Relatório Técnico Semestral

Projeto de Implementação de projetos de educação ambiental e geração de
renda para as comunidades pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de
Janeiro

Período do Relatório:
01/06/2018 a 30/11/2018

Educação Ambiental

Identificação do Projeto

Projeto de Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as
comunidades pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro

Instituição responsável:

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade

Termo de Execução do TAC nº

CW 1472588

Localização do Projeto:

Estado do Rio de Janeiro

Objetivo geral:

Promover a conservação da biodiversidade na zona costeira e
marinha do estado do Rio de Janeiro; o uso sustentável dos
recursos pesqueiros no estado e o fortalecimento da pesca
artesanal como estratégia de longo prazo para contribuir para a
sustentabilidade ambiental, social e econômica da atividade, por
meio da implementação de projetos de educação ambiental e
geração de renda.

Público-alvo:

Pescadores artesanais e representações coletivas (cooperativas,
associações, sindicatos etc.); organizações não governamentais
locais e instituições que desenvolvam ações relacionadas aos
objetivos deste Projeto, pescadores oceânicos e demais atores
envolvidos na cadeia da pesca artesanal.

Valor investido no período (R$):

R$ 605.790,15
Natália Prado Lopes Paz

Responsável pela elaboração do
Relatório

Gerente de Projetos no Funbio
natalia.paz@funbio.org.br
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Objetivo específico, meta e indicadores de efetividade do Projeto

Objetivo específico

Meta

Indicadores

Sistematizar o portfólio de
PEAs e PCAPs sendo
implementados na região
Norte do Estado do Rio de
Janeiro, identificando lacunas e
oportunidades de sinergia.

 Sistematização dos PEAs e
PCAPs em implementação na
região e identificação de
lacunas e oportunidades de
sinergia.

Relatório contendo informações
sistematizadas e analisadas.

Realizar seleção e
implementação de projetos de
educação ambiental na região,
complementando as ações dos
PEAs e PCAPs na região.

 Divulgação da chamada de
projetos.
 Implementação de pelo menos
25 projetos de educação
ambiental.

Número de projetos de educação
ambiental apoiados.

Divulgar as ações do projeto e
disseminar o conhecimento
Adquirido.

 Divulgação do projeto na região
alvo e em fóruns relevantes.
 Sistematização e elaboração de Material sobre os resultados do
material sobre os resultados do projeto elaborado.
projeto.
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1. Sumário executivo
O Termo de Execução do TAC nº CW 1472588 relacionado ao Projeto de Implementação de Projetos
de Educação Ambiental e Geração de Renda para as Comunidades Pesqueiras da Região Norte do
Estado do Rio de Janeiro, foi assinado pela Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. (Chevron) e pelo o
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) no dia 25 de junho de 2016.
A primeira parcela do recurso total previsto, no valor de R$ 2.815.232,52 (dois milhões, oitocentos e
quinze mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos), foi depositada pela Chevron em
favor do Funbio em 30 de setembro de 2016. A segunda, no valor de R$ 3.862.277,15 (três milhões,
oitocentos e sessenta e dois mil, duzentos e setenta e sete reais e quinze centavos), em 29 de setembro
de 2017, e a terceira, no valor de R$ 3.837.963,78 (três milhões, oitocentos e trinta e sete mil,
novecentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos), foi depositada em 29 de setembro de
2018. Resta uma parcela. O somatório de recursos de correção monetária depositados até o momento
é de R$ 3.218.831,88 (três milhões, duzentos e dezoito mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta e
oito centavos), cujo uso será definido posteriormente em conjunto com a CGMac/IBAMA.
Tendo em vista que todos os recursos recebidos foram aplicados em CDB (Certificado de Depósito
Bancário), até 30 de novembro de 2018 foram gerados recursos de rendimentos líquidos no valor de
R$ 822.061,00 (oitocentos e vinte e dois mil e sessenta e um reais).
A execução do projeto “Avaliação de Impacto Social: Uma leitura crítica sobre os impactos de
empreendimentos marítimos de exploração e produção de petróleo e gás sobre as comunidades
pesqueiras artesanais situadas nos municípios costeiros do Rio de Janeiro” prosseguiu conforme o
previsto, com o envio do banco de dados e dos três relatórios analíticos ao Funbio. Estas informações
servirão de base para a elaboração das Chamadas de Projetos.
A PARTICIPAR Consultoria, responsável pela sistematização dos dados dos Programas de Educação
Ambiental (PEAs) e Planos de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAPs) e por propor linhas de
ação para Chamadas de Projetos, deu continuidade ao trabalho desenvolvido, finalizando os produtos
relacionados à Baía de Guanabara e à Região dos Lagos.
A seguir, serão apresentadas em detalhes todas as atividades realizadas no quarto semestre de
execução do Projeto.

2. Resultados alcançados
No quarto semestre de atividades do Projeto foi dada continuidade à realização das etapas previstas
no Plano de Trabalho, detalhadas a seguir:

A. Projeto Avaliação de Impacto Social: Uma leitura crítica sobre os impactos de
empreendimentos marítimos de exploração e produção de petróleo e gás sobre as
comunidades pesqueiras artesanais situadas nos municípios costeiros do Rio de Janeiro.
Conforme apresentado nas últimas relatorias técnicas, o projeto “Avaliação de Impacto Social: Uma
leitura crítica sobre os impactos de empreendimentos marítimos de exploração e produção de petróleo
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e gás sobre as comunidades pesqueiras artesanais situadas nos municípios costeiros do Rio de Janeiro”,
apoiado no âmbito do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Estado do Rio de Janeiro,
apresenta sinergias com o Projeto de Educação Ambiental. Os produtos e resultados gerados serão
subsídios para a elaboração das Chamadas de Projetos e a equipe executora se comprometeu em
compartilhar os resultados com o Funbio.
A primeira etapa do projeto foi a consolidação de um banco de dados, com a caracterização das
comunidades pesqueiras e as entidades representativas, tais como colônias e outras organizações da
Baía de Guanabara, Região dos Lagos e do Norte Fluminense. O banco de dados foi apresentado ao
Funbio e à PARTICIPAR Consultoria no dia 12 de junho, quando foi realizada uma reunião para
esclarecimentos de eventuais dúvidas. A reunião contou com a participação das equipes do Projeto
Avaliação de Impacto Social, do Funbio, da CGMac/IBAMA e da PARTICIPAR Consultoria.
Dando continuidade ao trabalho e conforme o cronograma de atividades acordado com o Funbio, a
equipe do Projeto Avaliação de Impacto Social encaminhou relatórios analíticos sobre as comunidades
estudadas. A pedido da coordenação do Projeto, os produtos não foram encaminhados para a
PARTICIPAR Consultoria, sendo utilizados apenas pela equipe do Funbio e da CGMac/IBAMA. No dia
25 de junho foi encaminhado o Relatório Final sobre as comunidades de pescadores artesanais da Baía
de Guanabara, no dia 27 de julho foi encaminhado o Relatório Final sobre as comunidades de
pescadores artesanais da Região dos Lagos e no dia 06 de setembro foi encaminhado o último
relatório, referente às comunidades do Norte Fluminense.
As relatorias analíticas compartilhadas têm como objetivo o aprimoramento da Avaliação de Impacto
Ambiental (AIA), por meio da análise crítica sobre os impactos de empreendimentos petrolíferos em
comunidades pesqueiras artesanais situadas nos municípios costeiros do Rio de Janeiro.

B. PARTICIPAR Consultoria - Desenvolvimento e Avaliação de Projetos Sociais, Ambientais e
Culturais
Dando continuidade às atividades previstas no Termo de Referência, no dia 05 de julho foi entregue o
Produto 2, o Relatório de consolidação de dados secundários e identificação de potencialidades para
implementação de medidas compensatórias nos municípios do entorno da Baía de Guanabara. O
produto é fundamentado na consolidação de dados secundários, visando fornecer um relatório
analítico que identifique lacunas e potencialidades para a implementação de medidas compensatórias
nos municípios do entorno da Baia de Guanabara, sendo eles: Niterói, São Gonçalo, Itaboraí,
Guapimirim Magé, Duque de Caxias e Rio de Janeiro. Apesar de no Termo de Referência não terem
sido solicitadas idas a campo na Baía de Guanabara, a equipe da PARTITICPAR achou pertinente a
validação dos dados com as comunidades pesqueiras.
No dia 28 de julho foi encaminhada a primeira versão do Produto 3 - Propostas de Eixos Temáticos e
de Estratégias de Divulgação e de Capacitação relativas à chamada de projetos dos municípios
litorâneos do entorno da Baía de Guanabara. O Produto é de fundamental importância para o Projeto,
uma vez que apresenta os temas que deverão ser abordados nas Chamadas de Projeto para a Baía de
Guanabara.
Após a avaliação feita pelas equipes da CGMac/IBAMA e do Funbio concluiu-se que o Produto
necessitava de alguns ajustes importantes. Dessa forma, no dia 27 de agosto foi realizada uma reunião,
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que contou com as equipes da PARTICIPAR Consultoria, do Funbio e da CGMac/IBAMA. A reunião foi
planejada com o objetivo de discutir a primeira versão do Produto 3 e alinhar a necessidade de maior
clareza no apontamento das linhas temáticas.
Após revisões e o atendimento às demandas apontadas na reunião, no dia 29 de outubro o Produto 3
foi aprovado.
Este Produto propõe três Eixos Temáticos para enquadramento dos projetos dos municípios litorâneos
do entorno da Baía de Guanabara, além de algumas demandas identificadas que se enquadram nos
referidos eixos. Os três Eixos Temáticos foram apresentados levando em consideração as demandas
locais, sendo eles: 1) Modernização e Segurança da Frota Pesqueira Artesanal; 2) Beneficiamento e
Comercialização do Pescado; e 3) Cursos Profissionalizantes. Por fim, o Produto aborda estratégias
consideradas importantes para a divulgação da Chamada de Projetos nos referidos municípios, bem
como uma formulação preliminar relativa à capacitação de atores sociais dessa região, tendo como
principal foco a gestão de projetos.
Concluídas as etapas referentes à Baía de Guanabara, a equipe da PARTICIPAR Consultoria dedicou-se
aos produtos previstos para a Região dos Lagos, sendo considerados os municípios de Araruama,
Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Maricá, Rio das Ostras e Saquarema. No dia 4 de
outubro o Produto 4 foi encaminhado para a análise do Funbio e da equipe da CGMac/IBAMA. O
Produto apresenta uma síntese do cenário da pesca artesanal dos municípios da região, busca
identificar e caracterizar os principais projetos de licenciamento ambiental existentes na área, bem
como de outras iniciativas correlatas, além de contemplar um quadro analítico sobre as organizações
sociais de pesca artesanal.
Em novembro foram encaminhados os Produtos 5 e 6 previstos no Termo de Referência. O Produto 5,
Relatório analítico com identificação das lacunas e potencialidades na Área 2, apresenta uma análise
crítica dos principais elementos da cadeia produtiva da pesca, do contexto das organizações da
sociedade civil vinculadas à pesca artesanal e dos Projetos de Educação Ambiental (PEAs) e Planos de
Compensação da Atividade Pesqueira (PCAPs) desenvolvidos no âmbito do licenciamento ambiental
na área foco. Com validação dos dados em campo, buscou-se condensar a análise, evidenciando as
principais potencialidade e fragilidades relevantes para a compreensão do contexto da pesca artesanal
em tal área.
O Produto 6, Propostas de Eixos Temáticos e de Estratégias de Divulgação e de Capacitação relativas
à chamada de projetos dos municípios da Área 2, versa sobre a proposição de Eixos Temáticos, de
estratégias de divulgação e de capacitação relativas à chamada de projetos dos municípios da Região
dos Lagos. Para a Região dos Lagos, semelhante ao que foi apresentado para a Baía de Guanabara,
foram propostas os seguintes Eixos: 1) Modernização e Segurança da Frota Pesqueira Artesanal; 2)
Beneficiamento e Comercialização do Pescado; e 3) Cursos Profissionalizantes. Contudo, devido às
características da região e da pesca local, foi adicionado um quarto Eixo Temático: 4) Maricultura.
Ainda, semelhante à Baía de Guanabara, o Produto 6 também aborda estratégias para a divulgação da
Chamada e uma capacitação dos atores sociais dessa região, tendo como principal foco a gestão dos
projetos apoiados.
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Abaixo, um quadro resumo com as ações previstas e os resultados alcançados no período para cada
Objetivo Específico do Projeto:
Objetivo específico
Sistematizar o portfólio
de PEAs e PCAPs sendo
implementados na
região Norte do Estado
do Rio de Janeiro,
identificando lacunas e
oportunidades de
sinergia

Meta
Sistematização dos PEAs
e PCAPs em
implementação na
região e identificação de
lacunas e oportunidades
de sinergia

Ações previstas

Resultados alcançados

Atividades da
consultoria finalizadas

Sistematização dos PEAs e
PCAPs concluída e lacunas e
oportunidades de sinergia
identificadas para a Região
da Baía de Guanabara e
Região dos Lagos

3. Resultados não alcançados
Para o período havia sido planejada a finalização da sistematização dos PEAs e PCAPs em
implementação na região objeto de estudo, bem como a identificação das lacunas e sinergias de tais
projetos. Contudo, ainda se encontra pendente a sistematização da região Norte Fluminense.
A não realização deve-se, primeiramente, pelo longo período para a aprovação do Produto 3, o que
dificultou a continuidade das atividades em campo, acarretando em um pequeno atraso nas atividades
da Região dos Lagos e, consequentemente, no Norte Fluminense. O longo prazo para a aprovação do
Produto 3 foi fundamental para o atendimento das expectativas do Funbio e da CGMac/IBAMA,
visando um Produto que direcione a elaboração das Chamadas, de acordo com a realidade das
instituições que irão concorrer ao apoio. Além disso, no ato da assinatura do contrato, a equipe da
PARTICIPAR Consultoria informou que o segundo semestre de 2018 seria atípico devido ao calendário
da Copa do Mundo de futebol e às eleições, o que possivelmente comprometeria as atividades em
campo e poderia acarretar em pequenos atrasos na entrega dos produtos previstos em contrato.

4. Resultados inesperados ou não planejados
Desde o início da execução do Projeto a equipe do Funbio contou com a colaboração de uma equipe
de Analistas Ambientais da CGMacAC/IBAMA, Mônica Serrão, Gilberto Mendonça e Júlio Dias. A
equipe colaborou na elaboração do Termo de Referência nº 2017.1110.00094-8, dos critérios de
avaliação das propostas do referido Termo de Referência, bem como na avaliação técnica de todas as
propostas submetidas.
Após a contratação da PARTICIPAR Consultoria, a equipe da CGMac/IBAMA continuou apoiando o
Funbio na avalição dos Produtos entregues. Contudo, em outubro, após a aprovação do Produto 4, a
equipe informou que a participação no processo havia sido revista e que, por excesso de demanda da
própria CGMac, não poderia mais contribuir com a avaliação dos produtos.
Visando garantir a qualidade técnica no acompanhamento do Projeto, o Funbio convidou Emerson
Marcondes, atualmente chefe da Área de Proteção Ambiental de Cananéia-Iguape-Peruíbe, para
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compor a Câmara Técnica. Emerson trabalhou na CGPEG/IBAMA (atual CGMac) e foi um dos
idealizadores do Projeto de Educação Ambiental..

5. Ações previstas para o próximo semestre
Para o próximo semestre estão previstas as seguintes ações para cada Objetivo Específico do Projeto:
Objetivo específico
Sistematizar o portfólio de
PEAs e PCAPs sendo
implementados na região
Norte do Estado do Rio de
Janeiro, identificando
lacunas e oportunidades
de sinergia

Meta

Ações previstas

Sistematização dos PEAs
e PCAPs em
implementação na
Atividades da consultoria
região e identificação de finalizadas
lacunas e oportunidades
de sinergia

Realizar seleção e
implementação de
projetos de educação
Divulgação da chamada
ambiental na região,
de projetos
complementando as ações
dos PEAs e PCAPs na
região

Lançamento da chamada
de projetos

Resultados esperados

Sistematização dos PEAs e
PCAPs concluída e lacunas e
oportunidades de sinergia
identificadas para a região
Norte Fluminense

Chamada de projetos
lançada e aberta para
recebimento de propostas
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