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Identificação do Projeto 

 

Implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das 

comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro 

Instituição responsável: Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 

Termo de Execução do TAC nº CW 1551087 

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 e melhoria da 

qualidade ambiental. 

Público-alvo: 

Pescadores artesanais, representações coletivas (cooperativas, 

associações, sindicatos etc.), organizações não governamentais 

locais e instituições que desenvolvam ações relacionadas aos 

objetivos deste Projeto e demais atores envolvidos na cadeia da 

pesca artesanal. 

Valor investido no semestre (R$): R$ 6.454,38 

Responsável pela elaboração do 

Relatório 

Natália Prado Lopes Paz 

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 os resultados 

gerados pelo portfólio dos PEAs 

e PCAPs implementados no 

estado o Rio de Janeiro. 

 Resultados dos PEAs e PCAPs 

identificados, sistematizados e 

apresentados em forma de 

relatório. 

 Consultoria contratada. 

 Relatório contendo informações 

sistematizadas e analisadas pela 

consultoria aprovada pela equipe 

do Funbio e CGPEG (atual 

CGMac/IBAMA). 

Selecionar e apoiar projetos de 

educação ambiental no estado 

do Rio de Janeiro, 

complementando as ações dos 

PEAs e PCAPs na região. 

 Chamada de projetos divulgada 

para o público alvo. 

 Implementação de pelo menos 

5 projetos de educação 

ambiental comprometendo 

todo o recurso disponível. 

 Número de projetos apoiados. 

 Proporção do recurso disponível 

aplicado em projetos 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 

projeto. 

 Material sobre os resultados do 

projeto elaborado, publicado e 

divulgado. 
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1. Sumário executivo 

O Termo de Execução do TAC nº CW 1551087 relacionado ao Projeto de Implementação de projetos de 

educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras 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 01 de abril de 2017.  

A primeira parcela do recurso total previsto, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), foi 

depositada pela Chevron em favor do Funbio em 21 de junho de 2017. A segunda, no valor de R$ 

1.997.500,00 (hum milhão, novecentos e noventa e sete mil e quinhentos reais), foi depositada em 22 

de dezembro de 2017, e a terceira, no valor de R$ 2.497.500,00 (dois milhões, quatrocentos e noventa 

e sete mil e quinhentos reais), foi depositada em 28 de março de 2018. Restam mais duas parcelas. O 

somatório de recursos de correção monetária depositados até o momento é de R$ 1.571.832,35 (hum 

milhão, quinhentos e setenta e um mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e cinco 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$ 

253.666,13 (duzentos e cinquenta e três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e treze centavos).   

A etapa inicial do Projeto previa a contratação de uma consultoria especializada para sistematização dos 

dados dos Programas de Educação Ambiental (PEAs) e Planos de Compensação da Atividade Pesqueira 

(PCAPs) no estado o Rio de Janeiro, levando em consideração aspectos voltados para a melhoria da 

qualidade ambiental das comunidades pesqueiras locais. Conforme acordado com técnicos da 

CGMac/IBAMA, as etapas necessárias para a contratação não foram iniciadas, pois está sendo 

aguardada a finalização da consultoria para a Fase 1 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”. Considerando que os temas são complementares, estuda-se a possibilidade de 

aproveitar os resultados obtidos pela consultoria contratada para a Fase 1 para lançar Chamadas de 

Projetos em comum, abrangendo os objetivos de ambas as Fases. 

A PARTICIPAR Consultoria, empresa 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 

cinco produtos relacionados à Baía de Guanabara e à Região dos Lagos.  

A seguir, serão apresentadas em detalhes as atividades realizadas no terceiro semestre de execução do 

Projeto. 
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2. Resultados alcançados 

 

A. PARTICIPAR Consultoria - Desenvolvimento e Avaliação de Projetos Sociais, Ambientais e 

Culturais 

Conforme informado nas relatorias técnicas anteriores, as atividades “Contratação de consultoria para 

sistematização dos PEAs e PCAPs” e “Lançamento de chamadas de projetos para seleção de propostas 

nas regiões trabalhadas” haviam sido planejadas para serem iniciadas no primeiro semestre de 

execução do Projeto. Contudo, seguindo uma orientação da equipe da Coordenação-Geral de 

Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros – CGMac/IBAMA, está sendo 

aguardada a finalização da execução da consultoria contratada para a Fase 1 do Projeto. Dessa forma, 

haverá economia de recursos e as ações das Fases 1 e 2 serão realizadas de forma sinérgica, com maior 

chance de alcance dos resultados esperados.  

A PARTICIPAR Consultoria, empresa 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 

cinco produtos relacionados à Baía de Guanabara e à Região dos Lagos.  

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 foi 

encaminhado ao Funbio no dia 05 de julho. O Produto apresenta um relatório analítico que identifica 

as lacunas e potencialidades para implementação de medidas compensatórias nos municípios do 

entorno da Baía de Guanabara, sendo eles: Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Guapimirim Magé, Duque de 

Caxias e Rio de Janeiro.  

O 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 – indica três Eixos 

Temáticos para a Chamada de Projetos, sendo eles: 1) Modernização e Segurança da Frota Pesqueira 

Artesanal; 2) Beneficiamento e Comercialização do Pescado; e 3) Cursos Profissionalizante. Além de 

indicar os Eixos Temáticos que atendem às demandas das comunidades locais, o Produto também 

aborda estratégias para a divulgação da Chamada, bem como apresenta uma sugestão de capacitação 

dos atores sociais dessa região. 

Seguindo estratégia semelhante a que foi adotada para a Baía de Guanabara, a PARTICIPAR Consultoria 

concluiu os Produtos relacionados à Região dos Lagos. O Produto 4, apresenta uma síntese do cenário 

da pesca artesanal dos municípios da região, buscando identificar e caracterizar os principais projetos 

de licenciamento ambiental existentes, além de contemplar um quadro analítico sobre as organizações 

sociais de pesca artesanal da área.  

O Produto 5 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). Com validação dos dados 

em campo, o Produto 5 evidenciou as principais potencialidades e fragilidades para a compreensão do 

contexto da pesca artesanal na referida área. 
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Concluindo a Região dos Lagos, o Produto 6, versa sobre a proposição de Eixos Temáticos, de 

estratégias de divulgação e de capacitação relativas à Chamada de Projetos na região. Semelhante ao 

que foi proposto para a Baía de Guanabara, foram sugeridos os 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.   

 

Abaixo, um quadro resumo com as ações previstas e os resultados alcançados no período para cada 

Objetivo Específico do Projeto: 

Objetivo específico Meta Ações previstas Resultados alcançados 

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 

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 

As atividades “Contratação de consultoria para sistematização dos PEAs e PCAPs” e “Lançamento de 

chamadas de projetos para seleção de propostas nas regiões trabalhadas” haviam sido planejadas para 

serem iniciadas ainda no primeiro semestre de execução do Projeto. Contudo, seguindo uma 

orientação da equipe da CGMac/IBAMA, está sendo aguardado o andamento da consultoria 

contratada para a Fase 1 do Projeto e a entrega de todos os produtos.  

Uma vez finalizada essa primeira etapa, serão definidos quais deverão ser os próximos passos do 

Projeto. Entre as possibilidades destacam-se a unificação das Fases 1 e 2 ou ainda o lançamento de 

Chamadas de Projetos complementares, variando a escala das ações e o perfil das instituições que 

poderão ser beneficiadas.  

 
 

4. Resultados inesperados ou não planejados  

Para o período não foram registradas atividades ou resultados inesperados. 
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5. Ações previstas para o próximo semestre 

Para o próximo semestre estão previstas as seguintes ações para cada Objetivo Específico do Projeto, 

sendo executadas ainda em paralelo com a Fase 1 do Projeto: 

Objetivo específico Meta Ações previstas Resultados esperados 

Sistematizar os 

resultados gerados 

pelo portfólio dos PEAs 

e PCAPs 

implementados no 

estado do Rio de 

Janeiro 

Resultados dos PEAs 

e PCAPs identificados, 

sistematizados e 

apresentados em 

forma de relatório 

Atividades da consultoria 

finalizadas 

 

Sistematização dos PEAs e 

PCAPs concluída e lacunas e 

oportunidades de sinergia 

identificadas para a região 

Norte Fluminense 

 

 

 


