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Projetos
Encontro dos CBHs da Vertente Litorânea
Conjunto de ações, envolvendo reuniões técnicas, oficinas de trabalho para coleta de
informações, demandas, e expectativas por parte de membros dos três colegiados
(Litoral Norte, Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira) constituintes da Vertente
Litorânea, com vistas a dar início ao processo de integração e fortalecimento
institucional dos elementos do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos
Hídricos - SIGRH, da gestão costeira, e outros, além de proporcionar a sua devida
publicidade.
Financiamento: Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO
Período: Janeiro de 2016 a Julho de 2017
Mais informações:
http://costabrasilis.org.br/projetos/projeto-fortalecimento-integracao-e-articulacao-dos-c
omites-de-bacias-da-vertente-litoranea-cbh-ln/
Elaboração do Plano de Bacias Hidrográficas do CBH-LN 2017-2020
O Plano de Bacias Hidrográficas é um dos principais instrumentos de gestão da política
Estadual (Lei Estadual nº 7663/1991) e Federal (Lei Federal nº 9433/1997) dos recursos
hídricos. Nele são estabelecidas as diretrizes e ações estratégicas para a conservação,
preservação e recuperação dos recursos hídricos das bacias hidrográficas. Com o fim da
vigência do Plano de Ações 2012-2015, o CBH-LN está elaborando nova versão do
Plano de Bacias Hidrográficas para o período de 2017-2020. A elaboração envolverá a
atualização do diagnóstico da situação dos recursos hídricos, do prognóstico e do plano
de ações, com mobilização e envolvimento da sociedade.
Financiamento: Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO
Iniciado em Dezembro de 2016
Mais informações:
http://costabrasilis.org.br/projetos/elaboracao-do-plano-de-bacias-hidrograficas-do-cbh-l
n-2017-2020/
Mapeamento e avaliação da dinâmica da poluição da Bacia do Rio Acaraú como
subsídio a efetivação do enquadramento
O Rio Acaraú está localizado no município de Ubatuba/SP e é considerado um dos rios
de pior qualidade do Litoral Norte Paulista. Com financiamento do FEHIDRO (Fundo
Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo), iniciamos em julho o monitoramento da
qualidade do Rio Acaraú que será feito a cada 2 meses durante 2 anos.
A partir dos resultados obtidos será possível criar um plano de ação para buscar a
melhoria da qualidade da água do Rio Acaraú.
Financiamento: Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO
Iniciado em Fevereiro de 2017
Mais informações:
http://costabrasilis.org.br/projetos/rio-acarau-ubatubasp/
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Plataforma Educativa Repsol Sinopec
O Plataforma Educativa Repsol Sinopec é um programa itinerante e tem como objetivo
levar conhecimento, qualificação e aperfeiçoamento profissional às comunidades
costeiras onde a companhia atua. Em uma unidade móvel de 12 metros de comprimento,
equipada com computadores, kits multimídias, energia solar e com capacidade para
atender 25 alunos por turma, são oferecidas palestras nas áreas de saúde e meio
ambiente e cursos voltados especialmente para a comunidade pesqueira.
Em 2017 a Plataforma Educativa visitou os municípios de Cananéia, Iguape, Itanhaém,
Peruíbe e Guarujá, realizando ao todo 208 atividades, dentre cursos, oficinas, palestras e
apresentações diversas. O público total beneficiado foi de 4.480 pessoas, sendo
composto por pescadores, gestores e representantes de instituições públicas e privadas,
educadores, alunos da rede pública de ensino e deficientes físicos e intelectuais.
Financiamento: Repsol - Sinopec
Período: Maio a Outubro de 2017
Mais informações:
http://costabrasilis.org.br/projetos/educacao-ambiental/plataforma-educativa-repsol-sino
pec/
Pulsante - Um filme sobre a Baía do Araçá
A Baía do Araçá está localizada em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. O filme
visa trazer à tona o debate sobre as diferentes visões sobre o futuro deste território
costeiro. A estratégia de abordagem passa por uma imersão na cultura da comunidade
caiçara, na convivência com os moradores e participação nos debates e audiências
públicas. A narrativa do filme é conduzida de forma dinâmica, através dos depoimentos
de pescadores, moradores, representantes governamentais, sindicalistas, agências
ambientais, pesquisadores e organizações não-governamentais, intercalando imagens
atuais do local (baía, natureza, comunidade, porto, etc.) com imagens de arquivo.
Financiamento: Instituto Linha D 'água
Período: Julho de 2016 a Outubro de 2017
Mais informações:
http://costabrasilis.org.br/projetos/pulsante-um-filme-sobre-a-baia-do-araca/
Lixo nos Mares: do Entendimento à Solução
A partir de um convênio firmado entre o Instituto Socioambiental do Plástico
(Plastivida), o Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IOUSP) e o
Instituto Costa Brasilis, o projeto vem buscando o desenvolvimento de pesquisas e
ações que visem a solução do problema dos resíduos sólidos nos mares. Dentre as ações
propostas estão programas de diminuição da perda de materiais e ecoeficiência,
monitoramento de resíduos plásticos no ambiente marinho, realização de ações
educativas (“Programa EnTenda o Lixo”), além da mobilização do setor plástico, bem
como de demais atores (setor público, universidades, ONGs, escolas e sociedade em
geral) para a constituição de uma plataforma de discussões para o combate ao lixo nos
mares.
Financiamento: Plastivida - Instituto Socioambiental do Plástico
Iniciado em Abril de 2017
Mais informações:
http://costabrasilis.org.br/projetos/lixo-nos-mares-entendimento-solucao/
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Atividades desenvolvidas em eventos
O Mar que Queremos
Uma instalação interativa que convida os participantes a refletir sobre a importância do
mar, os impactos que vem sofrendo e as ações que podemos realizar para encontrar o
equilíbrio entre nossas ações e a qualidade do mar. Desenvolvida conjuntamente com o
Instituto Oceanográfico da USP no contexto do convênio com a Plastivida.
● Virada Sustentável - São Sebastião e Ilhabela
São Sebastião e Ilhabela, 7 e 8 de outubro de 2017
● Semana de Ciência e Tecnologia da Universidade de São Paulo
São Paulo, 24 a 26 de outubro de 2017
Pulsante - Um filme sobre a Baía do Araçá
Exibição do documentário Pulsante sobre a Baía do Araçá (São Sebastião/SP) onde há o
dilema entre o modo de vida caiçara e o desenvolvimento portuário.
Mais informações: https://www.youtube.com/watch?v=7oBMUvVdq5c
● Virada Sustentável - São Sebastião e Ilhabela
São Sebastião e Ilhabela, 7 e 8 de outubro de 2017

Apoio a eventos
Evento: “XI Seminário de Manejo Integrado - Reflexões sobre o Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável 14: Vida na água”
O tema escolhido está relacionado com a Agenda 2030, um plano de ação elaborado
pelos países signatários da ONU, que estabelece objetivos e metas para que em 2030
tenhamos um mundo mais equilibrado e sustentável. São no total 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, sendo o Objetivo nº 14 sobre a “Vida na água”:
Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o
desenvolvimento sustentável.
Instituto Oceanográfico da USP, São Paulo, 8 de junho de 2017
Mais informações:
http://www.oceanosesociedade.io.usp.br/index.php/seminario-2017/apresentacao-xi

Participação em fóruns, comissões e conselhos
● Coletivo das Entidades Ambientalistas de Ubatuba (CEAU) – Membro desde 2005
● Comitê de Bacias Hidrográficas – Litoral Norte (CBH-LN) – Participante desde
2005 e membro eleito para os biênios 2015-2017, 2018-2020, como representante
das ONGs ambientalistas. Participante da CT-SAN (Câmara Técnica de
Saneamento); CT-EA (Câmara Técnica de Educação Ambiental); do GT-COB
(Grupo de trabalho sobre cobrança de água) e do CT-PAI (Câmara Técnica de
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Planejamento e Assuntos Institucionais)
Real Norte – Rede de Entidades Ambientalistas do Litoral Norte – Membro desde
2006
Coletivo de Educadores Ambientais do Litoral Norte – Membro desde 2005
Conselho Gestor da Área de Preservação Ambiental Marinha do Litoral Norte
(APAM-LN) - Participante desde 2013 e membro eleito para os biênios 2015-2017,
como representante de Instituições de Ensino e Pesquisa
Cadastro Nacional das Entidades Ambientalistas (CNEA) – Cadastrado desde 2006.
Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) – Cadastrado desde 2006
Programa de Apoio às ONGs (Proaong) – Cadastrado desde 2006
Comitê de Promoção do Diálogo para a Sustentabilidade do litoral Norte do Estado
de São Paulo (COMDIAL) – Conveniado desde 1º de julho de 2008
Cadastro Estadual de Entidades (CEE) do Estado de São Paulo
Cadastro de Entidades Ambientalistas (CadEA) da Secretaria de Meio Ambiente do
Estado de São Paulo

Produtos lançados
Vídeo-documentário: Pulsante | Um filme sobre a Baía do Araçá
À beira da Baía do Araçá e em meio ao contexto urbano e industrial-portuário de São
Sebastião-SP (Brasil), vive um grupo de pessoas em íntima relação com o mar e seus
ciclos, local onde produzem e se reproduzem socialmente. Reconhecidos por sua típica
cultura caiçara, convivem desde a década de 1980 com recorrentes problemas
ambientais e com a constante ameaça da expansão portuária sobre seu território.
Pulsante: um filme sobre a Baía do Araçá reverbera através de fatos e depoimentos as
diversas vozes que buscam traduzir o desejo da Baía do Araçá e da vida que ali pulsa.
https://www.youtube.com/watch?v=HneSn9Pu0iA
Informativos: Boletim Rio Acaraú
O Rio Acaraú está localizado no município de Ubatuba/SP e é considerado um dos rios
de pior qualidade do Litoral Norte Paulista. Os dados coletados são publicados e
divulgados digitalmente: http://costabrasilis.org.br/projetos/rio-acarau-ubatubasp/
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