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:
01/12/2018 a 31/05/2019

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$ 176.445,31
Natália Prado Lopes Paz

Responsável pela elaboração do
Relatório

Gerente de Projetos no Funbio
natalia.paz@funbio.org.br

2

Educação Ambiental

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. Do total de R$ 13.265.536,44 foram transferidos até o momento, R$
10.515.473,45.
O somatório de recursos de correção monetária depositados 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 valores recebidos foram aplicados em CDB (Certificado de Depósito
Bancário), até 31 de maio de 2019 foram gerados recursos de rendimentos líquidos no valor de R$
1.141.700,64 (hum milhão, cento e quarenta e um mil, setecentos reais e sessenta e quatro centavos).
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 a identificação das comunidades pesqueiras artesanais impactadas direta ou
indiretamente pela atividade petrolífera, que não integraram até o momento os PEAs e PCAPs como
sujeitos do processo. Estas informações servirão de base para o trabalho a ser desenvolvido junto a
essas comunidades e para a elaboração das chamadas de projetos a serem lançadas.
A PARTICIPAR Consultoria, responsável pela sistematização dos dados dos Programas de Educação
Ambiental (PEAs) e Planos de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAPs), finalizou o trabalho nas
três regiões contempladas pelo Projeto. De forma geral, os produtos apresentados trazem uma análise
do cenário da pesca artesanal nessas regiões e apontam as principais demandas levantadas pelas
comunidades consultadas. Esses dados servirão de base para o planejamento do trabalho a ser
desenvolvido junto a esse público.
A seguir, serão apresentadas em detalhes todas as atividades realizadas no quinto semestre de
execução do Projeto.

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

4

Educação Ambiental

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
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.
Nesse sentido, após finalizar a análise sobre as comunidades de pescadores artesanais da Baía de
Guanabara, da Região dos Lagos e do Norte Fluminense (cujos relatórios foram apresentados na última
Relatoria Técnica Semestral), a equipe do Projeto Avaliação de Impacto Social trabalhou na
identificação das comunidades pesqueiras artesanais impactadas direta ou indiretamente pela
atividade petrolífera, que não integraram até o momento os PEAs e PCAPs como sujeitos do processo.
Esse trabalho de identificação ficou concentrado nos municípios que integram a Região dos Lagos e o
Norte Fluminense, dado que estes possuem PCAPs em andamento e PEAs em estágio mais avançado
de execução do que as demais regiões do litoral fluminense.
No período relatado foram realizadas 50 entrevistas junto a membros das comunidades pesqueiras
locais, dentre estes, mulheres, homens, jovens que atuam na atividade pesqueira artesanal, e/ou
familiares, lideranças instituídas, sujeitos dos PEAs e PCAPs, assim como, técnicos dos projetos de
educação ambiental ou educadores(as) socioambientais, que são de família de pescadores e
pescadoras artesanais. Os dados estão sendo trabalhados pela equipe e serão apresentados no
próximo semestre.

B. PARTICIPAR Consultoria - Desenvolvimento e Avaliação de Projetos Sociais, Ambientais e
Culturais
Dando continuidade às atividades previstas no Termo de Referência, no período relatado foram
entregues os Produtos 7, 8 e 9, todos referentes aos levantamentos realizados junto às comunidades
localizadas nos municípios litorâneos da região Norte Fluminense, que são: Campos dos Goytacazes,
Carapebus, Casimiro de Abreu, Macaé, Quissamã, São Francisco de Itabapoana e São João da
Barra.
O Produto 7, Relatório de consolidação e validação dos dados secundários das comunidades pesqueiras
na Área 3, traz uma síntese do cenário da pesca artesanal nessa região. Por meio da coleta de
dados primários, buscou-se identificar e caracterizar os principais projetos de licenciamento
ambiental existentes, bem como de outras iniciativas correlatas, além de contemplar um quadro
analítico sobre a situação das organizações sociais de pesca artesanal ali encontradas.
O Produto 8, Relatório analítico com identificação de lacunas e potencialidades na Área 3, por sua vez,
apresenta uma análise mais aprofundada das informações descritas no Produto 7, que sintetiza o
cenário da pesca artesanal costeira nos municípios da região Norte Fluminense. Ele apresenta uma
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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. Com validação dos dados em campo, buscou-se evidenciar as principais potencialidades e
fragilidades da pesca artesanal, das organizações da sociedade civil e dos PEAs e PCAPs na região.
Por fim, o Produto 9, Propostas de Eixos Temáticos e de Estratégias de Divulgação e de Capacitação
relativas à chamada de projetos dos municípios da Área 3, versa sobre a proposição de linhas de ação,
estratégias de divulgação e de capacitação relativas à chamada de projetos para os municípios da
região.
A partir das demandas explicitadas, das potencialidades e das limitações levantadas junto às
comunidades trabalhadas, para a região Norte Fluminense foram propostas as seguintes linhas
temáticas: 1) Modernização e Segurança da Frota Pesqueira Artesanal; 2) Beneficiamento e
Comercialização do Pescado; e 3) Cursos Profissionalizantes. Entretanto, os consultores destacam que
apesar de a futura chamada vir a impor uma estrutura de projeto, o imaginário coletivo dos atores
sociais entrevistados estaria mais voltado para a disponibilização de bens, muitas vezes com um fim
em si mesmo. Isso poderia ser amenizado com um processo de capacitação durante a fase de seleção
dos projetos, bem como com assessoria e acompanhamento a posteriori, tendo como principal foco a
gestão de projetos.

C. Encaminhamentos
Com a finalização do processo de análise do cenário da pesca artesanal e levantamento das principais
demandas para as três regiões contempladas pelo Projeto, a equipe da Gerência no Funbio procurou
dar encaminhamento às atividades planejadas.
Nesse sentido, foi realizada uma reunião no dia 21 de dezembro, que contou com a participação dos
consultores da PARTICIPAR Consultoria, de um representante da Chevron e do Emerson Marcondes,
analista ambiental do ICMBio, convidado para compor a Câmara Técnica do Projeto. Considerando que
o processo de lançamento de chamadas demanda um tempo considerável para a sua preparação e
que o público alvo a ser contemplado necessitaria de capacitação e assessoria em gestão de projetos,
a fim de agilizar a liberação de parte do apoio, o grupo trabalhou a possibilidade de o Projeto financiar
no curto prazo cursos profissionalizantes variados.
Ainda que esse tenha sido um dos temas propostos para as chamadas nas três regiões trabalhadas,
todos concordaram que o Projeto deveria ter como primeiro objetivo a capacitação das comunidades
e instituições envolvidas em gestão de projetos. A oferta de cursos profissionalizantes deveria vir em
segundo lugar. Caso contrário, diante de tamanha expectativa, a frustração por parte do público alvo
poderia ser grande e vir a comprometer seriamente os resultados a serem alcançados pelo Projeto.
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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

Ações previstas

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

Resultados alcançados
Sistematização dos PEAs e
PCAPs concluída e lacunas e
oportunidades de sinergia
identificadas para as três
regiões trabalhadas pelo
Projeto.

3. Resultados não alcançados
A partir da conclusão do trabalho e dos resultados apresentados pela consultoria contratada, havia
sido planejado para o período o lançamento de chamadas de projetos regionais.
Entretanto, diante do cenário encontrado para as três regiões trabalhadas pelo Projeto, optou-se por
priorizar a capacitação das comunidades e instituições envolvidas em gestão de projetos, antes de
serem lançadas as chamadas. A estruturação das cadeias sociais se mostrou mais relevante nesse
momento, o que irá trazer resultados mais efetivos no longo prazo.

4. Resultados inesperados ou não planejados
A aquisição da empresa Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. (Chevron) pela PetroRio O&G Exploração
e Produção de Petróleo Ltda. (PetroRio) em março de 2019 foi um resultado inesperado e gerou
expectativas sobre os impactos que poderiam causar no andamento do presente Projeto.
No entanto, essa nova parceria tem se mostrado muito positiva, inclusive pelo fato de a empresa ter
experiência com atividades relacionadas à Educação Ambiental. Buscando atingir os objetivos
principais do Projeto e dar andamento aos novos entendimentos, conforme relatado no item acima,
desde março as equipes responsáveis no Funbio e na PetroRio estão se reunindo periodicamente.
Esses encontros também contam com a participação do Emerson Marcondes, atualmente servidor da
CGMac/IBAMA e membro da Câmara Técnica do Projeto.
Vale ressaltar que, apesar de as atividades previstas para o cumprimento da primeira meta do Projeto
terem sido realizadas, neste período iniciou-se uma discussão sobre a suficiência das mesmas para a
construção de uma estratégia sólida, que gere o impacto desejado. Nesse sentido, representantes do
Funbio, da PetroRio e da CGMac/IBAMA estão trabalhando para que seja feita uma avaliação conjunta
da pertinência de se estabelecer uma linha de base que sumarize os diferentes diagnósticos existentes
no território. Com base em um mapeamento completo das iniciativas atuantes nas regiões, seus
investimentos, seus resultados e o estado em que cada comunidade se encontra, serão definidas as
linhas de atuação do presente Projeto.
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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:
Objetivo específico

Meta

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

Ações previstas
Contratação de consultoria
para levantamento das
iniciativas existentes nas
regiões a serem trabalhadas.
Elaboração de um Plano de
Trabalho para os próximos
anos de Projeto.

Resultados esperados
Linhas de atuação do
Projeto definidas.
Início das atividades de
capacitação das
comunidades e
instituições envolvidas
em gestão de projetos.
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