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Relatório CEDS – Gerencia de Ecoprojetos  

- de agosto de 2009 a abril de 2010 –  

Responsáveis: Patrícia Ortiz & André Vianna 

Introdução: O presente relatório trata da descrição do processo de seleção, 
elaboração e avaliação dos Ecoprojetos e Projetos de Gestão, do Convênio de 
Cooperação Técnico- Cientifica e de Promoção do Dialogo que entre si celebram 

PETRÓLEO BRASI-LEIRO S/A – PETROBRAS, UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
SANTOS – UNISANTOS, acompanhada de sua mantenedora a SOCIEDADE 
VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO, e como Co-participantes: ACIA – 

ASSOCIAÇÃO CUNHAMBEBE DA ILHA ANCHIETA, AMBIENTAL LITORAL 
NORTE – ALNORTE, ASSOCIAÇÃO SÓCIO AMBIENTALISTA SOMOS 
UBATUBA – ASSU-UBATUBA, ESPAÇO CULTURAL PÉS NO CHÃO, 

ILHABELA.ORG, INSTITUTO ARGONAUTA PARA A CONSERVAÇÃO 
COSTEIRA E MARINHA, INSTITUTO COSTA BRASILIS, INSTITUTO 
GONDWANA, INSTITUTO ONDA VERDE, IPEMA – INSTITUTO DE 

PERMACULTURA E ECOVILAS DA MATA ATLÂNTICA, INSTITUTO EDUCA 
BRASIL e INSTITUTO AMBIENTAL PONTO AZUL. Se divide em duas etapas: a 
primeira (parte A) se refere a descrição do processo de selecão e elaboração dos 

Ecoprojetos e Projetos de Gestão e a segunda (parte B) se refere a avaliação do 
mesmo processo.  
 

I – Primeira Etapa  

 

Metodologia empregada: A metodologia empregada consta dos passos descritos 
a seguir.  

 

1.1.GRUPO GESTOR: Foi formado um grupo, denominado Grupo Gestor, com a 
participação de 11 profissionais e especialistas, incluindo entre eles o 
Coordenador do CEDS e o Gestor do PESM – Núcleo São Sebastião.  

1.2. Agenda de trabalho do Grupo Gestor: Para realização do detalhamento da 
oficina de Projetos, dos critérios, e do processo de seleção dos projetos 
apresentados, foi elaborada uma agenda de trabalho, obedecendo etapas, que 

envolveram as reuniões descritas a seguir.  

§  Formação e Consolidação do Grupo Gestor: 19/12/08 e 12/02/09.  

   

§  Reuniões do Grupo Gestor objetivando a elaboração de critérios de 

seleção dos ecoprojetos e projetos de gestão e da oficina de projetos: 
dias:12/02/09;19/02/09; 26/02/09; 12/03/09; 25/03/09; 02/04/09;07/04/09 e 

08/04/09.  
   

§  Realização da Oficina de Projetos: 14/04/09; 16/04/09; 24/04/09;29/04/09; 

07/05/09; 15/05/09 e 22/05/09.  
   



§  Reuniões do Grupo Gestor durante a oficina de projetos: 06/05/09 e 

13/05/09.  

   
§  Apoio do Grupo Gestor aos proponentes para elaboração de projetos: 

26/05/09; 28/05/09 e 29/05/09.  

   
§  Analise dos Projetos: 02/06/09; 05/06/09; 08/06/09; 09/06/09; 10/06/09; 

15/06/09; 16/06/09 e 17/06/09.  
   

§  Consolidação dos Resultados: 23/06/09.  

   

1.3. Etapas desenvolvidas: As ações foram construídas, de forma participativa, 
tendo como base o estabelecido no Convênio. Foram considerados inicialmente 

os seguintes itens como subsídios para definição das etapas e ações do Grupo 
Gestor:  

Ecoprojetos  

 Orçamento de R$ 50.000,00 destinados a bolsa +  auxílio pesquisa ( 

pessoas físicas);  
 Total de 12 ecoprojetos;  
 Definição de temas prioritários;  

 Eco projetos estão associados a oficina (curso);  
 As oficinas devem conter capacitação em temas específicos e em temas 

complementares, bem como ensinar a formatar o ecoprojeto;  

 A orientação dos ecoprojetos deve ser realizada pelos professores das 
Oficinas;  

Projetos de gestão  

 R$ 16.000,00 por projeto, para apoio a 10 meses de atividade;  

 Total de 12 projetos de gestão;  
 Projetos de gestão também estão associados a oficina (curso);  

Participantes das oficinas  

 participantes de entidades não governamentais da região efetivamente 
engajados nos trabalhos de gestão socioambiental de escala  regional e/ou 

local, com até 70 % das vagas.  
 participantes de equipes públicas locais de gestão ambiental, de equipes de 

gestão socioambiental de empresas e estudantes/ pesquisadores 
/profissionais cujo foco de atuação coincida com a programação, até 30 % 
das vagas.  

 Não ocorrendo o preenchimento de todas as vagas com a aplicação destes 
critérios, a Coordenação do CEDS poderá submeter ao Comitê do Diálogo 
critérios excepcionais em função da demanda específica.  

Temática prioritária  



 Segundo definido no Convenio, os temas que integram a listagem de 
programação preliminar de oficinas e cursos compõem a base de conteúdos para 
a capacitação de gerentes de ecoprojetos sustentáveis na região do Litoral Norte 

paulista. Essa formação dá suporte para o desenvolvimento de projetos de 
intervenção, dentro do escopo visualizado como horizonte para o Diálogo para a 
Sustentabilidade e as iniciativas associadas. São eles: Matriz energética nacional; 

Gestão das Unidades de Conservação; Turismo Sustentável; Gerenciamento de 
Riscos e Plano APELL; Ocupação do Solo e habitação popular; Saneamento; 
Fiscalização Ambiental; Recuperação de Mata Ciliar; Apoio à Pesca e à 

Aqüicultura; Gestão Ambiental Portuária.  

Critérios Pré Estabelecidos  

2. Temas específicos  
Unidades de Conservação  

Gerenciamento de Riscos e APELL  
Ocupação do solo e habitação popular  

Saneamento  
Fiscalização ambiental  

Recuperação de mata ciliar  
Apoio à pesca e aqüicultura  
Gestão ambiental portuária  

Educação ambiental  
Gestão de bacias hidrográficas  

Gerenciamento costeiro  
Patrimônio cultural  

Nota de 1 a 5 referente à aderência 
temática  

2.Tema articulador: Mosaico de Ucs  Nota 1 a 5 referente à aderência 
temática  

3.Plano de trabalho anual (temas priorizados)  Nota 1 a 5 referente à aderência 
temática  

Concepção  
projetos de gestão: atuação nos fóruns de gestão 

privilegiando ampliar acesso à informação, irradiação da 
proposta do Diálogo para a Sustentabilidade, colaboração 

para geração de soluções de gestão  
ecoprojetos: desenvolvimento/experimentação de 

estratégias e modelos para eco-empreendimentos, 

cooperação com outros agentes, concertação de esforços,  
combinação de oportunidades econômicas e melhoria 

ambiental.  

Nota 1 a 5 referente a adequação da 
concepção  

 

Elegibilidade  



 São elegíveis projetos formulados por participantes das oficinas de projetos 
de gestão e de ecoprojetos.  

Seleção 

  Os professores (grupo gestor) serão os responsáveis pela analise e seleção 
dos projetos.  

1.3.1. Oficina de Projetos 

  A oficina de projetos foi planejada pelo Grupo Gestor e operacionalizada 

pela equipe do CEDS, em parceria, com o Grupo Gestor.  

§  Foi feita a divulgação das inscrições para a oficina de projetos;   
§  Foram elaboradas fichas de inscrição para os interessados;  

§  Foram realizadas as inscrições;  
§  Foram preenchidas fichas dos alunos para oficialização perante UNISANTOS;  

§  Foi entregue aos alunos o calendário das aulas, a carga horária, os professores 

responsáveis, os conteúdos programáticos das mesmas e as referencias 

bibliográficas;  
§  Foram enviados aos alunos os materiais de apoio das aulas e entregue um CD 

ao final com o material completo das aulas ministradas;  
§  Foram realizadas avaliações pelos alunos de cada aula e professor;  
§  Foram controladas as freqüências e entrega de documentação por aluno;  

§  Foi estabelecida comunicação com os participantes pela coordenação do grupo 

gestor e pela equipe do CEDS com os participantes da oficina, via email;   
§  Foi estabelecida comunicação da coordenação do grupo gestor e da equipe do 

CEDS com os membros do grupo gestor, via email;  
§  Foram apresentados pelos participantes os seus projetos ao grupo gestor 

durante a oficina para discussão;  
§  Foram realizadas reuniões do grupo gestor para acompanhamento e avaliação 

do processo;  
§  Foi oferecido apoio adicional do grupo gestor, para os que participantes que 

solicitaram, para formatação final dos projetos.  

2. 3.2. Elaboração do detalhamento dos critérios de seleção dos 
ecoprojetos e projetos de gestão e do roteiro modelo para 
apresentação dos projetos  

§  O Grupo Gestor elaborou duas planilhas com o detalhamento dos critérios dos 

ecoprojetos e projetos de gestão em função do descrito no Convênio e um roteiro 
modelo para apresentação dos projetos pelos participantes da Oficina.  
   

 1.3.3. Avaliação dos Projetos Apresentados ao Grupo Gestor  

   

§  Foi elaborada uma ficha de avaliação dos ecoprojetos e projetos de gestão de 

acordo com os critérios definidos previamente pelo grupo gestor.  



   

§  Os projetos foram agrupados e elaborados quadros de distribuição dos projetos 

por categoria, temas e municípios, para obtenção de um panorama global do que 
foi apresentado pelos proponentes.  

   

Quadro I : Quantidades de ecoprojetos por temas e  municípios  
   

Temas  
dos  

ecoprojetos  

São 
Sebastião  

Caragua  Ilhabela  Ubatuba  LN  Ilhabela e 
Caragua  

Total  

   

Cidades 
sustentáveis  

2  -  1  4  1  -  8  

Manejo 
sustentável 

de RN  

1  1  -  2  -  2  6  

Turismo 
sustentável  

1  -  -  -  2  -  3  

EA     -  2  1  1  -  4  

Saneamento 
Ambiental  

1  1  -  -  -  -  2  

Patrimônio 
Histórico 
Cultural  

1  -  -  -  -  -  1  

APELL  1  -  -  -  -  -  1  
GERCO  -  -  -  -  1  -  1  

UCS  -  -  1  -  -  -  1  
Total  7  2  4  7  5  2  27  

   

Quadro II : Quantidades de projetos de gestão* por municípios  
   

Projetos de 
Gestão  

São Sebastião  Caraguatatuba  Ilhabela  Ubatuba  LN  

Total = 04  1  1  1  -  1  
*Não foram apresentados 12 projetos de gestão, e dos 4 que foram apresentados, 2 não se 

enquadraram nessa modalidade  

§  Foram avaliados os pré-requisitos mínimos exigidos por participante: registro de 

documentação e faltas.  

§  Os participantes do grupo gestor fizeram um pré-teste, com a ficha de avaliação 
elaborada e estabeleceram valores para as respostas da  ficha.       

Ficaram  estabelecidas, as seguintes pontuações abaixo descritas, por itens da 

ficha de avaliação, e obtivemos a nota de cada critério bem como a nota final, a 
partir de média simples.  

Item da Avaliação com 3 possibilidades de respostas:  
Não: 1  
Parcialmente: 2 ou 3  

Sim:  4 ou 5  



   

Item da Avaliação com 2 possibilidades de respostas:  
Sim: 3, 4 ou 5  

Não: 1 e 2  
   

§  Foi estabelecido previamente que, quando não houvesse possibilidade de 

consenso dos avaliadores, e grande divergência com respeito à nota, valeria a 
opinião da maioria dos avaliadores, e se tivéssemos “empate” em sub grupos de 
avaliadores, atribuiríamos ao projeto a nota mais alta.    
§  Foi estabelecido previamente que os membros do Grupo Gestor, com vínculos 

com as ONGs parceiras dos projetos dos proponentes, não poderiam participar da 
avaliação desses projetos em especifico para evitar conflitos de interesses.   
§  Foi preparada uma planilha para pontuação dos projetos.    

§  Cada projeto foi pontuado, não havendo falta de consenso por parte dos 
avaliadores.    

§  Foi realizada uma reunião final para discussão e consolidação dos resultados 
com a participação dos membros do Grupo Gestor.    

§  Foi consultada a PETROBRAS sobre a utilização dos recursos de projeto de 

gestão (que não tiveram demanda) para ecoprojetos que não foram selecionados 
na primeira etapa, readequando-os para orçamento  de R$ 16.000,00. Foi 

combinada a necessidade de um aditivo modificando esse quesito do Convenio.  
§  Foram divulgados os resultados aos proponentes.  

 
1.3.3.1 – Foram classificados, aprovados e receberam apoio financeiro do CEDS, 
os 13 ecoprojetos, abaixo descritos: 
 

Nome  ONG de Apoio  Titulo do Ecoprojeto  Tema Prioritário  Abrangência  

Altair Oliveira  
Celebreiros  Aquecedor solar com pet  Cidades 

Sustentáveis  
Litoral Norte  

Amanda Faro  
-  Acordo de manejo do 

Cambury  
Manejo 

sustentável dos 
RN  

Ubatuba  

Bruno Pitarello  
CEMAR  Centro de Capacitação de 

Tecnologias Sustentáveis  
Cidades 

Sustentáveis  
Ubatuba  

Claudia Paschoal  
Gondwana  Rede de turismo 

sustentável  
Turismo 

Sustentável  
Litoral Norte  

Débora Barrocas  
Celebreiros  Oficina de tecelagem – 

direcionando para o uso 
de fibra de bananeira  

Manejo 
sustentável dos 

RN  

Ubatuba  

Iraê Abate  
ALNorte  Ecoturismo sustentável na 

Mata Atlantica  
Turismo 

Sustentável  
São Sebastião  

Lilian Andrade  
IPEMA  Educação ambiental com 

escola do Corcovado – 
Permacultura  

Educação 
Ambiental  

Ubatuba  

Maria Luiza F.  
Cunhambebe  Escola sustentável  Educação 

Ambiental  
Litoral Norte  

Mariane Checon  
Costa Brasilis  Turismo de base 

comunitária  
Turismo 

Sustentável  
Litoral Norte  

Patrícia Marba  
IPEMA  Centro demonstrativo de 

tecnologia sustentável 
Cidades 

Sustentáveis  
Ubatuba  



pela permacultura  

Renê Hiroito  
Onda Verde  Reutilização óleo de 

cozinha  
Saneamento 

Ambiental  
Caraguatatuba  

Ricardo 
Anderáos  

Ilhabela.org  Neutralização de CO2 e 
geração de renda pela 
recomposição da Mata 

Atlantica  

Manejo 
sustentável dos 

RN  

Ilhabela  

Ruben Bianchi  

Pés no Chão  Peça de teatro no tema 
desenvolvimento 

sustentável com 20 apres. 
Em escolas públicas  

Educação 
Ambiental  

Ilhabela  

 

1.3.3.2 – Foram classificados, aprovados e receberam apoio financeiro do CEDS,  
2 projetos de gestão.  

Nome Tipo do Projeto ONG apoiadora Abrangência 

.Maria Lucia Gonçalves 
Brunton  

Projeto de gestão  Espaço Pés no Chão LN 

Neusa Oliveira Projeto de gestão  Onda Verde LN 

 

1.3.3.3 - Foram ainda classificados e pré selecionados os dez ecoprojetos abaixo 

relatados, para receber apoio financeiro, desde que readequados para um 
orçamento de até R$ 16.000,00.  

  Nome  ONG parceira  Titulo do Ecoprojeto  Tema Prioritário  Abrangência  

Andréa Bossi  

SuperEco  Implem. De ações da 
comunidade durante a 
const. De biomapas na 

Bac. Juqueriquerê  

Manejo sustentável 
dos RN  

Caraguatatuba  

Cícero Spiritus*  Aq. Ilhabela  Universidade Livre  Educação Ambiental  Ilhabela  

Fernando Rego  
Educa Brasil  Trilhas da Fazenda 

Santana  
Turismo Sustentável  São Sebastião  

Isabel Taliberti*  
MOPRESS  Ciclovias  Cidades 

Sustentáveis  
São Sebastião  

Ivan Quadros  

-  Educomunicação 
ambiental a partir da 
div. Dos ecoprojetos 
do CEDS/programa 

radiofônico  

Educação Ambiental  Litoral Norte  

Joana Lemos 
Schaefer  

ASSU  Cuidágua 
Ecolavanderia  

Cidades 
Sustentáveis  

Ubatuba  

Silvia do Rego  
Educa Brasil  Revitalização da 

Fazenda Santana e 
viveiro de mudas  

Patrimônio Histórico 
cultural  

São Sebastião  

Raphael Tiago ALNorte  Tratamento de esgoto Saneamento São Sebastião  



Cagini  de uma parte da praia 
Brava  

Ambiental  

Nyelse Martins  MOPRESS  Plano APPEL  APPEL  São Sebastião  
Roberta 
Pedroso  

Argonauta  Centro de  
documentação  

Gerenciamento 
Costeiro  

Litoral Norte  

 * esses proponentes não quiseram readequar os projetos para orçamento de R$16.000,00  

1.3.4. Encaminhamento dos Projetos Aprovados  
   

§  Foram feitas reuniões com os ecoprojetos e solicitadas readequações técnicas 

e orçamentárias com o grupo de pré-aprovados com orçamento de R$ 16.000,00, 
que concordaram em readequar seus projetos (julho/09);  
§  Foram feitas reuniões com os proponentes que não tiveram seus projetos 

aprovados, visando apoiá-los na re-formatação de seus projetos e busca de 
parcerias para viabilizá-los projetos (julho/09);  
§ Foram feitas reuniões com cada um dos ecoprojetistas no sentido de sugerir 

readequações de seus projetos; 
§  Foram construídos e discutidos os modelos possíveis para contratação dos 

Projetos pela equipe técnica e coordenação do CEDS, com UNISANTOS e 

PETROBRAS (reuniões em julho e agosto de 2009);  
§  Foram readequados os ecoprojetos e projetos de gestão em função do modelo 

pactuado  (julho/09). Os ecoprojetistas foram considerados bolsistas da 
UNISANTOS e os gastos dos projetos foram considerados gastos de suporte 
(transporte, alimentação, hospedagem, serviços de terceiros e material de 

consumo). 
§  Foram elaborados: termos de outorga e aceitação de bolsa (contrato), ficha 

cadastral, recibo do 1º desembolso para cada ecoprojetista (agosto/09);   
§  Foi aprovada pela UNISANTOS a documentação dos proponentes enviada em 

agosto/09;  
§  Foram construídas planilhas para apresentação de relatórios mensais e 
trimestrais de metas e indicadores e trimestrais de prestação de contas on line – 
através do google docs (agosto/09);   

§ A agenda a ser cumprida pelos ecoprojetistas também foi disponibilizada no 
 oogle docs, bem como o resumo de todos os ecoprojetos. 
§  Foram abertas contas no banco Santander para cada um dos proponentes 

(setembro/09);  
§ Foi acertado o procedimento da prestação de contas dos ecoprojetistas a 

UNISANTOS, bem como data para postagem de documentos, entre outros.  
§  Foi feita capacitação dos proponentes dos ecoprojetos com orientações gerais e 

de uso das ferramentas propostas: on line e presencial (setembro/09). Os 

ecoprojetistas foram instruídos, por funcionários administrativos, em como prestar 
contas a UNISANTOS;  
§ Em dezembro de 2009, foram realizadas apresentações dos ecoprojetos com 

seus resultados preliminares, e em maio de 2010, em reunião do COMDIAL, foram 
realizadas apresentações dos resultados semifinais pelos ecoprojetistas com a 
presença das partes conveniadas, bem como solicitados aos ecoprojetistas a 

entrega de documentos pertinentes a cada etapa. Foi proposta a montagem de 



uma agenda intermediaria para nova integração dos projetos e apresentação dos 
resultados parciais, mas não foi levada a frente porque houve inúmeros 
questionamentos, por parte dos ecoprojetistas, sobre o excesso de solicitações 

provenientes do Convenio; 
§  Foram emitidos por email boletins informativos aos participantes (de números 1 

a 8 até maio de 2010);  
§  Foram realizadas consolidações da situação dos relatórios de metas e 

financeiros dos ecoprojetos, e informada a coordenação do CEDS e a 

administração dos recursos do convenio, sobre qualquer descumprimento do 
solicitado. Essa informação estava disponibilizada no  google docs, e de tempos 
em tempos (trimestralmente), enviada a coordenação e administração do 

Convenio, por email. 
§  Foram acompanhados os ecoprojetos presencialmente, por telefone e/ ou por 

email, conforme a necessidade dos ecoprojetistas ou quando percebida 
necessidade de alguma informação direcionada ou especifica sobre ações dos 
projetos, pela gerencia de ecoprojetos, foram feitas visitas especificas aos 

ecoprojetos.  
§ Foram realizadas reuniões com a Coordenação do Ceds para discussão da 

situação dos ecoprojetos e projetos de gestão de agosto de 2009 a maio de 2010.  
§ Todos os produtos a serem realizados nos ecoprojetos (cartazes, camisetas, 

bolsas, convites, folders, etc) foram aprovados pela equipe do CEDS, junto a 
Petrobras.  

§ Nessa etapa final (até 20 de maio de 2010), foram organizados os 
procedimentos para entrega dos relatórios finais e fechamento de contas. 
 

 

II. Segunda Etapa – avaliação do processo proposto até abril de 2010  

 

    

2.1.�. Vantagens e desvantagens do modelo atual 

 
A seguir foram descritas, as vantagens e desvantagens, do modelo 

proposto e desenvolvido sob a otica da gerencia de ecoprojetos. Foram 

levantados alguns aspectos e dadas sugestões, de forma a construir, no novo 
aditivo um modelo mais eficaz do ponto de vista dos resultados e dos recursos 
investidos. 

2.1.1.Vantagens 
 

Modelos experimentais: O apoio ao desenvolvimento dos ecoprojetos converge 

com o modelo proposto para fomento as iniciativas que visam propor modelos 
alternativos de desenvolvimento para geração de práticas que promovam a 
sustentabilidade do Litoral Norte Paulista. Com isso, pode-se dar vazão à 

iniciativas individuais para desenvolvimento de pesquisa em desenvolvimento 
sustentável, experimentar essas iniciativas e avalia-las.  
 



Oportunidades: Deu-se oportunidade para o desenvolvimento pessoal e 
profissional de diversos atores do Litoral Norte de SP, com ênfase no 
desenvolvimento sustentável, contribuindo inclusive para formação dessas 

pessoas como potenciais lideranças locais e gerentes de projetos. 
 
Processo ensino aprendizagem: Foi construído um processo de ensino 

aprendizagem, respeitando o estagio de desenvolvimento de cada um dos 
proponentes, principalmente em se tratando do quesito elaboração e 
gerenciamento de projetos.  

 
2.1.2. Desvantagens 
 

Com relação aos “Econegócios”: A oferta de apoio aos ecoprojetos não 
absorveu somente os proponentes que quiseram realizar modelos de econegócios 
como previsto inicialmente, mas sim, muito deles demandaram e foram apoiados a 

realizar projetos socioambientais. Há uma diferença entre essas categorias de 
iniciativas sendo fundamental segregá-las. A primeira está mais ligada ao setor 
produtivo e a segunda não necessariamente, apresentando na maior parte das 

vezes, elo com as entidades socioambientalistas. 
O modelo de fomento de «econegócios» proposto, também precisa estar 
vinculado aos requisitos gerais administrativos para realização do convênio no 

qual estão inseridos. Essa questão traz uma rigidez formal que obviamente 
acarreta algumas vedações à operacionalidade dos gastos. A ecolavanderia, que 
originalmente previa a  compra de equipamentos como maquinário (ativo 

imobilizado) para funcionamento, e cujo destino final não seria a «ecoempresa» e 
sim a devolução ao tomador, é um dos exemplos mais elucidativos. 

 
Com relação aos Projetos de Gestão: quando foram propostos, os Projetos de 
Gestão tinham como objetivo serem instrumentos para garantia de participação da 

sociedade civil em Fóruns e Conselhos. Entretanto, na forma como eles foram 
realizados, acredita-se que não cumpriram seu papel. Os responsáveis por sua 
execução foram penalizados, pois empreenderam esforços, mas não conseguiram 

dar vazão ao recurso previsto para esse fim, e ainda não foram remunerados (a 
remuneração de pessoas para esse tipo de projeto estava vetado no convênio) 
pela execução dessa tarefa. 

 
Readequação dos Projetos: Tivemos o agravante da escassez de tempo hábil 
para o planejamento, execução do curso, aprovação dos projetos, e readequação 
dos mesmos. Os projetos apresentados foram selecionados sem estar totalmente 

adequados para a execução. Embora tivessem sido empreendidos esforços, 
nesse sentido, por parte da gerencia de ecoprojetos, há necessidade maior de 
tempo, na próxima etapa, entre o processo de seleção e a reestruturação final dos 

projetos. Trabalhou-se na readequação dos projetos em três etapas distintas, uma 
após a apresentação das propostas no curso, onde foi oferecido apoio de 
especialistas aos ecoprojetistas que solicitaram, outra ao final do processo de 

seleção com os 23 projetos diferentes, e uma ultima após a definição do Termo de 



Outorga e dos tipos de gastos possíveis determinados pela administração do 
Convenio. 
 

Bolsa Pesquisa e Gastos de Suporte (transporte, alimentação, hospedagem 
serviços de terceiros): Divididos os investimentos nas categorias bolsa-pesquisa 
e gastos de suporte, ficaram excluídas uma série de atividades que foram 

previstas nos projetos, e em alguns até executadas, pois faziam parte do seu 
objeto principal, e aprovados no processo de seleção.  
Poderiamos dar vários exemplos específicos sobre as limitações dessas possíveis 

formas de gastos, como no caso dos ecoprojetos, os que envolveram construções: 
a estrutura para o Viveiro de Mudas e o Centro Experimental de Permacultura. 
Outra questão, relacionada aos tipos de gastos previstos, é o fato de que se 

incluímos e tratamos no Convenio também de projetos socio ambientais, por 
princípio entende-se que se necessita de equipes multidisciplinares para sua 
execução, e inclusive, foram mais pontuados os projetos que apresentavam 

equipe diversificada e adequada as necessidades das ações a serem executadas.  
Quando tratamos dos pormenores dos contratos e foram vedados gastos de 
suporte efetuados para contratação de pessoas físicas colaboradoras, isso se 

tornou um problema. As pessoas físicas proponentes, muitas das vezes, não 
tinham o conhecimento necessário para realizar tudo o que estava sendo 
proposto, preteriam da ajuda de outras pessoas físicas para a perfeita execução 
das propostas.  

Por outro lado, a contratação de pessoas físicas é incompatível com a 

administração do Convênio, em virtude da impossibilidade de cumprimento de 
agenda tributária sobre esse tipo de operação contratual (uma vez que é 
inviabilizada inclusive por motivos de incompatibilidade temporal entre o 

desembolso realizado pelo ecoprojetista e o prazo de recolhimento dos tributos a 
ser realizado pelo tomador através de recibo de profissionais autônomos – RPA), 
e tornou-se um impasse a ser resolvido.  

Essa impossibilidade levou a necessidade de contratação de pessoas jurídicas 
para prestação de serviços nos projetos de pesquisa, dificultando a contratação de 
técnicos pesquisadores auxiliares para o trabalho, previstos e avaliados quando 

da seleção e classificação das propostas onde foram exigidos os integrantes da 
equipe de trabalho do pesquisador como um dos criterios de elegibilidade das 
propostas, visando observar a capacidade técnica da equipe para a realização dos 

trabalhos, objetivos e metas propostas.  
Também, pela mesma forma, e pela rigidez necessária no convênio, não foi 
possível a contratação e remuneração de, por exemplo, membros de comunidade 
tradicional para ajudar na implementação das atividades de pesquisa. Além disso, 
também entende-se que isso não foi possível  porque o perfil social dos membros 

das comunidades que deveriam ser contratados impossibilitariam sua contratação 

pois a maioria não tem inscrição no INSS, e às vezes nem cadastro válido nos 
órgãos competentes como CPF, PIS/PASEP, necessários aos procedimentos 
burocráticos de contratação de autônomos temporários, embora em muitos dos 

projetos tenham composto o público beneficiário. 
Assim, o modelo de fomento composto dos dois itens, a bolsa pesquisa e os 
gastos de suporte, não foi suficiente para atender as demandas apresentadas nos 



ecoprojetos. Vários dos projetos demandavam contratações de recursos humanos, 
construções permanentes, ativos imobilizados que devem ser devolvidos, ou 
gastos informais com transporte e serviços prestados por membros de 

comunidades tradicionais, caiçaras ou carentes. Há necessidade de rever essas 
questões para obterem-se resultados melhores. 
 

Pessoa Física como tomadora de recursos: Apesar da observação positiva dos 
resultados e dos esforços empreendidos pela grande maioria dos responsáveis 
pelos ecoprojetos, houve um caso em que problemas familiares do proponente 

prejudicaram o bom andamento das ações do ecoprojeto, e outros dois casos, que 
por problemas de ordem financeira anterior ao projeto, tivemos a necessidade de 
contornar a situação para a continuidade das iniciativas. Também existiu uma 

situação de desacordo entre um dos ecoprojetistas e a equipe de comunicação do 
Convenio, que ocasionou atrasos nas ações desse projeto. 
  

2.1.3. Sugestões de categorias de projetos para eventual aditivo   
   
 

Critérios de seleção  
 
 Para a continuidade propõe-se que sejam reestruturados os critérios de 

avaliação na categoria “projetos de pesquisa para fomento a econegócios” e 
criados novos criterios para a categoria “projetos sociambientais”, a luz da 
experiencia já desenvolvida. Esses criterios devem ser elaborados por um grupo 

gestor.  
 
Curso de elaboração de projetos  

 
 O curso de elaboração de projetos foi realizado contemplando uma primeira 
parte contextualizando a região e outra especifica de marco conceitual. Há 

necessidade de maior tempo de capacitação para formação dos ecoprojetistas, 
pois se observaram varias discrepâncias – p. ex. entre as metas a serem atingidas 
e os recursos necessários para tal fim e o uso de metodologias inadequadas – 

entre outras incongruências típicas da falta de capacitação técnica dos 
proponentes.  

A gerencia de ecoprojetos empreendeeu esforços para sanar as 

incongruências encontradas antes da assinatura dos contratos e ao longo do 
processo, porém elas foram apenas reduzidas, mas não eliminadas, inclusive por 
falta de consenso entre a gerência e algumas lideranças de ecoprojetos.  

Seria necessaria uma capacitação mais longa, com no mínimo 40 
horas/aulas, além da contextualização da região ou da discussão do marco logico, 
em gestão de projetos com base no conjunto de conhecimentos do gerenciamento 

de projetos (PMBOK – do Project Management Institute, p.ex.) para efetiva 
capacitação dos proponentes.  
 Todos os que vão apresentar projetos ao Convenio, inclusive as ONGs e/ou 

potenciais pesquisadores, devem participar da capacitação.Devem participar do 



curso todos aqueles que forem considerados potenciais proponentes segundo os 
critérios do Convenio, eventual novo Aditivo e respectivo Plano de Trabalho.  
 

Seleção dos projetos  
 
 Sugere-se que o grupo gestor seja ampliado para seleção dos novos 

projetos e que seja planejado um tempo hábil entre a seleção dos mesmos e a 
assinatura do contrato, visando a reformulação dos projetos, para melhoria das 
propostas apresentadas. 

 
2.1.4. Meios para gestão dos projetos do Convenio  

 

 Há necessidade de duas pessoas na equipe de gerenciamento dos projetos 
do Convenio, no CEDS. Quanto a equipamentos há necessidade do uso de 
telefones celulares, acesso à internet banda larga e de veiculo para atendimento 

das tarefas da gerencia de projetos. 
 

2.2. Situação dos ecoprojetos e projetos de gestão do convenio 

 
 Nesse item foram relatadas as conclusões sobre cada um dos ecoprojetos 
e projetos de gestão que receberam fomento. Também se encontra disponível no 

google docs uma consolidação da gestão dos ecoprojetos, com respeito ao 
cumprimento dos relatórios de metas e de prestação de contas solicitados, através 
de planilha on-line denominada gestão_ecoprojetos_CEDS cujo link foi 

disponibilizado à coordenação do convênio e à Petrobrás. Segue a análise 
individual dos Ecoprojetos e Projetos de gestão: 

2.2.1. Amanda Regis Faro  

 
Resumo 
 

 O projeto “Arte da Floresta: desenvolvendo a sustentabilidade” foi 
elaborado a partir de demandas identificadas ao longo de 2008 junto a alguns 
artesãos do bairro de Camburi, Ubatuba-SP. Nesta ocasião, foi elaborado um 

documento, conhecido como Acordo de Manejo, junto à  gestão do Parque 
Estadual Serra do Mar, Núcleo Picinguaba (NP/PESM), com o intuito de 
regulamentar a atividade extrativista de produtos florestais madeireiros e não-

madeireiros para fins artesanais e de geração de renda da comunidade. Dentro 
deste contexto, este projeto teve como objetivo garantir a implantação participativa 
e apropriação das técnicas estabelecidas neste acordo e seu monitoramento, 

assim como contribuir para a organização, fortalecimento e empoderamento do 
grupo de artesãos e melhorar a cadeia produtiva do artesanato. Desta forma, este 
projeto pode ser dividido em quatro etapas: monitoramento do Acordo de Manejo; 

fortalecimento comunitário; aprimoramento do artesanato; e resgate cultural. Entre 
os meses setembro/2009 a abril/2010 foram realizadas diversas atividades dentro 
dessas temáticas. Na etapa de monitoramento, foram realizadas oficinas de cunho 

teórico-prático para estabelecer os parâmetros de monitoramento das extrações, 



com base no Acordo de Manejo. Na etapa de fortalecimento comunitário, foram 
realizadas oficinas para discutir o funcionamento dos grupos, o porquê de 
trabalhar em conjunto, as expectativas individuais e a identidade cultural do grupo. 

Ainda dentro desta etapa, foi realizado um intercambio com uma comunidade já 
bem organizada da região e uma experiência de venda coletiva, durante a 
temporada de Carnaval. Na etapa de aprimoramento do artesanato, diversas 

oficinas foram ministradas por artesãos profissionais, com objetivo de formar os 
artesãos de Camburi em novas técnicas. Na etapa de Resgate cultural, os 
artesãos estabeleceram contato com os estudantes da escola do bairro, 

ensinando a eles algumas técnicas que utilizam na confecção de artesanato. Foi 
elaborado, como produto deste projeto, um livreto e um vídeo sobre o artesanato e 
os artesãos de Camburi. Ao longo deste trabalho foi formado um grupo pequeno, 

porém coeso, de artesão com real interesse em desenvolver e estimular a 
atividade no bairro, através do manejo sustentável dos recursos florestais. Estes 
artesãos participaram ativamente das atividades propostas, apesar de Ã s vezes 

se sentirem desestimulados pelas dificuldades encontradas em trabalhar 
coletivamente, pelo excesso de atividades durante a temporada de turismo e pela 
burocracia encontrada dentro da instituição gestora do NP/PESM. Pode-se 

concluir que este projeto foi bem sucedido dentro do que se propunha, uma vez 
que cumpriu com seus objetivos.  
 

Equipe responsável: Amanda Faro e Julia Vilela.  
 
Valor total do projeto: R$ 50.000,00  

 
Parcerias: PESM-NP, IPEMA, Grupo Arte da Floresta.  
 

Ações Previstas x Ações Realizadas: Quando comparamos as ações 
planejadas com as ações realizadas nesse ecoprojeto, avaliamos que a maior 
parte das ações previstas foram realizadas.  

 
Recursos Investidos x Resultados Alcançados: Ao avaliarmos o volume de 
recursos investidos versus o alcance dos resultados, esse ecoprojeto obteve uma 

boa relação entre o seu investimento e os resultados alcançados.  
 
Cumprimento de Prazos de Entregas de Relatórios (metas e contas): O 

responsável pelo projeto cumpriu satisfatoriamente os prazos de entrega dos 
relatórios estabelecidos.  
 

Conteúdo dos relatórios finais dos ecoprojetos: até a data de fechamento 
deste relatório pela gerencia de ecoprojetos não havia sido entregue o relatório 
final (previsto para 31 de maio) quando será possível avaliar esse item.  

 
2.2.2. Ricardo Anderáos  

 

Resumo 
 



 O Projeto Semeando Viveiros: neutralização de co2 e geração de renda 
pela recomposição da mata atlântica tem três objetivos escalonados. O primeiro é 
desenvolver um “viveiro-piloto” com capacidade de produção anual de 50 mil 

mudas florestais nativas da mata atlântica. O segundo é utilizar essa experiência 
para montar um business plan que comprove a sustentabilidade do 

empreendimento através da produção, plantio e acompanhamento do crescimento 

das mudas nas áreas de preservação, graças a parcerias com entidades que 
investem em projetos de neutralização de carbono. O terceiro objetivo é multiplicar 
essa iniciativa, transferindo o conhecimento gerado para comunidades locais, 

pequenos proprietários e organizações da sociedade civil no entorno das unidades 
de conservação da mata atlântica.  
 

Equipe responsável: Ricardo Anderaos 
 
Valor total do projeto: R$ 50.000,00  

 
Parcerias:Ilhabela.org; SOS Mataatlântica; Florestal Atlântica  
 

Ações Previstas x Ações Realizadas: Quando comparamos as ações 
planejadas com as ações realizadas nesse ecoprojeto, avaliamos que a maior 
parte das ações previstas foram realizadas.  

 
Recursos Investidos x Resultados Alcançados: Ao avaliarmos o volume de 
recursos investidos versus o alcance dos resultados, esse ecoprojeto obteve uma 

boa relação entre o seu investimento e os resultados alcançados.  
 
Cumprimento de Prazos de Entregas de Relatórios (metas e contas):O 

responsável pelo projeto cumpriu satisfatoriamente os prazos de entrega dos 
relatórios estabelecidos.  
 

Conteúdo dos relatórios finais dos ecoprojetos: até a data de fechamento 
deste relatório pela gerencia de ecoprojetos não havia sido entregue o relatório 
final (previsto para 31 de maio) quando será possível avaliar esse item.  

 
2.2.3. Altair Pedro Vilela de Oliveira  

 

Resumo 
 
 Tradicionalmente, os governos locais têm se preocupado com a utilização 

da energia e sua eficiência, com decisões sobre a geração e específicas fontes de 
energia usadas em níveis estaduais e federais na maioria dos países. Com o 
crescente movimento em direção ao fornecimento descentralizado de energia, 

autoridades locais enfrentam vários desafios, mas também oportunidades para 
acelerar o uso da energia renovável, com modelos mais eficientes e sustentáveis 
e sistemas energéticos que reduzam os impactos ambientais negativos. O projeto 

tem o intuito de realizar oficinas de aquecedores solar de baixo custo para 
comunidades do Litoral Norte de São Paulo em parceria com outras ONGs e 



comunidade local, promovendo fontes sustentáveis e renováveis de geração de 
energia; aumentando a segurança das fontes de energia existentes usando 
modelos enérgicos local diversificado e descentralizada; reduzindo o custo da 

transmissão de energia e sua distribuição (resíduos associados); reduzindo as 
emissões de CO2; fortalecendo a economia local, considerando o 
desenvolvimento de novas oportunidades que melhorem as opções locais de 

emprego, provendo o uso de material reciclado e em particular favorecer o 
crescimento de empresas de pequeno e médio portes; promover esquemas 
inovadores para investidores municipais trabalhando juntamente ao setor privado 

em sistemas de mutirões.  
 
Equipe responsável: Altair Vilela  

 
Valor total do projeto: R$31.000,00  
 

Parcerias: Celebreiros ALNORTE AMOVILA Vila Sahy Toc Ambiental 
Adequações sutentáveis Sala Verde AMMA Secretaria de Educação de São 
Sebastião Secretaria de Educação de Ilha bela Pés-no-chão Projeto Tecelagem 

manual Supereco Assu Rádio Costa Sul Rádio Diálogo  
 
Ações Previstas x Ações Realizadas: Quando comparamos as ações 

planejadas com as ações realizadas nesse ecoprojeto, avaliamos que todas as 
ações previstas foram realizadas.  
 

Recursos Investidos x Resultados Alcançados:Ao avaliarmos o volume de 
recursos investidos versus o alcance dos resultados, esse ecoprojeto obteve ótima 
relação entre o seu investimento e os resultados alcançados. 

  
Cumprimento de Prazos de Entregas de Relatórios (metas e contas):O 
responsável pelo projeto cumpriu satisfatoriamente os prazos de entrega dos 

relatórios estabelecidos.  
 
Conteúdo dos relatórios finais dos ecoprojetos: até a data de fechamento 

deste relatório pela gerencia de ecoprojetos não havia sido entregue o relatório 
final (previsto para 31 de maio) quando será possível avaliar esse item.  
 

2.2.4. Iraê Altenfelder Abate  
 
Resumo 

 
 Entendendo o ecoturismo como uma alternativa para se desenvolver certo 
atrativo natural sem causar degradação, o projeto “Turismo Científico na Praia 

Brava de Boiçucanga – São Sebastião” visa aprimorar a estrutura já existente no 
local, com forte tendência para o ecoturismo, criando assim, um modelo de 
negócio sustentável para a região. Pretende-se proporcionar ao público de turismo 

científico o conhecimento do bioma Mata Atlântica, sensibilizando-os para a 
importância da conservação do meio, os benefícios no auxílio da preservação do 



local por meio do desenvolvimento de pesquisas. Para isso, o projeto pretende 
analisar o mercado para formatar aos visitantes pacotes para visitas técnicas. 
Pode ser reaplicado em qualquer atrativo natural dentro das premissas do plano 

de manejo do Parque Estadual Serra do Mar.  
 
Equipe responsável:Iraê Abate  

 
Valor total do projeto: R$49.822,00  
 

Parcerias: PESM - NSS; AMESS; ALNORTE  
 
Ações Previstas x Ações Realizadas:Quando comparamos as ações planejadas 

com as ações realizadas nesse ecoprojeto, avaliamos que a maior parte das 
ações previstas foram realizadas.  
 

Recursos Investidos x Resultados Alcançados:Ao avaliarmos o volume de 
recursos investidos versus o alcance dos resultados, esse ecoprojeto obteve uma 
boa relação entre o seu investimento e os resultados alcançados.  

 
Cumprimento de Prazos de Entregas de Relatórios (metas e contas):O 
responsável pelo projeto cumpriu satisfatoriamente os prazos de entrega dos 

relatórios estabelecidos.  
 
Conteúdo dos relatórios finais dos ecoprojetos: até a data de fechamento 

deste relatório pela gerencia de ecoprojetos não havia sido entregue o relatório 
final (previsto para 31 de maio) quando será possível avaliar esse item.  
 

2.2.5. Lilian Karine de Andrade  
 
Resumo 

 
 O presente projeto tem como objetivo transformar a Escola Municipal do 
Corcovado em uma instituição modelo de Educação Ambiental, baseado nos 

princípios da Permacultura, de forma a promover nos educadores, estudantes e 
comunidade o senso de responsabilidade em relação ao cuidado com a Terra, 
com as pessoas e o compartilhamento dos excedentes. Para isso, após 

sensibilização e capacitação através de aulas informativas, dinâmicas 
pedagógicas, debates e oficinas será realizada a re-estruturação do espaço físico 
da Escola com a implantação de sistemas sustentáveis de abastecimento (água e 

alimentação), produção de alimentos e destinação dos resíduos produzidos 
(orgânicos e recicláveis). Ao final do projeto será elaborado um material didático 
de cada ação desenvolvida assim como registro áudio-visual compilado em DVD. 

 
Equipe responsável: Lilian Andrade 
 

Valor total do projeto: R$ 50.000,00 
 



Parcerias: Ipema, PMU. 
 
Ações Previstas x Ações Realizadas: Quando comparamos as ações 

planejadas com as ações realizadas nesse ecoprojeto, avaliamos que a maior 
parte das ações previstas foram realizadas.  

Recursos Investidos x Resultados Alcançados: Ao avaliarmos o volume de 

recursos investidos versus o alcance dos resultados, esse ecoprojeto obteve uma 
ótima relação entre o seu investimento e os resultados alcançados.  

Cumprimento de Prazos de Entregas de Relatórios (metas e contas): O 

responsável pelo projeto cumpriu satisfatoriamente os prazos de entrega dos 
relatórios estabelecidos.  

Conteúdo dos relatórios finais dos ecoprojetos: até a data de fechamento 
deste relatório pela gerencia de ecoprojetos não havia sido entregue o relatório 

final (previsto para 31 de maio) quando será possível avaliar esse item.  
 

2.2.6. Ruben Siqueira Bianchi  

 
Resumo  
 

 O projeto Teatro Ambiental – A prática da sustentabilidade consiste na 
criação e apresentação de uma peça de teatro que popularize conceitos sobre o 
desenvolvimento sustentável. A peça enfocará 4 temas de relevância sócio-

ambiental: biodiversidade, ocupação do solo, saneamento e consumo.  Para cada 
um dos temas, serão abordados problemas que ocorrem efetivamente na região e, 
numa abordagem lúdica e interativa, sugeridas mudanças comportamentais que 

contribuam para seu equacionamento. Ela será apresentada para alunos das 
escolas da rede pública estadual de Ilhabela e será também disponibilizada para 
outras iniciativas promovidas por eco-projetos aprovados no CEDS. O projeto irá, 

também, estabelecer uma parceria com as 3 importantes Unidades de 
Conservação do Litoral Norte.  
 

Equipe responsável: Rubens Bianchi e Tina Bruncek  
 
Valor total do projeto: R$50.000,00  

 
Parcerias:Espaço Cultural Pés no Chão.  
 

Ações Previstas x Ações Realizadas:Quando comparamos as ações planejadas 
com as ações realizadas nesse ecoprojeto, avaliamos que todas as ações 
previstas foram realizadas.  

 
Recursos Investidos x Resultados Alcançados:Ao avaliarmos o volume de 
recursos investidos versus o alcance dos resultados, esse ecoprojeto obteve ótima 

relação entre o seu investimento e os resultados alcançados.  



 
Cumprimento de Prazos de Entregas de Relatórios (metas e contas):O 
responsável pelo projeto cumpriu satisfatoriamente os prazos de entrega dos 

relatórios estabelecidos.  
 
Conteúdo dos relatórios finais dos ecoprojetos: até a data de fechamento 

deste relatório pela gerencia de ecoprojetos não havia sido entregue o relatório 
final (previsto para 31 de maio) quando será possível avaliar esse item.  
 

2.2.7. Patrícia Latuf Marba  
 
Resumo 

 
 O presente projeto tem como objetivo estimular o uso sustentável dos 
recursos naturais e humanos na Mata Atlântica contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável da região, tendo como base a educação através dos 
Princípios da Permacultura.O Litoral Norte abrange o maior corredor contínuo de 
Mata Atlântica, no entanto observa-se uma crescente degradação do seu 

patrimônio natural, cultural e étnico devido ao crescimento populacional 
desordenado que vem se acelerando nos últimos anos na região. A ocupação 
proveniente deste crescimento acontece, muitas vezes, em Áreas de Preservação 

Permanente, principalmente em beira de rios e mangues, que em sua maioria não 
possuem um tratamento adequado de saneamento.Dessa forma, faz-se 
necessário, a divulgação, capacitação e adoção de medidas alternativas de uso 

dos recursos naturais que abordem de forma holística e sistêmica esse problema, 
aliando a preservação desse ecossistema a formas de sobrevivência de baixo 
custo e baixo impacto ambiental, econômico, social e cultural. O Eco-projeto, a 

partir da experimentação de alternativas construtivas, tem oferecido oficinas 
gratuitas de capacitação em tecnologias sustentáveis de baixo custo e mínimo 
impacto ambiental, divulgando, sensibilizando e capacitando moradores e usuários 

do Litoral Norte em tecnologias sustentáveis formando agentes multiplicadores de 
conceitos ecológicos, favorecendo a compreensão, conscientização e 
transformação de valores, no qual mais de 200 pessoas já foram capacitadas. O 

grande número de interessados e os resultados das experimentações demonstram 
que é viável transformarmos nossos hábitos de forma a minimizar nosso impacto 
no meio em que habitamos. As oficinas ocorrem no IPEMA – Instituto de 

Permacultura e Ecovilas da Mata Atlântica, que desde 1999, vem realizando 
trabalhos que visam a preservação dos recursos naturais e humanos através da 
consolidação e difusão de práticas sustentáveis de moradia e produção de 

alimentos, praticadas com base em princípios ecológicos. A experimentação 
destas tecnologias conceberá de um espaço comunitário para fortalecimento e 
resgate da cultura local e regional, aberto para manifestações culturais e 

atividades pedagógicas com o recebimento de escolas, universidades e grupos de 
interesse em educação ambiental, difundindo assim o desenvolvimento harmônico 
com o meio ambiente. 

 
Equipe responsável: Patricia Marba 



 
Valor total do projeto: R$ $49.998,50 
 

Parcerias: Ipema 
 
Ações Previstas x Ações Realizadas: Quando comparamos as ações 

planejadas com as ações realizadas nesse ecoprojeto, avaliamos que a maior 
parte das ações previstas foram realizadas.  

Recursos Investidos x Resultados Alcançados: Ao avaliarmos o volume de 

recursos investidos versus o alcance dos resultados, esse ecoprojeto obteve boa 
relação entre o seu investimento e os resultados alcançados.  

Cumprimento de Prazos de Entregas de Relatórios (metas e contas): O 

responsável pelo projeto cumpriu satisfatoriamente os prazos de entrega dos 
relatórios estabelecidos.  

Conteúdo dos relatórios finais dos ecoprojetos: até a data de fechamento 
deste relatório pela gerencia de ecoprojetos não havia sido entregue o relatório 

final (previsto para 31 de maio) quando será possível avaliar esse item.  
 

2.2.8. Bruno Borbel Pitarello  

 
Resumo  
 

 O apelo das sociedades para mudanças sobre as questões ambientais é 
cada vez mais forte, o planeta não suporta mais degradações da espécie humana, 
os atuais meios de consumo utilizados pela espécie não constituem um eixo 

sustentável, mostrando a necessidade de mudanças rápidas e incentivo a 
população local, turistas e moradores do litoral Norte do Estado de S. Paulo que, 
mesmo morando em áreas urbanas de cidades comuns que seguem princípios de 

degradação sistêmica, podem se tornar menos agressivos à natureza, tomando 
como ação a mudança de conduta a favor da sustentabilidade, com ações 
sustentáveis e que aproveitem ao máximo as energias renováveis que podem ser 

utilizadas. O litoral Norte que tem 80% de sua área terrestre preservada e 
praticamente todo o litoral também inserido em área de Unidades de 
Conservação, mostra a importância de um desenvolvimento sustentável nas áreas 

urbanizadas, muitas vezes esquecida pela população e pelos gestores públicos. 
Através dos cursos profissionalizantes, 290 capacitações de profissionais da 
construção e da educação do litoral Norte para o uso e aplicação de técnicas 

sustentáveis em residências em áreas urbanizadas. A mão-de-obra especializada 
no litoral Norte da construção civil voltada para a sustentabilidade é uma 
necessidade evidente e a falta de profissionais qualificados na construção civil 

para fazer essas adequações demonstra a necessidade de se incentivar novos 
cursos de capacitação profissional em conjunto com planos de divulgação que 
incentive a comunidade a perceber a viabilidade ambiental e econômica nessas 

adequações, contratando esses profissionais. Na área da Sala Verde/Ubatuba 



onde aconteceram os cursos foi desenvolvido um espaço de visitação interativo e 
demonstrativo de tecnologias sustentáveis aplicáveis em áreas rurais e urbanas 
para moradores, visitantes e principalmente alunos da região. Através da 

aplicação desse ecoprojeto foi desenvolvida uma nova rede de comunicação entre 
esses profissionais, um novo ramo de trabalho e conscientização de crianças, 
adolescentes  e adultos, mais que um trabalho ou projeto, mas sim um 

compromisso com a sociedade. 
 
Equipe responsável: Bruno Pitarello 

 
Valor total do projeto: R$ 49.969,05 
 

Parcerias: Associação Cunhambebe, Sala Verde, Morada da Floresta, 
Celebreiros, AEAA. 
 

Ações Previstas x Ações Realizadas: Quando comparamos as ações 
planejadas com as ações realizadas nesse ecoprojeto, avaliamos que a maior 
parte das ações previstas foram realizadas.  

Recursos Investidos x Resultados Alcançados: Ao avaliarmos o volume de 
recursos investidos versus o alcance dos resultados, esse ecoprojeto obteve boa 
relação entre o seu investimento e os resultados alcançados.  

Cumprimento de Prazos de Entregas de Relatórios (metas e contas): O 
responsável pelo projeto cumpriu satisfatoriamente os prazos de entrega dos 
relatórios estabelecidos.  

Conteúdo dos relatórios finais dos ecoprojetos: até a data de fechamento 

deste relatório pela gerencia de ecoprojetos não havia sido entregue o relatório 
final (previsto para 31 de maio) quando será possível avaliar esse item.  
 

2.2.9. Claudia Regina Paschoal  
 
Resumo  

 
 O desenvolvimento sustentável se transformará em premissa no 
planejamento político, principalmente por sugerir um novo rumo às relações 

humanas e ambientais, além de propor um novo modelo de integração baseado 
na participação das comunidades locais. O projeto visa promover a Região do 
Litoral Norte Paulista criando uma rede de negócios sustentáveis, que viabilize a 

comercialização dos produtos turísticos de forma efetiva e constante, respeitando 
a sustentabilidade cultural, social ambiental e econômica. Aumentando a 
competitividade das empresas locais, promovendo a criação de oportunidades de 

emprego graças aos vínculos de negócios duradouros. 
  
Equipe responsável: Claudia Paschoal 

 



Valor total do projeto: R$ 19.000,00 
 
Parcerias: AREUBA 

 
Ações Previstas x Ações Realizadas: Quando comparamos as ações 
planejadas com as ações realizadas nesse ecoprojeto, avaliamos que somente 

parte das ações previstas foram realizadas.  

Recursos Investidos x Resultados Alcançados: Ao avaliarmos o volume de 
recursos investidos versus o alcance dos resultados, esse ecoprojeto não obteve 

boa relação entre o seu investimento e os resultados alcançados.  

Cumprimento de Prazos de Entregas de Relatórios (metas e contas): O 
responsável pelo projeto não cumpriu satisfatoriamente os prazos de entrega dos 

relatórios estabelecidos.  

Conteúdo dos relatórios finais dos ecoprojetos: até a data de fechamento 
deste relatório pela gerencia de ecoprojetos não havia sido entregue o relatório 
final (previsto para 31 de maio) quando será possível avaliar esse item.  

 
2.2.10. Maria Luiza Camargo F. Pinto Ferraz  

 

Resumo 
 
 Projeto Escola Sustentável de Ensino Médio do Litoral Norte: Concepção 

político-pedagógica A proposta da equipe de educadores e ambientalistas 
preocupados com a questão da sustentabilidade, coordenada pela Doutora em 
Ciência Ambiental com tese acadêmica pela Universidade de São Paulo, em 

escolas sustentáveis (do município de Ubatuba) é a elaboração de um estudo 
detalhado dos aspectos teóricos, metodológicos e práticos de uma Escola-Modelo 
em Sustentabilidade, que atenda as efetivas necessidades do Litoral Norte (LN) de 

São Paulo, para um público de alunos do ensino médio e ou técnico-
profissionalizante, e de Ensino de Jovens e Adultos – EJA. Pretende-se 
desenvolver num período de 10 meses, por meio de metodologias participativas, 

um estudo minucioso em formato de projeto executivo que envolva: o projeto 
político-pedagógico (incluso diretriz arquitetônica) e o projeto de viabilidade 
econômico- financeira do empreendimento destinado para o setor público e 

terceiro setor (institutos com perfil educacional) ou empresas privadas que tenham 
propostas relacionadas aos objetivos do projeto. 
 

Equipe responsável: Maria Luiza Camargo, Juliana Bussoloti, Debora Olivato, 
Roberto Francine 
 

Valor total do projeto: R$50.000,00 
 
Parcerias: Associação Cunhambebe 

 



Ações Previstas x Ações Realizadas: Quando comparamos as ações 
planejadas com as ações realizadas nesse ecoprojeto, avaliamos que a maior 
parte das ações previstas foram realizadas. 

  
Recursos Investidos x Resultados Alcançados: Ao avaliarmos o volume de 
recursos investidos versus o alcance dos resultados, esse ecoprojeto obteve uma 

ótima relação entre o seu investimento e os resultados alcançados.  
 
Cumprimento de Prazos de Entregas de Relatórios (metas e contas): O 

responsável pelo projeto cumpriu satisfatoriamente os prazos de entrega dos 
relatórios estabelecidos.  
 

Conteúdo dos relatórios finais dos ecoprojetos: até a data de fechamento 
deste relatório pela gerencia de ecoprojetos não havia sido entregue o relatório 
final (previsto para 31 de maio) quando será possível avaliar esse item.  

 
2.2.11. Mariane Carla Checon Salvador 

  

Resumo 
 
 Desenvolver um modelo alternativo de desenvolvimento turístico, orientado 

pelos princípios da economia solidária, valorizando a cultura tradicional, fazendo 
do turismo de base comunitária uma estratégia de conservação ambiental e 
fortalecimento comunitário e fonte de renda. O turismo possui reconhecida 

importância econômica, conforme levantamento realizado pela Organização 
Mundial do Turismo (OMT), que apontou o setor como terceiro no mundo, em 
termos de geração de divisas. Dados deste levantameto, demonstram que a 

indústria do turismo, gera mais de 10% do produto econômico global e criará um 
em cada dez empregos até o ano 2010 (WTO,1999). No Brasil o setor é o quinto 
maior gerador de divisas. No entanto, se por um lado as atividades relacionadas 

ao turismo têm grande potencial para promover o crescimento, por outro são 
conhecidos os impactos causados pela atividade turística, principalmente quanto à 
cultura local e preservação do meio ambiente.No Litoral Norte, a atividade turística 

foi favorecida pela abertura das estradas, a partir de 1970, despertando grande 
interesse na população caiçara. Hoje o turismo é uma importante atividade para a 
geração de emprego e elevação do nível de renda na região, especialmente 

quando promovido dentro dos princípios de sustentabilidade. Com a demanda de 
serviços voltados para o lazer e para os benefícios proporcionados pelo mar, 
principalmente na temporada de verão, o turismo vem se configurando como uma 

das alternativas de enfrentamento da crise econômica nos municípios. Além disso, 
o desenvolvimento do turismo provocou um aumento significado da população 
flutuante que exerce papel fundamental na vida cotidiana das cidades litorâneas, 

especialmente nas temporadas de verão e feriados prolongados. Em 
conseqüência do turismo, nota-se sinais de aumento da população no decorrer de 
35 anos. (Diagnóstico técnico 2007 – Agenda 21 do Litoral Norte). A região em 

foco detém uma das maiores áreas contínuas de Mata Atlântica remanescente no 
Brasil, apresenta uma importante concentração de atrativos naturais e culturais e a 



presença de comunidades tradicionais, caiçaras, quilombolas e índios, aliados a 
um quadro de grandes desafios socioambientais, como a duplicação da Rodovia 
Tamoios, implantação da Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato em 

Caraguatatuba, duplicação do Porto de São Sebastião, etc. Diante deste cenário, 
nasce um debate sobre o tipo de turismo desejável para a região e sobre a 
necessidade de criação de novas formas de turismo, construída num modelo mais 

justo e eqüitativo, que leve em conta a sustentabilidade ambiental do Litoral Norte 
e que coloque a população local no centro do planejamento, da implementação e 
do monitoramento das atividades turísticas, permitindo a geração de emprego e 

renda para as populações locais, sobretudo às comunidades tradicionais 
localizadas na região. (Turisol) Partindo de um enfoque participativo, na primeira 
etapa a equipe do Projeto Ecoturismo de Base Comunitária estabelecerá 

relacionamentos interpessoais com as Secretarias de Turismo de cada município, 
Associações de Pescadores, profissionais do Turismo e após a coleta de dados 
secundários, terá início um mapeamento das iniciativas de TBC existentes no 

Litoral Norte e será identificada uma comunidade já organizada comunitariamente. 
Através de trabalho de campo,. será percorrido um circuito de  dos 4 municípios. 
Durante o mapeamento, haverá a identificação de jovens lideranças comunitárias, 

pela própria Comunidade, visando a criação de um Núcleo Jovem de Turismo de 
Base Comunitária que desenvolverá o planejamento participativo da atividade. 
Este Núcleo será formado por jovens de 14 à 17 anos, residentes na comunidade 

e irão liderar e gerenciar o turismo de base comunitária. Através de planejamento 
participativo, serão realizadas pesquisas sobre as riquezas culturais e naturais 
locais, criação de atividades de troca cultural entre a comunidade, os próprios 

jovens e os visitantes, produção de fotos dos atrativos, criação das regras de 
gerenciamento e distribuição da renda gerada com o roteiro, ensaios para o 
recebimento dos grupos e condução dos visitantes.(Projeto Bagagem) Na 

segunda etapa do projeto, será definida qual a comunidade a ser desenvolvido o 
produto de TBC, levando-se em conta os seguintes critérios: organização 
comunitária, caracterização da comunidade, potencial para a atividade, presença 

de jovens lideranças e iniciativa em TBC. Nesta etapa será formado o Núcleo 
Jovem de TBC, que entre outras ações, realizará o zoneamento de uso e 
ocupação da área, da infra-estrutura e serviços necessários e o zoneamento dos 

atrativos e infra-estrutura de apoio turístico. O resultado será o inventário dos 
atrativos culturais, históricos e naturais da comunidade, que deverá conter itens 
como: acesso, características naturais e etno-culturais, atividades desenvolvidas e 

infra-estrutura. Com base no inventário será realizado o diagnóstico participat ivo 
que indicará a potencialidade dos atrativos, fornecendo algumas das principais 
características do futuro produto, considerando as atividades que podem ser 

desenvolvidas, áreas e estruturas físicas a serem utilizadas e as adequações 
necessárias. Será então construído um roteiro de turismo e convivência, que se 
torna fonte de renda para a comunidade e aprendizagem para os visitantes 

(Turisol), que fará parte do produto de turismo de base comunitária do litoral 
norte.O projeto será concluído com o lançamento de uma publicação com os 
resultados do projeto, para tanto, será feito contato com editoras e se buscará 
apoio e parcerias para a edição da publicação. 



RESULTADOS ALCANÇADOS 
1. Diagnóstico de Turismo de Base Comunitária no Litoral Norte; 
2. Pesquisas sobre as riquezas naturais e culturais do Bonete  

3. Inventário da Oferta Turística; 
4. Biomapa da comunidade; 
5.  Elaboração de 2 roteiros de TBC 

6.  Produto de TBC formatado 
CONCLUSÕES 
1. Através do ecoprojeto TBC, foi possível realizar um mapeamento das iniciativas 

de TBC no Litoral Norte paulista, nas 10 comunidades tradicionais visitadas dos 4 
municípios; 
2. Após a realização do Planejamento Participativo de Turismo Comunitário, temos 

um roteiro de TBC formatado, com vistas a ser comercializado, como uma 
estratégia de geração de renda, fortalecimento comunitário e preservação 
ambiental na Praia do Bonete, em Ilhabela. 

3. Relevância do ecoprojeto, vem de encontro às Diretrizes para participação das 
comunidades locais e populações tradicionais na gestão da visitação em Unidade 
de Conservação, programa do Ministério do Meio Ambiente, quais sejam: 

- Promover iniciativas que encoragem o entendimento mútuo, o respeito e a 
sensibilidade cultural entre a comunidade local, os visitantes e os gestores; 
- Estimular a manutenção das tradições e práticas culturais da comunidade que 

estejam em harmonia com os objetivos de manejo da UC. 
- Apoiar à capacitação das comunidades locais e populações tardicionais a fim de 
promover. 

  
Equipe responsável: Mariane Checon 
 

Valor total do projeto: R$ 50.000,00 
 
Parcerias: Instituto Costa Brasilis 

 
Ações Previstas x Ações Realizadas: Quando comparamos as ações 
planejadas com as ações realizadas nesse ecoprojeto, avaliamos que a maior 

parte das ações previstas foram realizadas.  

Recursos Investidos x Resultados Alcançados: Ao avaliarmos o volume de 
recursos investidos versus o alcance dos resultados, esse ecoprojeto obteve boa 

relação entre o seu investimento e os resultados alcançados.  

Cumprimento de Prazos de Entregas de Relatórios (metas e contas): O 
responsável pelo projeto cumpriu satisfatoriamente os prazos de entrega dos 
relatórios estabelecidos.  

Conteúdo dos relatórios finais dos ecoprojetos: até a data de fechamento 
deste relatório pela gerencia de ecoprojetos não havia sido entregue o relatório 
final (previsto para 31 de maio) quando será possível avaliar esse item.  

 



2.2.12. Renê Hiroito Guibo  
 
Resumo 

 
 Projeto coleta do óleo de cozinha usado.  A maioria das pessoas descarta 
incorretamente o óleo de cozinha usado. O mais comum é o produto ser 

despejado na pia, em terrenos baldios ou no lixo comum. Cada litro de óleo 
despejado no esgoto tem capacidade para poluir cerca de 12000L de água. Essa 
prática acarreta grande impacto ambiental e gera fins desastrosos ao meio 

ambiente. A solução para este problema pode ser a reciclagem ou reuso do óleo 
com varias maneiras de aproveitamento sem acarretar prejuízos ao meio 
ambiente. O projeto objetiva a implantação de ecopontos pelo município de 

Caraguatatuba em locais previamente orientados, estabelecidos e divulgados. 
Com destinação adequada para fabricação de biodisel e ração animal, revertendo 
em benefícios não só ambientais como sociais no fomento do cooperativismo de 

famílias de baixa renda. 
 
Equipe responsável: Renê Guibo 

 
Valor total do projeto: R$50.000,00 
 

Parcerias: C.E.D.S(CENTRO DE EXPERIMENTAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTAVEL; PREFEITURA  MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA; 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE; INSTITUTO ONDA VERDE; POLICIA  

AMBIENTAL; SABESP; ASSOCIAÇÃO DOS QUIOSQUEIROS DE 
CARAGUATATUBA; ASSOCIAÇÃO COMERCIAL; COOPERATIVA CATATUDO 
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS  E AGRÔNOMOS DE 

CARAGUATATUBA; COOPERATIVA CATATUDO;APONEC; SAMAVE; ASCAPRI 
OSMOUSE   - GIULIANO 
 

Ações Previstas x Ações Realizadas: Quando comparamos as ações 
planejadas com as ações realizadas nesse ecoprojeto, avaliamos que a maior 
parte das ações previstas foram realizadas. 

 
Recursos Investidos x Resultados Alcançados: Ao avaliarmos o volume de 
recursos investidos versus o alcance dos resultados, esse ecoprojeto obteve uma 

boa relação entre o seu investimento e os resultados alcançados.  
 
Cumprimento de Prazos de Entregas de Relatórios (metas e contas): O 

responsável pelo projeto cumpriu satisfatoriamente os prazos de entrega dos 
relatórios estabelecidos.  
 

Conteúdo dos relatórios finais dos ecoprojetos: até a data de fechamento 
deste relatório pela gerencia de ecoprojetos não havia sido entregue o relatório 
final (previsto para 31 de maio) quando será possível avaliar esse item.  

 
2.2.13. Débora Barocas  



 
Resumo 
 

 O projeto tem como linha básica o desenvolvimento de oficinas de 
tecelagem e de fiação, conjuntamente com uma pesquisa sobre fibra de 
bananeira. Irá ocorrer no Bairro  Sesmarias, Ubatuba. Irá trabalhar com um grupo 

de 8 pessoas, visando sua capacitação na arte da tecelagem e fiação. Serão 
utilizados vários tipos de fibras como barbante, PET, objetos a serem reciclados 
como: sacolas plásticas, retalhos de tecidos, e principalmente a fibra de 

bananeira. O trabalho será direcionado para a formação de um grupo de trabalho 
preparado para produzir peças de qualidade, com bom acabamento e de forma 
sustentável. A comunidade do Sesmarias, sofre de fortes problemas sociais  e 

está localizada em área importante do ponto de vista ecológico, pois abriga uma 
das nascentes do rio Acaraú e está bem próxima do limite do Parque Estadual da 
Serra do Mar.  

 
Equipe responsável: Débora Barocas 
 

Valor total do projeto: R$50.000,00 
 
Parcerias: PMU, Celebreiros  

 
Ações Previstas x Ações Realizadas: Quando comparamos as ações 
planejadas com as ações realizadas nesse ecoprojeto, avaliamos que a maior 

parte das ações previstas foram realizadas.  

Recursos Investidos x Resultados Alcançados: Ao avaliarmos o volume de 
recursos investidos versus o alcance dos resultados, esse ecoprojeto obteve boa 

relação entre o seu investimento e os resultados alcançados.  

Cumprimento de Prazos de Entregas de Relatórios (metas e contas): O 
responsável pelo projeto cumpriu satisfatoriamente os prazos de entrega dos 
relatórios estabelecidos.  

Conteúdo dos relatórios finais dos ecoprojetos: até a data de fechamento 
deste relatório pela gerencia de ecoprojetos não havia sido entregue o relatório 
final (previsto para 31 de maio) quando será possível avaliar esse item.  

 
2.2.14. Joana Lemos Schaefer  

 

Resumo 
 
 O Ecoprojeto Sustentabilidade Ambiental para Empreendedores – palestras 

e cartilha, desenvolvido por Joana Lemos e Agatha Lopes, esta realizando 
palestras gratuitas para empreendedores nos municípios do litoral norte Paulista.A 
palestra “Sustentabilidade Ambiental para Empreendedores” aconteceu em 

Ubatuba nos dias 16 e 23 de março, em São Sebastião e em Ilhabela no dia 6 de 



abril e a próxima está agendada para 11 de maio. Já em Caraguatatuba, o evento 
está previsto para esse mês de maio. Em parceria com a Associação 
Socioambientalista Somos Ubatuba (ASSU-Ubatuba) as palestras estão sendo 

realizadas nas Associações Comerciais dos municípios. O objetivo desse trabalho 
é divulgar informações e tecnologias renováveis como captação de água da chuva 
e o reuso de água e energia solar visando propor soluções para a readequação de 

estabelecimentos comerciais em bases sustentáveis e possíveis elaborações de 
projetos com base nesses modelos sugeridos.Outra etapa do Ecoprojeto é a 
distribuição de cartilhas com informações sobre o assunto durante as palestras 

nos quatro municípios do Litoral Norte de São Paulo.As palestras são destinadas 
ao publico em geral e as inscrições são gratuitas. Nosso ecoprojeto também 
divulga a mão de obra capacitada pelo Ecoprojeto de Bruno Pitarello: 

"Capacitação da Mão de Obra: Adequações na Construção Civil voltada para a 
sustentabilidade".Das palestras em Ubatuba surgiu o Movimento empresarial pelo 
Desenvolvimento Sustentável uma carta de empresários interessados em 

promover o desenvolvimento sustentável através de seus empreendimentos, com 
a qual iniciaremos uma rede de informações. 
 

Equipe responsável: Joana Schaefer e Ágatha Lopes 
 
Valor total do projeto: 16.000,00 

 
Parcerias: ASSU;ACIU 
 

Ações Previstas x Ações Realizadas: Quando comparamos as ações 
planejadas com as ações realizadas nesse ecoprojeto, avaliamos que a maior 
parte das ações previstas foram realizadas. 

 
Recursos Investidos x Resultados Alcançados: Ao avaliarmos o volume de 
recursos investidos versus o alcance dos resultados, esse ecoprojeto obteve uma 

boa relação entre o seu investimento e os resultados alcançados.  
 
Cumprimento de Prazos de Entregas de Relatórios (metas e contas): O 

responsável pelo projeto cumpriu satisfatoriamente os prazos de entrega dos 
relatórios estabelecidos.  
 

Conteúdo dos relatórios finais dos ecoprojetos: até a data de fechamento 
deste relatório pela gerencia de ecoprojetos não havia sido entregue o relatório 
final (previsto para 31 de maio) quando será possível avaliar esse item.  

 
2.2.15. Maria Silvia Zorovich do Rego  

 

Resumo 
OBJETIVO GERAL: O presente projeto visa reunir um grupo de profissionais 
especializados para diagnosticar e desenvolver o programa de projeto de gestão e 

de enquadramento na Lei Rouannet para restauro, revitalização e sustentabilidade 
da Fazenda Sant’Ana.  



JUSTIFICATIVA: A Fazenda Santana em questão está localizada no bairro do 
Pontal da Cruz, a 3 Km do centro de São Sebastião, litoral norte do Estado de São 
Paulo. Com uma área de 44.000 m², abriga um sobrado de pedra retirada das 

costeiras, misturada com cal de conchas e óleo de baleia como liga, típica 
construção colonial, açoriana, do século XVIII. Construído por volta de 1734, 
abriga uma capela que possui em seu acervo santos ornamentados em ouro  

tombadas pelo Condephaat; um imenso galpão, típico engenho existente nos 
tempos coloniais, casa de farinha, contígua ao sobrado (Casa Grande); um 
aqueduto de pedra que abastecia a fazenda de água, trazendo-a de um antigo 

riacho, oriundo da serra do mar, responsável pela movimentação de uma roda 
d’água, força motriz às atividades da casa de farinha de mandioca.  
A Festa de maior grandeza, festa para Santana, protetora da Fazenda que recebe 

seu nome, comemorada no dia 26 de julho, sobrevive até nossos dias. Os 
visitantes recebem, nesta ocasião, na varanda da Casa Grande, a bebida 
conhecida por “consertada”, produzida artesanalmente pela família desde 1780. 

Com uma natureza exuberante, possui um potencial turístico imenso, trazendo ao 
presente os bons e velhos tempos coloniais, tendo em seu acervo patrimonial 
registros documentais da presença de personagens femininas entre os anos 1780 

e 1850, herdeiras do Padre Manoel Jorge, que se notabilizaram como senhoras de 
engenho, na vila de São Sebastião. Nestes tempos marcados pela administração 
de engenhos masculina, esta situação era um acontecimento atípico.Outra riqueza 

que corrobora com a pretensão da revitalização e sustentabilidade da Fazenda 
Santana é a existência de livros e discos raros, objetos de arte, móveis, louças, 
retratos, inventários das “senhoras de engenho”, um baú com roupas do antigo 

padre que ali residiu e outros objetos, inclusive da revolução de 1932. 
METODOLOGIA: A partir da Planta Base das instalações atuais da Fazenda, 
elaborar um enquadramento na “Lei Rouannet”, para um projeto de restauro, 

revitalização e sustentabilidade. 
RESULTADOS ALCANÇADOS: Diagnóstico do espaço para montagem do projeto 
de “Lei Rouannet, definição da utilização de cada um dos espaços da Fazenda, 

treinamento em educação patrimonial e ambiental para credenciamento da 
comunidade no mercado de trabalho. 
Surgiu, no decorrer do projeto, a oportunidade de tombamento a partir da 

publicação da portaria 01-2010 do IPHAN após o diagnóstico de Arqueologia da 
Paisagem . 
CONCLUSÔES: Devido à dimensão do programa de diagnóstico de Revitalização 

e Sustentabilidade da Fazenda Santana, apesar das muitas parcerias já 
estabelecidas, faz-se necessário a busca de apoio e de novas parcerias para a 
execução efetiva dos projetos de restauro dos acervos e serviços de reforma das 

edificações. 
 
Equipe responsável: Silvia Rego com apoio da Fundação Cultural São 

Sebastião. 
 
Valor total do projeto: R$16.000,00 

 



Parcerias: Instituto Educa Brasil; Proprietários Fazenda Sant’Ana; IPHAN; 
Unisantos; Estagiários – MBA do CEDS; Fundação Cultural São Sebastião  
 

Ações Previstas x Ações Realizadas: Quando comparamos as ações 
planejadas com as ações realizadas nesse ecoprojeto, avaliamos que a maior 
parte das ações previstas foram realizadas.  

 
Recursos Investidos x Resultados Alcançados: Ao avaliarmos o volume de 
recursos investidos versus o alcance dos resultados, esse ecoprojeto obteve uma 

boa relação entre o seu investimento e os resultados alcançados.  
 
Cumprimento de Prazos de Entregas de Relatórios (metas e contas): O 

responsável pelo projeto não cumpriu satisfatoriamente os prazos de entrega dos 
relatórios estabelecidos.  
 

Conteúdo dos relatórios finais dos ecoprojetos: até a data de fechamento 
deste relatório pela gerencia de ecoprojetos não havia sido entregue o relatório 
final (previsto para 31 de maio) quando será possível avaliar esse item.  

 
2.2.16. Raphael Tiago Franco Cagini  

 

Resumo 
 
 O projeto previu a realização e instalação de uma unidade de tratamento de 

esgoto alternativo unifamiliar, com o objetivo de fomentar o sistema e a técnica 
utilizada, tendo como justificativa a proposição de uma alternativa eficiente e de 
baixo custo para tratamento de efluentes. A implantação de um sistema 

experimental alternativo. Tal alternativa pode ser aplicada em qualquer tipo de uso 
de solo e ocupação, podendo ser unifamiliar (localizada) ou atender grandes 
comunidades, contribuindo significativamente para o aumento do volume 

percentual de esgoto tratado do litoral norte do Estado de São Paulo, além de 
fornecer uma solução para o saneamento básico dessas áreas. É escopo também 
a realização de oficinas destinadas às Associações de Bairros do litoral norte, e 

palestras destinadas aos moradores desses bairros, com o intuito de informar a 
importância das pequenas ETE´s, sua funcionalidade, aplicação, operação e 
manutenção, a fim de esclarecer os procedimentos a serem adotados para 

destinação final dos subprodutos gerados (lodo e efluente tratado), contribuindo 
para a difusão do conhecimento e da técnica do sistema implantado.A principal 
justificativa é falta de informação sobre sistemas alternativos de saneamento 

ambiental no Litoral Norte do Estado de São Paulo. O projeto é necessário, pois 
fornece uma alternativa eficiente e de baixo custo para o saneamento básico da 
região, minimizando problemas de saúde pública causados pela contaminação de 

águas por coliformes fecais. Nas áreas turísticas como o Litoral Norte, a 
sustentabilidade econômica depende da sustentabilidade ambiental, assim, 
fomentar o uso de sistema alternativo de tratamento de esgoto de fácil aplicação é 

o caminho necessário para que cada um possa, de maneira autônoma, evitar a 
contaminação das águas. O banho de mar, um dos ícones do turismo da região, 



depende do atendimento universal do saneamento, o que de maneira prática, 
nunca ocorrerá, pois os sistemas da concessionária de serviços públicos nunca 
atingirão áreas de especial interesse social como, por exemplo, áreas irregulares. 

Assim, se faz necessário fomentar a necessidade de implantação de sistemas 
alternativos na região.O principal resultado alcançado foi a eficiência do sistema 
implantado que é muito superior ao que a legislação ambiental vigente no Brasil 

exige, valor exigido pela Legislação Ambiental é 80% de eficiência no sistema. E 
na Estação de Tratamento de Esgoto unifamiliar foi de 94,2% de remoção de 
DBO. E isso quer dizer que o sistema já está maduro e com a partida realizada. 

 
Equipe responsável: Rafael Cagini 
 

Valor total do projeto: R$16.000,00 
 
Parcerias: ALNORTE 

 
Ações Previstas x Ações Realizadas: Quando comparamos as ações 
planejadas com as ações realizadas nesse ecoprojeto, avaliamos que todas as 

ações previstas foram realizadas.  
 
Recursos Investidos x Resultados Alcançados: Ao avaliarmos o volume de 

recursos investidos versus o alcance dos resultados, esse ecoprojeto obteve uma 
boa relação entre o seu investimento e os resultados alcançados.  
 

Cumprimento de Prazos de Entregas de Relatórios (metas e contas): O 
responsável pelo projeto cumpriu satisfatoriamente os prazos de entrega dos 
relatórios estabelecidos.  

 
Conteúdo dos relatórios finais dos ecoprojetos: até a data de fechamento 
deste relatório pela gerencia de ecoprojetos não havia sido entregue o relatório 

final (previsto para 31 de maio) quando será possível avaliar esse item.  
 

2.2.17. Nyelse Eliane Trench Martins  

 
Resumo 
 

 O plano Apell, responsabilidade da Petrobras no caso de emergência e 
preparo da comunidade, já tem estabelecido 4 pontos de encontro criados para 
facilitar a evacuação da população até abrigos mais seguros. O objetivo do projeto 

é informar, treinar e condicionar os munícipes da existência desses pontos e das 
ações necessárias caso ocorra uma emergência, minimizando assim os efeitos do 
pânico (vivenciado anteriormente em São Sebastião) e organizando as respostas 

coletivas e individuais para a evacuação do local e diminuição dos riscos 
envolvidos.  Por meio de eventos culturais diversificados realizados nestes pontos, 
busca-se fixar na memória do munícipe as placas que os identificam, 

sensibilizando e conscientizando a população no caso de emergência.  Integrando 



por meio de parcerias os setores público, privado e comunidade visa estabelecer 
uma ação coordenada pela tranqüilidade e eficiência no caso de acidentes.  
 

Equipe responsável: Nane Martins e Clara Martins 
 
Valor total do projeto: R$16.000,00 

 
Parcerias:CEDS/PMSS/SEGUR/SEGOV/SEMAM/DITRAF/SEESP-CIÇA/ 
SECTUR/ESCOLA ESTADUAL MAISA/SABESP/FASS/GALERIA LIMA/RADIO 

BEIRA MAR/IGREJA BATISTA/ ESCOTEIROS DO PONTAL/ BICICLETARIA 
TOPOLÂNDIA/RADICAL BIKE/IVAN QUADROS/POUSADA 
SESMARIA/RESTAURANTE FAMÍLIA 

 
Ações Previstas x Ações Realizadas: Quando comparamos as ações 
planejadas com as ações realizadas nesse ecoprojeto, avaliamos que todas as 

ações previstas foram realizadas. . 
 
Recursos Investidos x Resultados Alcançados: Ao avaliarmos o volume de 

recursos investidos versus o alcance dos resultados, esse ecoprojeto obteve uma 
boa relação entre o seu investimento e os resultados alcançados.  
 

Cumprimento de Prazos de Entregas de Relatórios (metas e contas): O 
responsável pelo projeto cumpriu satisfatoriamente os prazos de entrega dos 
relatórios estabelecidos.  

 
Conteúdo dos relatórios finais dos ecoprojetos: até a data de fechamento 
deste relatório pela gerencia de ecoprojetos não havia sido entregue o relatório 

final (previsto para 31 de maio) quando será possível avaliar esse item.  
 

2.2.18. Andrea de Almeida Bossi  

 
Resumo 
 

 O Projeto “CICLOS CONTÍNUOS” teve como objetivo geral a conservação 
e Recuperação de Áreas Verdes através da Educação Ambiental na Bacia do Rio 
Juqueriquerê. A idéia foi concebida graças à preocupação de atores comunitários 

do entorno do manancial mais importante do Litoral Norte, especialmente no 
aspecto da supressão de vegetação. Todo o processo, desde a elaboração da 
proposta até sua execução, foi conduzido de modo participativo por um coletivo de 

atores locais voluntários mobilizados e conhecidos, desde 2008, como Grupo 
Ciclos Contínuos. O apoio técnico e logístico se deu através do Instituto Supereco. 
A seqüência metodológica ocorreu da seguinte forma:Capacitação para 

elaboração do projeto de recuperação; Levantamento de informações para 
construção dos projetos de recuperação;Sensibilização e mobilização da 
comunidade do entorno das áreas a serem recuperadas através de visitas à 

escolas distribuição de panfletos, reuniões com apoiadores e comunidade 
local,;Monitoramento do desenvolvimento das mudas através de vistorias 



semanais  para adubação, poda, controle de pragas, reposição de 
óbitos;Divulgação das ações através de programas de rádio,blog do Instituto 
Supereco, apresentação do projeto durante a participação em Fóruns e eventos. 

Foram realizados 02 mutirões plantio com a participação 80 pessoas que visaram 
contribuir com o adensamento de duas áreas do bairro Pontal Santa Marina, 
localizado na bacia do Juqueriquerê e sob influência da Unidade de Tratamento de 

Gás Monteiro Lobato (UTGCA): Área 1 – às margens de um curso d’água (canal 
de drenagem que liga o Rio Juqueriquerê ao Rio Lagoa) situado na Avenida 
Francisco Garrido;Área 2 - Praça Prefeito Silvio Luis dos Santos, próximo à Área 

1.O processo de recuperação das áreas contou com o apoio e participação de: - 
Instituto Supereco- Colégio Tableau- moradores do Bairro Pontal Santa Marina e 
Golfinho;- EE Avelino Ferreira;- Grupo de escoteiros Caraguatá- GAC Albatroz 

(Grupo de Apoio Civil) - Prefeitura Municipal de Caraguatatuba (Dilurb/ Secretaria 
de Urbanismo, Habitação e Transito/Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e 
Pesca)- Associação de Moradores e Amigos de bairro do Pontal Santa Marina- 

PraiaMar Transportes- Sabesp A união foi decisiva para a realização deste 
projeto.As palavras que definem o projeto: SERIEDADE, RESPONSABILIDADE, 
AMOR A NATUREZA.Os resultados alcançados pelo projeto, demonstram que 

processos participativos  garantem os sucesso das ações de recuperação, 
valorizam os saberes comunitários e potencializam o sentimento de 
pertencimento, elemento fundamental para quaisquer projetos que visam a 

conservação ambiental.  Conjuntamente, é necessário o apoio técnico constante, 
para que toda a ação esteja embasada em fundamentos científicos e legais. 
Entretanto, os percalços pelos quais o projeto passou, demonstram que é 

necessário um envolvimento mais efetivo do poder público municipal. 
 
Equipe responsável: Andréa Bossi e grupo ciclos contínuos 

 
Valor total do projeto: R$16.000,00 
 

Parcerias: Instituto Supereco- Colégio Tableau- moradores do Bairro Pontal Santa 
Marina e Golfinho;- EE Avelino Ferreira;- Grupo de escoteiros Caraguatá- GAC 
Albatroz (Grupo de Apoio Civil) - Prefeitura Municipal de Caraguatatuba (Dilurb/ 

Secretaria de Urbanismo, Habitação e Transito/Secretaria de Meio Ambiente, 
Agricultura e Pesca)- Associação de Moradores e Amigos de bairro do Pontal 
Santa Marina- PraiaMar Transportes- Sabesp 

 
Ações Previstas x Ações Realizadas: Quando comparamos as ações 
planejadas com as ações realizadas nesse ecoprojeto, avaliamos que todas as 

ações previstas foram realizadas.  
 
Recursos Investidos x Resultados Alcançados: Ao avaliarmos o volume de 

recursos investidos versus o alcance dos resultados, esse ecoprojeto obteve uma 
boa relação entre o seu investimento e os resultados alcançados.  
 



Cumprimento de Prazos de Entregas de Relatórios (metas e contas): O 
responsável pelo projeto cumpriu satisfatoriamente os prazos de entrega dos 
relatórios estabelecidos.  

 
Conteúdo dos relatórios finais dos ecoprojetos: até a data de fechamento 
deste relatório pela gerencia de ecoprojetos não havia sido entregue o relatório 

final (previsto para 31 de maio) quando será possível avaliar esse item.  
 

2.2.19. Fernando Nelson do Rego  

 
Resumo  
 

 Este projeto visa dimensionar a viabilidade econômica- financeira, sua 
carga de uso e gerenciamento do aproveitamento turístico cultural, dos atrativos 
disponíveis na área remanescente de Mata Atlântica, localizado próximos a 

Fazenda Santana, área verde do loteamento La Reserve du Moulin, no bairro do 
Pontal da Cruz, próximo ao centro de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. 
Reestruturar alguns caminhos antigos, que eram usados para acesso e 

manutenção dos valos e oleoduto da Petrobras e trilhas no entorno do valo de 
alimentação das rodas d’água da Fazenda Santana e suas cachoeiras, não mais 
utilizados atualmente. Estudar a gestão de sua viabilidade como trilhas de 

ecoturismo e sua interpretação, dimensionamento, riscos e potencial, atendendo 
um público diversificado local, regional, nacional e internacional.  
A idéia é que a partir desta gestão, possa oferecer um modelo de atuação para 

Unidades de Conservação com seus atrativos baseada no aproveitamento 
sustentado, de contemplação e uso que formará monitores ambientais, gerando 
trabalho e renda. 

 
Equipe responsável: Fernando do Rego 
 

Valor total do projeto: R$ 16.000,00 
 
Parcerias: Instituto Educa Brasil, Prefeitura Munic. São Sebastião, Fundação 

Cultural São Sebastião, Vez da Voz, Estagiários MBA CEDS. 
 
Ações Previstas x Ações Realizadas: quando comparamos as ações planejadas 

com as ações realizadas nesse ecoprojeto, avaliamos que somente parte das 
ações previstas foram realizadas. 
  

Recursos Investidos x Resultados Alcançados: Ao avaliarmos o volume de 
recursos investidos versus o alcance dos resultados, esse ecoprojeto obteve 
relação regular entre o seu investimento e os resultados alcançados.  

Cumprimento de Prazos de Entregas de Relatórios (metas e contas): O 
responsável pelo projeto não cumpriu satisfatoriamente os prazos de entrega dos 
relatórios estabelecidos.  



Conteúdo dos relatórios finais dos ecoprojetos: até a data de fechamento 
deste relatório pela gerencia de ecoprojetos não havia sido entregue o relatório 
final (previsto para 10 de junho) quando será possível avaliar esse item.  

 
2.2.20. Neusa Oliveira – Projeto de gestão 

 

Resumo: 
 O Projeto tem como objetivo fortalecer a sociedade civil organizada e 
estabelecer a equidade participativa nos fóruns, comitês e conselhos com enfoque 

sócio-ambiental no Litoral Norte de São Paulo em especial do Comite de Bacias 
Hidrográficas e da APA marinha no segmento dos pescadores. Com esse 
propósito, visa estabelecer estudos de casos específicos, comparativos, pró-ativos 

com os mais diversos olhares, para identificar com melhor precisão as dificuldades 
e contradições participativas; Identificar os avanços nos conselhos de gestão– 
visando transformar um “discurso consensual” e um “embasamento legal” em uma 

efetiva democratização da gestão ambiental pública; empoderar e fortalecer a 
sociedade civil no sistema tripartite dos conselhos gestores no Litoral Norte de 
São Paulo. Para isso garantir o reembolso das despesas com transporte e 

alimentação na viabilidade da participação. 
 
Equipe responsável: Neusa Oliveira  

 
Valor total do projeto: R$ 16.000,00 
 

Parcerias: Onda Verde, CBH-LN, APA Marinha 
 
Ações Previstas x Ações Realizadas: quando comparamos as ações planejadas 

com as ações realizadas nesse ecoprojeto, avaliamos que somente parte das 
ações previstas foram realizadas. 
 

Recursos Investidos x Resultados Alcançados: Ao avaliarmos o volume de 
recursos investidos versus o alcance dos resultados, esse ecoprojeto não obteve 
boa relação entre o seu investimento e os resultados alcançados.  

Cumprimento de Prazos de Entregas de Relatórios (metas e contas): O 
responsável pelo projeto cumpriu satisfatoriamente os prazos de entrega dos 
relatórios estabelecidos.  

Conteúdo dos relatórios finais dos ecoprojetos: até a data de fechamento 

deste relatório pela gerencia de ecoprojetos não havia sido entregue o relatório 
final (previsto para 31 de maio) quando será possível avaliar esse item.  
 

2.2.21. Maria Lucia Gonçalves Brunton – Projeto de gestão 
 
Resumo  

 O projeto irá viabilizar a participação dos representantes da Sociedade Civil 
nos diversos conselhos e fóruns de elaboração de políticas públicas dos 



municípios de Ilhabela e São Sebastião, disponibilizando a logística para a 
presença dos conselheiros nas reuniões. Através da identificação dos 
representantes da sociedade civil organizada que têm assento nos conselhos e 

fóruns nos municípios de Ilhabela e São Sebastião e do subsídio à sua 
participação nos mesmos, será possível melhorar a qualidade da participação da 
Sociedade Civil nos diversos fóruns e conselhos de elaboração de políticas 

públicas. O projeto visa irradiar as informações discutidas e fomentar novas 
adesões para esse setor, visando suprir uma carência de renovação que marca a 
maioria desses conselhos e fóruns.  

Equipe responsável: Malu Brunton 
 
Valor total do projeto: R$ 16.000,00 

 
Parcerias:  Pés no Chão, Conselhos Ilhabela e São Sebastião 
 

Ações Previstas x Ações Realizadas: quando comparamos as ações planejadas 
com as ações realizadas nesse ecoprojeto, avaliamos que somente parte das 
ações previstas foram realizadas. 

 
Recursos Investidos x Resultados Alcançados: Ao avaliarmos o volume de 
recursos investidos versus o alcance dos resultados, esse ecoprojeto não obteve 

boa relação entre o seu investimento e os resultados alcançados.  

Cumprimento de Prazos de Entregas de Relatórios (metas e contas): O 
responsável pelo projeto cumpriu satisfatoriamente os prazos de entrega dos 

relatórios estabelecidos.  

Conteúdo dos relatórios finais dos ecoprojetos: até a data de fechamento 
deste relatório pela gerencia de ecoprojetos não havia sido entregue o relatório 
final (previsto para 31 de maio) quando será possível avaliar esse item.  

 
2.2.22. Roberta Pedroso  

 

Resumo 
 
 O Projeto do Centro de Documentação do Litoral Norte de São Paulo 

(CD/LN), selecionado pelo CEDS-LN, é a primeira etapa de um projeto maior 
idealizado pelo Instituto Argonauta para a Conservação Costeira e Marinha, que 
consiste na criação de um banco de dados dos estudos realizados que contribuam 

para o desenvolvimento sustentável da região do litoral norte paulista, uma 
poderosa ferramenta de consulta a estudantes, pesquisadores, órgãos públicos e 
gestores de modo geral. Os recursos previstos neste projeto irão possibilitar a 

criação de um Comitê Gestor que contribuirá para a articulação junto às 
instituições de ensino e pesquisa para a disponibilização dos trabalhos vinculados 
a temática do desenvolvimento sustentável, tendo o litoral norte paulista como 

área de abrangência. Esta coleta inicial será focada, principalmente, nos dados 



referenciais e posteriormente com o apoio do Comitê Gestor, a disponibilização de 
trabalhos de forma parcial (resumo) ou na íntegra em arquivos PDF.   
  

Equipe responsável: Roberta Pedroso 
 
Valor total do projeto: R$ 16.000,00 

 
Parcerias: Instituto Argonauta 
 

Ações Previstas x Ações Realizadas: Quando comparamos as ações 
planejadas com as ações realizadas nesse ecoprojeto, avaliamos que todas as 
ações previstas foram realizadas.  

Recursos Investidos x Resultados Alcançados: Ao avaliarmos o volume de 
recursos investidos versus o alcance dos resultados, esse ecoprojeto obteve boa 
relação entre o seu investimento e os resultados alcançados.  

Cumprimento de Prazos de Entregas de Relatórios (metas e contas): O 
responsável pelo projeto cumpriu satisfatoriamente os prazos de entrega dos 
relatórios estabelecidos.  

Conteúdo dos relatórios finais dos ecoprojetos: até a data de fechamento 

deste relatório pela gerencia de ecoprojetos não havia sido entregue o relatório 
final (previsto para 31 de maio) quando será possível avaliar esse item.  
 

2.2.23. Ivan Jorge Guimarães de Quadros   
 
Resumo 

 “Rádio Diálogo: Comunicação para a Sustentabilidade”, um dos ecoprojetos 
contemplados nas oficinas do CEDS,pretende acompanhar jornalisticamente em 
áudio, e no formato de programete, os demais Ecoprojetos e Projetos de Gestão 

Ambiental para publicação na revistaeletrônica do CEDS. A tarefa inicial é a de 
tomar conhecimento dos demais contemplados e traçar uma grade de 
programação, sendo o número de inserções de acordo com as informações 

obtidas e consideradas novas. O material será recolhido pelo telefone, através do 
qual as entrevistas serão feitas e gravadas em estúdio, onde haverá a edição do 
conteúdo. Em seguida, ele ficará disponibilizado na revista eletrônica, sendo 

substituído assim que outro programete referente àquele determinado projeto 
justificar a substituição. Em principio, cabe ao “Rádio Diálogo” a apuração por 
telefone, MSN ou skype dos ecoprojetos e projetos de gestão, mas eventuais 

informações no sentido contrário são bem-vindas. A fim de ampliar a audiência, 
“Rádio Diálogo” enviará releases por escrito e em áudio às mídias da região. 
 

Equipe responsável: Ivan Quadros 
 
Valor total do projeto: R$ 16.000,00 

 



Parcerias: Ecoprojetos CEDS 
 
Ações Previstas x Ações Realizadas: Quando comparamos as ações 

planejadas com as ações realizadas nesse ecoprojeto, avaliamos que a maior 
parte das ações previstas foram realizadas.  

Recursos Investidos x Resultados Alcançados: Ao avaliarmos o volume de 

recursos investidos versus o alcance dos resultados, esse ecoprojeto obteve boa 
relação entre o seu investimento e os resultados alcançados.  

Cumprimento de Prazos de Entregas de Relatórios (metas e contas): O 

responsável pelo projeto não cumpriu satisfatoriamente os prazos de entrega dos 
relatórios estabelecidos.  

Conteúdo dos relatórios finais dos ecoprojetos: até a data de fechamento 
deste relatório pela gerencia de ecoprojetos não havia sido entregue o relatório 

final (previsto para 31 de maio) quando será possível avaliar esse item.  
 
 

3. Avaliação do Processo pelos Ecoprojetistas 
 
Esta pesquisa foi aplicada dia 7 de maio de 2010, através de um questionário 

composto por oito perguntas fechadas, que foi respondido por 19 ecoprojetistas a 
respeito dos seguintes itens avaliados: 
 

 

 

 



 

 

 



 

Obs.: O contrato de prestação de serviços dos gerentes de ecoprojetos e projetos de gestão, subscritores 

deste relatório, foi rescindido em 30 de abril de 2010 pela coordenação do convênio e, portanto a 

abrangência das ações realizadas e relatadas estão restritas de agosto de 2009 a abril de 2010. 

 

São Sebastião, 10 de maio de 2010,  Patrícia Ortiz & André Vianna. 


