projetos foram desenvolvidos no interior do programa 

seguindo essa linha de educação ambiental. Atualmente o PPDS tem dado continuidade a 

alguns trabalhos13 e iniciado outros, atendendo as exigências expressas pelo IBAMA à 

PETROBRAS, enquanto ações mitigadoras. Dentre as novas intervenções tem-se o projeto 

“Observatório Social dos Royalties”, cujo fundamento se localiza na Linha de Ação B - 

Controle Social da aplicação de royalties e de participações especiais da produção de 

petróleo e gás natural, da Nota Técnica N.º 01/2010 – CGPEG/IBAMA, a qual afirma a: 

“necessidade de mitigação dos impactos produzidos pela atividade licenciada sobre a 

organização político-econômica dos municípios da região”.  

Além da justificativa dada pelo aporte legal, as instituições envolvidas no 

programa afirmam a relevância de ações dessa natureza com vistas ao controle social dos 

recursos dos royalties porque entendem que a forma como os recursos dos royalties são 

empregados provoca impactos na materialidade social das pessoas residentes nos 

municípios e estados recebedores de tais recursos. Assim sendo, faz-se necessário e 

urgente “o acompanhamento, a divulgação e a discussão pública em torno do recebimento e 

da aplicação dos recursos financeiros das participações governamentais (royalties e 

participações especiais) pelo poder público municipal” (N T N.º 01/2010 – CGPEG/IBAMA). 

Cabe destacar que entendemos controle social como um importante instrumento 

de participação do cidadão na gestão pública, na fiscalização, no monitoramento e no 
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 Dentre eles os projetos denominados “Fortalecimento da Organização de Base das Marisqueiras” e 
“Assessoramento ao Conselho Gestor do PEAC”. 
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controle das ações da Administração Pública, com vistas a propiciar um maior estreitamento 

entre sociedade civil/Estado. Corroboramos com Raichelis (2006, p.09) quando afirma que  

 

o controle social implica o acesso aos processos que informam decisões da 
sociedade política, viabilizando a participação da sociedade civil organizada na 
formulação e na revisão das regras que conduzem as negociações e arbitragens 
sobre os interesses em jogo, além da fiscalização daquelas decisões, segundo 
critérios pactuados.  

 

3. OBSERVATÓRIO SOCIAL DE ROYALTIES: UMA ESTRATÉGIA DE CONTROLE 

SOCIAL DA APLICAÇÃO DE ROYALTIES NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU 

 

A delimitação espacial do projeto foi definida analisando os resultados da 

pesquisa intitulada „Controle Social da Aplicação de Royalties e de Participações Especiais 

da Produção de Petróleo e Gás – Barra dos Coqueiros, Pacatuba e Pirambu”.14 A pesquisa 

procurava detectar o impacto dos recursos provenientes dos repasses dos royalties e 

participações especiais na economia dos três municípios sergipanos. Através da 

caracterização da situação social, política, econômica e ambiental, identificou-se que o 

município de Pirambu apresentava significativa dependência em relação a tais recursos. 

Segundo relatório da referida pesquisa: 

 

A análise de CAP (Capacidade de Arrecadação Própria) e do GD (Grau de 
Dependência) dos três municípios pesquisados identificou que ambos apresentam 
fragilidade no que diz respeito à capacidade de gerar receitas a partir de seus 
próprios esforços, o que é evidenciado pelo alto grau de dependência (GD) de 
recursos externos. Nesse sentido, Pirambu é destaque por possuir o maior grau de 
dependência dos repasses da União e do estado. 
O cruzamento da influência dos royalties sobre as transferências 
intergovernamentais (Cf. Capítulo 3) nos permite concluir que Pirambu tem um alto 
grau de dependência dos recursos provenientes dos royalties do petróleo e gás, fato 
não observado em Pacatuba e Barra dos Coqueiros, municípios onde os royalties 
não têm tanto impacto sobre o montante recebido através de transferências 
intergovernamentais (PETROBRAS, 2012). 

 

Os resultados dessa pesquisa evidenciaram, também, a falta de clareza na 

aplicabilidade, por parte da gestão municipal, das somas provenientes das transferências de 

Royalties e Participações Especiais. 

 

Mesmo com as dificuldades de se conhecer efetivamente as áreas de aplicação dos 
royalties, a análise das despesas de Pirambu, município no qual não resta sombra 
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 Pesquisa realizada no âmbito do Projeto de Pesquisa em Desenvolvimento Social (PPDS) no ano 
de 2012. Como parte integrante das atividades do Programa de Educação Ambiental com 
Comunidades Costeiras (PEAC) para o ano citado. 
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de dúvida da importância desses recursos, não oferece perspectivas de aplicação 
nas áreas preconizadas

15
 neste estudo (PETROBRAS, 2012). 

 

Pirambu é considerado um dos maiores centros pesqueiros de Sergipe, 

contando com pequenas indústrias de gelo e de beneficiamento de camarão, seu principal 

produto. Caracterizada como um município eminentemente turístico, não possui indústrias 

ou setores que possam alavancar o seu PIB, fato que aumenta a dependência do município 

em relação às transferências intergovernamentais, destacadamente de recursos 

provenientes de royalties. 

O incremento da receita municipal gerado pelo aumento dos valores recebidos 

de repasses de royalties16 cria a expectativa de maiores investimentos nas esferas públicas, 

sobretudo em setores ligados ao acesso aos direitos básicos, a melhoria da qualidade 

ambiental e em políticas públicas que diversifiquem a economia municipal diminuindo a 

dependência desse recurso finito. No entanto, a observação da realidade e análise de dados 

oficiais tem demonstrado que o município de Pirambu apresenta uma situação incoerente 

com a quantidade de recursos recebidos, somado a falta de clareza na aplicação desses 

montantes, gerando a impressão que os recursos de royalties estão sendo mal 

administrados pelo poder público municipal. 

Em 2010 Pirambu possuía 8.369 habitantes17, destes 4.906 residiam na zona 

urbana e 3.463 na zona rural do município. Conforme dados de 2009 IFDM18 o município de 

Pirambu apresenta índice de desenvolvimento regular (0,5992), ocupando a 35ª posição no 

ranking dos municípios sergipanos.  

Segundo dados do IBGE (2009) Pirambu possuía 29,4% da sua população 

vivendo em situação de pobreza. No mesmo ano, a taxa de moradores vivendo em situação 

de indigência chegava a 40,4% da população municipal. Ainda segundo dados do censo do 

IBGE (2010) somente 15% dos domicílios possuem esgotamento sanitário adequado. 

Levando em consideração os dados apresentados, percebe-se que em Pirambu 

a realidade de aplicação de royalties reclama maior participação pública, capaz de efetivar 

                                                           
15

 As áreas preconizadas pela pesquisa para aplicação dos recursos dos Royalties foram: 
diversificação econômica e produtiva, melhoramento da qualidade ambiental e ampliação e melhorias 
da infraestrutura básica municipal. 
16

 Em 2003 os royalties representavam 66% das Receitas correntes geradas pelo município de 
Pirambu. E no período entre 2001/2009 uma média de impacto na receitas correntes de 51,15%. 
(PETROBRAS, 2012). 
17

 IBGE, 2010 
18

 O índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) acompanha três áreas de desenvolvimento 
humano: Emprego e Renda, Educação e Saúde. Essas áreas recebem o mesmo peso na elaboração 
do cálculo e a leitura do resultado varia de 0 a 01, seguindo a mesma lógica do IDH (IFDM 2011). 
Segundo a metodologia os resultados entre 0 e 0,4 são considerados municípios de baixo estágio de 
desenvolvimento; entre 0,4 e 0,6 como desenvolvimento regular; entre 0,6 e 0,8 estágio moderado de 
desenvolvimento; e entre 0,8 e 1,0 municípios ponderados como de alto estágio de desenvolvimento. 
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um controle social desses recursos. Este é o cenário de desenvolvimento das atividades do 

projeto Observatório Social dos Royalties, cujas atividades, conforme referido, tiveram inicio 

em julho de 2014. Considerando os objetivos do projeto, o desenvolvimento das atividades 

propostas tem se dado mediante uso de caminhos metodológicos que favoreçam a 

participação efetiva dos sujeitos sociais envolvidos, no sentido de fomentar reflexões críticas 

sobre a aplicação de recursos provenientes do recebimento de royalties pelo município, bem 

como sobre temas correlatos, tais como a constituição do Estado, políticas públicas, questão 

ambiental, controle social e direitos sociais.  

Para viabilizar tais debates, têm-se utilizado reuniões e oficinas de construção e 

de exibição de vídeos, todas precedidas de mobilização social. As ações desenvolvidas de 

julho de 2014 a janeiro de 2015 visaram responder ao objetivo de constituir um grupo de 

trabalho (GT) permanente – composto por equipe técnica e aproximadamente 15 

representantes dos grupos sociais vulneráveis, que atendam aos critérios de priorização de 

sujeitos inerentes ao PEAC e à educação ambiental determinada pela CGPEG/IBAMA – a 

fim de que este possa exercer o controle social dos recursos dos royalties recebidos pelo 

município. 

No período mencionado foram realizadas 4 (quatro) reuniões ampliadas, com 

média de 30 participantes. Para tanto, foram mobilizados lideranças comunitárias, 

pescadores, agricultores, jovens ligados às manifestações culturais, trabalhadores 

autônomos, professores.  

Nessas primeiras reuniões foi possível apresentar o projeto Observatório Social 

dos Royalties e socializar dados do balanço informativo dos valores recebidos pelo 

município de Pirambu correspondentes a receita dos Royalties, (2012-2013 e janeiro/maio 

de 2014) divulgados no site da Controladoria Geral da União/Portal da Transparência, além 

de tratar sobre o acesso aos direitos sociais considerando relatos de experiências e análises 

dos participantes acerca da realidade do município. Observou-se que as precárias 

condições de vida dos moradores dos povoados de Pirambu assumiu destaque entre os 

depoimentos dos participantes que destacaram a baixa qualidade dos serviços públicos e/ou 

ausência desses no município e, ainda, as difíceis condições de acesso a emprego/geração 

de renda em nível local.  

Especialmente na quarta reunião, realizada em janeiro/2015, os participantes 

aprofundaram o debate sobre a realidade local a partir da socialização de dados oficiais do 

município de Pirambu19 apresentados pela equipe técnica do projeto. Vale ressaltar que, a 

apresentação desses dados permitiu aos participantes analisarem, coletivamente, a 

                                                           
19

 Número populacional, colégio eleitoral, Produto Interno Bruto (PIB) e investimentos públicos foram 
alguns dos temas discutidos pelos participantes e a equipe técnica do projeto. 
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realidade, a partir de suas vivências, em comparação com os números oficiais apresentados 

pelo município. É importante registrar que este momento aproximou e permitiu a 

participação de todas e todos, na expressão e no protagonismo das discussões. A 

constituição de um Grupo de Trabalho (GT) capaz de fiscalizar e monitorar os valores 

recebidos pelo município em razão do repasse dos royalties foi a principal proposta de 

consenso entre os presentes. Além do monitoramento, o GT, deve, seguindo às discussões 

apresentadas, cumprir um papel ativo de mobilização dentro do município, aproximando à 

população local dos temas relacionados aos royalties, possibilitando assim, a constituição 

de um controle social. Nessa reunião, portanto, foi alcançado o primeiro objetivo do projeto, 

qual seja, a constituição de um GT com 15 participantes. Destes, 8 (oito) são representantes 

dos povoados localizados na zona rural e 7 (sete) são representantes da sede do município. 

 As oficinas de construção e exibição de vídeos foram propostas pela equipe 

como uma estratégia de ampliar a lista de contatos e o envolvimento dos comunitários com 

o projeto “Observatório Social dos Royalties”, além de levantar informações acerca das 

principais problemáticas enfrentadas em nível local. As 03 (três) oficinas de construção de 

vídeos foram realizadas entre setembro e outubro de 201420, buscaram estimular o 

imaginário coletivo da comunidade, mediante o exercício prático conhecido por „video-

cartas‟. O objetivo deste exercício é permitir que os vídeos gravados sejam como cartas 

endereçadas aos povoados circunvizinhos, possibilitando a comunicação e a troca de 

informações. Vale ressaltar que todo processo de produção dos vídeos – desde a criação 

dos roteiros até as filmagens – foi realizado conjuntamente com os moradores dos 

povoados.   

A realização dessas oficinas de construção de vídeos seguiu uma mesma 

proposta metodológica, estruturada em três momentos, a saber: no primeiro momento eram 

problematizados o papel da grande mídia e a forma como as comunidades e a pobreza são 

retratada pelos grandes veículos de comunicação e o papel que cumpre a construção de 

alternativas de comunicação popular; em seguida era problematizado o que seria filmado e 

como – momento que possibilitava a identificação de problemas e potencialidades 

encontradas nos povoados, de organizações dos diversos tipos, papel e influência das 

                                                           
20

 A realização dessas oficinas foi proposta pela equipe técnica do projeto após avaliação dos 
participantes da segunda reunião ampliada ao apontarem a necessidade de maior mobilização de 
moradores dos povoados para participação no projeto. Os presentes sugeriram, inclusive, a utilização 
de outras estratégias de mobilização pela equipe, tais como bicicletas e carros de som. Em 
decorrência dos questionamentos e depoimentos, levando ainda em consideração que se aproximava 
o período eleitoral, a equipe técnica indagou sobre a possibilidade de suspender as duas reuniões de 
grupo ampliado, previstas para os meses de setembro e outubro/2014, e intensificar as atividades em 
cada comunidade, a fim de alcançar o maior envolvimento dos comunitários com o projeto. Essa 
proposta foi aceita por todos os presentes, ficando acordado também que as reuniões ampliadas 
seriam retomadas após o período eleitoral. 
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diversas instituições; e por fim o momento da filmagem. Com o auxílio da equipe técnica os 

moradores, munidos de câmeras e gravadores, faziam o registro. Cabe destacar que essas 

oficinas foram precedidas de mobilizações21 realizadas mediante visitas domiciliares e 

recursos auxiliares, tais como instrumentos musicais, megafone e panfletos. 

A produção de vídeo-cartas foi seguida das oficinas de exibição destas.  Esta 

atividade denominada “Cinema na Comunidade” consistiu no retorno às três comunidades 

onde foram produzidos os vídeos para exibição destes aos seus moradores, além da 

exibição de vídeos produzidos por moradores das outras duas comunidades onde a oficina 

de construção de vídeos também foi realizada. Desse modo, as três comunidades tiveram 

seus vídeos exibidos entre si.  

A discussão coletiva da pauta proposta evidenciou que o acesso a direitos 

fundamentais pela população de Pirambu é precário, sendo questionado por alguns 

comunitários sobre a discrepância entre os dados apresentados pela propaganda oficial e a 

realidade encontrada nos povoados e sede do município. Os participantes indicaram ainda 

que, apesar dos vídeos apresentarem características particulares de três povoados, os 

problemas evidenciados nesses filmes são comuns a quase todos os povoados de Pirambu.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através deste relato de experiência inferimos que o exercício do controle social 

sobre os recursos advindos dos royalties e das participações especiais recebidos pelos 

estados e municípios decorrentes da indústria do petróleo, é fundamental para o processo 

de fortalecimento das populações mais vulneráveis na gestão ambiental dos recursos 

naturais. Enquanto mecanismo legal, fruto do processo de licenciamento ambiental, as 

intervenções do Observatório Social dos Royalties em Pirambu tem conseguido despertar 

em alguns grupos sociais do município o interesse em discutir sobre o uso e aplicação dos 

recursos dos royalties no município. Exemplo disso é a constituição do grupo de trabalho 

constituído por 15 comunitários, sendo 8 membros representantes dos povoados e 7 

representantes da sede do município.  

Há um esforço dos executores para que a educação ambiental trabalhada por 

dentro do programa seja de fato, um instrumento de democratização da gestão dos recursos 

naturais que possibilite espaços de troca de saberes, produção de conhecimentos, 

                                                           
21

 As mobilizações para as oficinas de construção de vídeos foram realizadas nos dias 16, 23 e 30 de 
set./2014, nas comunidades Alagamar, Baixa Grande e Água Boa, respectivamente. Para as oficinas 
de exibição de vídeo (cinema na comunidade) as mobilizações ocorreram nos dias 14, 16 e 23 de 
outubro nas comunidades Alagamar, Água Boa e Baixa Grande, respectivamente.  
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habilidades e que fomente a autonomia dos sujeitos participantes, como defende Loureiro 

(2010). Espera-se, portanto, que com o GT constituído, as comunidades possam se 

apropriar da discussão acerca do uso e aplicação dos royalties no município e passem a 

exigir do poder público uma maior transparência nas informações sobre a aplicação desses 

recursos. 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AQUINO, C.N.P. Um Estudo dos Royalties de Petróleo: Impactos sobre indicadores 
sociais nos municípios do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Março/ 2004. 

 

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de 
Edições Técnicas, 2008.  

 

______. LEI Nº 6.938, De 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional de Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicações, e dá outras previdências. 
Disponível em http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=313. Acesso em 
09 de fevereiro de 2015.  

 

_______. RESOLUÇÕES CONAMA Nº 001/86, de 23 de janeiro de 1986. Publicado no D. 
O.U. de 17 de fevereiro de 1986. 

 

______. RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997. Publicada no D.O.U. 
nº 247, de 22 de dezembro de 1997. 

 

IBGE. Cidades. Rio de Janeiro: IBGE. Disponível em 
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 

 

_______. Infográficos Cidades@: Pirambu/SE. 2010. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=280530# 

 

IFDM. Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal. 2011. 
http://www.firjan.org.br/main.jsp?lumChannelId=4028818B3AD121E0013AD19509E21CB1 

 

LOUREIRO, C. F. B. Educação Ambiental no Licenciamento: uma análise crítica de suas 
contradições e potencialidades. In. Revista Sinais Sociais. Serviço Social do Comércio 
Administração Nacional – SESC, Rio de Janeiro, v.5 nº14, set/dez. 2010. 
 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=280530
http://www.firjan.org.br/main.jsp?lumChannelId=4028818B3AD121E0013AD19509E21CB1


 

12 

                  

MMA. Orientações Pedagógicas do IBAMA para Elaboração e Implementação de 
Programas de Educação Ambiental no Licenciamento de Atividades de Produção e 
Escoamento de Petróleo e Gás Natural. Brasília, 2005.  
 

____. Parecer Técnico CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 107/10. Rio de Janeiro: IBAMA, 2010.  

 

____. Nota Técnica GPEG/DILIC/IBAMA Nº 01/10. Rio de Janeiro: IBAMA, 2010. 
 

PEAC. Reunião técnica para alinhamento da equipe conforme cronograma do Projeto 
de Pesquisa e Desenvolvimento Social junto às comunidades costeiras abrangidas 
pelo PEAC. Laranjeiras/SE. Maio/2009. 

 

PETROBRAS. Relatório do Controle Social da Aplicação de Royalties e Participações 
Especiais da Produção de Petróleo e Gás - Barra dos Coqueiros, Pirambu e Pacatuba. 
Sergipe, 2012. 

 

QUINTAS, J, S. Educação no Processo de Gestão Ambiental: uma proposta de educação 
ambiental transformadora e emancipatória. Brasília, Agosto de 2003. Disponível em: 
http://www.ambiente.sp.gov.br/cea/files/2011/12/Jose_S_Quintas.pdf. Acesso em 10 de 
fevereiro de 2015 

 

RAICHELIS, R. Articulação entre os conselhos de políticas públicas – uma pauta a ser 

enfrentada pela sociedade civil. In. Revista Serviço Social e Sociedade nº85. São Paulo. P. 

109-116. Março de. 2006.  
 

SILVA, M. das G. e. Questão ambiental e desenvolvimento sustentável: um desafio 
ético-político ao Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2010. 

  

 
 

http://www.ambiente.sp.gov.br/cea/files/2011/12/Jose_S_Quintas.pdf

