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Resumo 

As práticas de gerenciamento de projeto aplicadas neste subprograma de educação ambiental 

comprovaram a eficácia obtida através do uso de ferramentas facilmente encontradas na internet 

com seus códigos abertos, os softwares livres. Estes softwares, GanttProject, WBS Tool e 

ProjectLibre foram testados em um ambiente de projetos que buscou ao mesmo tempo que 

garantir a qualidade do escopo contratado, planejar e orientar ações de educação ambiental em 

uma bacia urbana com diversidades territoriais muito distintas. O trabalho demostra de forma 

clara e objetiva os resultados alcançados com o uso destas ferramentas e possibilita uma 

reflexão sobre os desdobramentos do planejamento urbano e sua interação com a população. 

Através do software GanttProject a distribuição de tarefas e seus pacotes de trabalho para a 

equipe do subprograma ocorreu de modo a proporcionar um planejamento de ações até o final 

do projeto, gerando um sentimento de segurança a equipe. Já através do uso da ferramenta WBS 

Tool a possibilidade de observação que a estrutura analítica do projeto proporciona ao gerente 

do projeto é vantajosa para delinear a interação entre os pacotes de trabalho e obter uma visão 

geral do subprograma. O ProjectLibre demostrou ter grande eficácia, assim como o software 

GanttProject, porém sua utilização se limitou apenas a um evento, entrega do subprograma, que 

da maneira como foi planejado a ocorrência de perda na entrega do escopo foi quase nula, 

alcançando o objetivo proposto. Por fim, o subprograma de educação ambiental pode ser 

executado com uma extensa aplicação de conceitos, técnicas e ferramentas disseminadas pelo 

PMBOK, realizando assim uma ótima experiência social a todos os envolvidos.  

 

 

 Palavras Chave: Gerenciamento de projetos. GanttProject. Capacitação comunitária. 

Educação ambiental. 

 



 

 

Abstract 

Project management practices applied at this environmental education subprogram reflect the 

efficacy achieved by using tools easily found on the internet with its open source, free software. 

These softwares: GanttProject, WBS Tool and ProjectLibre were tested in a public environment 

that sought while ensuring the quality of the contracted scope, planned and guided 

environmental education in an urban basin with very different territorial diversities. The work 

demonstrates clearly and objectively the results achieved with the use of these tools and 

provides a reflection on the consequences of urban planning and their interaction with the 

population. Through software GanttProject the distribution of tasks and their work packages to 

sub-team was to provide an action plan by the end of the project, creating a sense of security 

staff. Already with WBS Tool able to note that, the work breakdown structure provides the 

project manager is advantageous to delineate the interaction between the work packages and 

get an overview of the subprogram. The Projectlibre demonstrated to have great efficacy as 

well as the GanttProject software, but its use is limited only to an event, delivery of the 

subprogram that the way it was planned the occurrence of loss in the delivery scope was almost 

nil, reaching the proposed objective. Finally, the environmental education subprogram could be 

executed with an extensive application of concepts, techniques and tools disseminated by 

PMBOK, thus performing a great social experience for all involved. 

  

Key Words: Project management. GanttProject. Community empowerment. 

Environmental Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Problema. 

O Subprograma de Educação Ambiental é um projeto que integra o conjunto de obras do 

Programa de Aceleração do Crescimento, Eixo Cidade Melhor – Prevenção em Áreas de Risco 

fase 2 (PAC-2), em desenvolvimento na cidade de Curitiba. Com o foco na prevenção de 

enchentes em áreas de risco. No caso de Curitiba, várzeas e planícies próximo a rios, são as 

áreas de atuação destas obras de drenagem contratadas pela Caixa Econômica Federal para a 

bacia hidrográfica do rio Barigui. Como uma maneira de aumentar a eficácia destas obras, o 

Governo Federal através do Ministério das Cidades propôs que a Prefeitura Municipal de 

Curitiba realiza-se em contrapartida a execução das obras de engenharia um Programa de 

Educação Ambiental em toda extensão territorial da bacia hidrográfica do rio Barigui no 

município. 

Está bacia de aproximadamente 1/3 do território do município, com 140,8 km2, abriga uma 

população de 559.601 habitantes (SMMA, 2015). Além da extensa faixa territorial, ocupada 

pela construção da cidade (ruas, casas, condomínios, supermercados, shoppings), e da alta 

densidade populacional (3974 hab/km2). Se compararmos a bacia do Rio Barigui, 

hipoteticamente, a municípios do estado de São Paulo, ficaríamos em 11º lugar entre as cidades 

com maior densidade demográfica. Ficando à frente de Guarulhos e Barueri por exemplo.  

Tabela 1 - Densidade demográfica dos 15 municípios mais densos do 

estado de São Paulo.  

  Municípios de SP Habitantes Área (km2) Hab./km2 

1 Diadema 386.089 30,8 12519,1 

2 Taboão da Serra 

244.528 20,3 12049,9 

3 Carapicuíba 

369.584 34,6 10680,1 

4 Osasco 

666.740 64 10411,8 

5 São Caetano do Sul 

149.263 15,4 9708,79 

6 São Paulo 

11.253.503 1523,3 7387,69 

7 Mauá 

417.064 61,3 6803,54 

8 Poá 

106.013 17,1 6211,94 

9 Jandira 

108.344 17,7 6124,59 

10 Ferraz de Vasconcelos 

168.306 29,9 5624,82 

11 Bacia Barigui 559.601 140,8 3974,44 

12 Itaquaquecetuba 

321.770 83 3877,73 

13 Santo André 

676.407 174,9 3866,35 

14 Guarulhos 

1.221.979 319,2 3828,36 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=355280
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=351060
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=353440
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=354880
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=355030
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=352940
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=353980
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=352500
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=351570
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=352310
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=354780
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=351880


2 

 

15 Barueri 

240.749 66,1 3639,94 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010 

Densidades são, naturalmente, o produto das forças de mercado, mas as forças de mercado 

refletem escolhas dos consumidores, portanto a cultura (Bertaund, 2013). 

 
Figura 1 – Esta fotografia da semana de 29 de março de 2015, demonstra o rio Barigui e seu entorno com a forte 

pressão da expansão urbana, acima na foto.  

Fonte: PMC, 2015. 

Partindo deste pressuposto, as inúmeras atividades econômicas que exercem neste 

determinado território, refletem a cultura local e consequentemente a transformação territorial 

exige crescentes demandas e necessidades de planejamento com equilíbrio na conservação 

ambiental. Assim como descrito pelo relatório do programa ONU Habitat, Padrões Urbanos 

para um Economia Verde, Alavancando a Densidade (ONU, 2012): 

“O crescimento das cidades nos países em desenvolvimento é esperado triplicar 

entre o ano 2005 e 2030...diminuindo o estoque de terras disponível para os 

ecossistemas e produção de comida, reduzindo a habilidade das cidades-regiões de 

se manter”. 

Esta colocação deixa claro a necessidade de que o equilíbrio entre as forças atuantes no 

espaço urbano deve ser integrado ao planejamento e a população cada vez mais parte desta 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=350570
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cocriação cultural. A figura 1 destaca bem este espaço de fronteira, onde o bairro Campo do 

Santana que obteve um crescimento demográfico médio anual entre os anos 2000 e 2010 de 

13,77% (IPPUC, 2015), mais do que duplicando sua população em 10 anos, contrasta com a 

recente unidade de conservação Refúgio da Vida Silvestre da Foz do Rio Barigui, ou Refugio 

do Bugio, implementada pelo esforço da Prefeitura Municipal de Curitiba em realizar através 

da Secretaria Municipal do Meio Ambiente um equilíbrio na balança da conservação ambiental 

na bacia do rio Barigui e consequentemente no município como um todo.  

Casos como este do Campo do Santana ilustram a complexidade de atuar em rede em uma 

bacia em plena expansão e transformação social; com novos atores (stakeholders), passando a 

existir a todo momento. A imagem de satélite na da Figura 2 demonstra a grandiosidade do 

Refúgio do Bugio que integra não só Curitiba, mas também mais dois municípios em um único 

mosaico de conservação ambiental. 

Um dos desafios desta reserva é conciliar os interesses econômicos, oriundo das 

necessidades culturais das diversas atividades comerciais existentes na própria bacia, como por 

exemplo a extração de areia para construção civil, com a conservação ambiental. A construção 

civil que por sinal é um dos reflexos mais diretos das oscilações do PIB brasileiro (Souza, 2015), 

e consequentemente o território da região metropolitana de Curitiba não escapa disto. 

Portando o subprograma de educação ambiental apresenta o desafio de formular uma rede 

de multiplicadores em toda extensão da bacia, delineando um traçado da sustentabilidade entre 

os interesses de cada parte nas suas distintas atividades culturais e regiões demográficas. 

Tornando a aplicabilidade das ferramentas do Guia do Conhecimento em Gerenciamento de 

Projetos (PMBOK®) um interessante estudo de caso para analisarmos e discutirmos a eficácia 

da gestão de projetos em instituições públicas brasileiras na escala local e na gestão de projetos 

ambientais. 

 

1.2 Apresentação do Subprograma de Educação Ambiental. 

Fazem parte da bacia do rio Barigui 30 bairros e seis Administrações Regionais (AR): AR 

Pinheirinho, AR CIC, AR Portão, AR Matriz, AR Santa Felicidade e AR Boa Vista. Nestas 

regiões encontramos:  
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“72 Escolas Municipais, 48 Associações de Moradores, 45 Unidades de Saúde e 4 

Parques de Recepção de Recicláveis do Programa Ecocidadão, o que favorece a atuação 

em rede com o envolvimento desses atores sociais” (SMMA, 2015). 
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Figura 2 - Imagem de satélite demostrando a abrangência da 

Reserva do Bugio em três municípios. Fazenda Rio Grande, 

Curitiba e Araucária.  

Fonte: SMMA – Geoprocessamento, 2015.  
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Figura 3 - Mapa das bacias hidrográficas de Curitiba com o limite dos bairros e áreas protegidas.  

Fonte: SMMA - Geoprocessamento, 2016. 
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O subprograma de educação ambiental, tem como objetivo comunicar sobre as obras do 

PAC-2 em Curitiba e envolver a comunidade para a garantia da sustentabilidade das 

intervenções propostas, ou pelas palavras do projeto, tem como objetivo o:  

“Fortalecimento da atuação em rede de grupos organizados da sociedade civil. 

Oportunizar espaços de reflexão e diálogo para a formação de articuladores locais 

potencializando a atuação em rede. Incentivar a corresponsabilidade entre o poder 

público e a sociedade civil organizada na implementação de iniciativas de saneamento 

básico. Disponibilizar informações à população sobre a gestão da bacia hidrográfica 

do rio Barigui e as obras de drenagem previstas, incentivando o controle social. 

Fortalecer a educação ambiental nos processos pedagógicos formais a partir de 

informações e estratégias diferenciadas sobre a bacia do rio Barigui. Promover a 

sustentabilidade ambiental das obras de drenagem a partir do” (SMMA, 2015). 
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Figura 4 - Mapa de comunicação das obras de intervenção do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2. 

Fonte: SMMA – Departamento de Educação Ambiental, 2015. 
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As obras do PAC-2, como o perfilamento do rio Barigui advém da necessidade de retirada 

de sedimentos carreados pela ação natural dos rios e intensificada pela ação do homem. Este 

subprograma foi moldado para informar, capacitar e articular em rede a população que recebe 

as melhorias na forma de obras de drenagem, para que elas mesmas possam compartilhar da 

sua conservação e controle dos gastos públicos (SMMA, 2015).  

Conceitualmente muito bem pensado, entretanto a realidade do subprograma estava se 

tornando um grande desafio dentro da Secretaria Municipal do Meio Ambiente com recorrentes 

intervenções da Promotoria Pública do Estado do Paraná, questionando através de ofícios o 

andamento do subprograma e a efetividade das ações planejadas.  

A Caixa Econômica Federal (patrocinador do projeto), com uma iniciativa de provocar o 

andamento do subprograma, enviou uma equipe de auditores externos para verificar o 

andamento do subprograma que apresentava 9 meses de atraso em relação ao planejado, e ainda 

apresentava pendências nos relatórios mensais. O cronograma das obras de engenharia 

caminhava em paralelo, apenas o subprograma de educação ambiental que ainda permanecia 

em atraso. Um dos objetivos do subprograma, de ser o braço de comunicação social do PAC-2 

na bacia do Barigui, estava sendo questionado, pois todo material de comunicação visual ainda 

não tinha sido divulgado, tornando o subprograma ainda mais importante, pois questionamentos 

oriundos da população atingida pelas obras começavam a surgir.  

Portanto a pergunta que fecha esta problematização introdutória é: a utilização de 

ferramentas do PMBOK® para execução de um projeto, com magnitude territorial ampla, 

dentro da Prefeitura Municipal de Curitiba é uma prática eficaz? Com esta questão, este trabalho 

fecha o capitulo introdutório e realiza ao longo do seu desenvolvimento uma conversa entre o 

planejado e o executado, evidenciando sempre de forma prática a utilização da metodologia do 

PMBOK® como uma ferramenta de gestão. 

 

1.3 Objetivo geral.  

O uso de ferramentas de gerenciamento de projetos na execução do escopo em projetos 

ambientais complexos dentro da Prefeitura de Curitiba é uma prática eficaz de gestão?  

1.3.1 Objetivos específicos.  

 A utilização do software livre “GanttProject Project” na execução do escopo é uma 

prática eficaz de gestão?  
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 A utilização do software livre “WBS Tool” para organizar a Estrutura Analítica do 

Projeto (EAP) é uma prática eficaz de gestão? 

 A utilização do software livre “Project Libre” para executar um evento dentro do 

subprograma é uma prática eficaz de gestão? 

 

1.4 Delimitação do Tema.  

O tema está delimitado em três grandes linhas: 

1. Utilização de ferramentas do PMBOK® em projetos ambientais da administração 

pública municipal. 

2. O uso de software livre para o controle do tempo em projetos ambientais da 

Prefeitura Municipal de Curitiba. 

3. A utilização da plataforma “WBS Tool” na formulação da Estrutura Analítica do 

Projeto (EAP) em projetos ambientais da Prefeitura Municipal de Curitiba. 

 

1.5 Justificativa. 

Com a crescente necessidade de que as ferramentas de gestão utilizadas pelas instituições 

públicas brasileiras cada vez mais sejam focadas em um melhor controle de recursos, gerando 

consequentemente uma maior eficiência e controle efetivo dos gastos públicos, observou-se a 

necessidade de realizar um teste de aplicação direta no modo de execução do subprograma de 

educação ambiental da bacia hidrográfica do rio Barigui. 

 

1.6 Metodologia. 

O trabalho testa ferramentas do PMBOK®, e a metodologia utilizada é de comparação entre 

o planejado e o executado, observando as peculiaridades de cada software sugerido e desta 

forma analisando sua aplicação. 

A escolha das ferramentas se deram da necessidade de detalhar o planejamento para 

executar o escopo contratado. Escolhia-se então o recurso a ser aplicado levando em 

consideração o problema levantado. A ferramenta GanttProject foi utilizada para gerenciamento 

do tempo, devido a necessidade de detalhamento do cronograma das atividades. Já a ferramenta 

WBS Tool devido a necessidade de compreender todas as ações do subprograma e suas inter-

relações com o território.  
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O Project Libre, porém, seguiu a linha de teste para realização de um evento específico, o 

Bicirio (comemoração ao dia do rio). Seu uso ocorreu de modo a observar a eficácia para 

gerenciar pequenos eventos dentro do subprograma.  

O período de intervenção no projeto decorreu de 23 de junho de 2015 e vai até 17 de 

dezembro de 2015, totalizando 177 dias de gerenciamento do projeto.  
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2.DESENVOLVIMENTO 

2.1 Referencial teórico 

 Um bom planejamento não garante o sucesso da execução de um projeto, cabendo ao 

gerente de projeto o seu entendimento e leitura para transmitir cada tarefa com precisão a cada 

“dono” de pacote de trabalho, Valle (2010). A dinâmica do planejamento ao longo da execução 

do projeto requer que o gerente exerça o controle do escopo de forma rápida e eficaz para 

embasar a tomada de decisão. Sotille (2014), analisa o controle do escopo como uma habilidade 

política de negociação entre as partes. Pois requer muita habilidade no trato com os recursos 

envolvidos no projeto.  

 Desta forma, se observarmos pelo lado social deste subprograma com interação direta 

com mais de 300 multiplicadores responsáveis por formar uma rede, e que se articulem entre si 

na conservação ambiental da bacia, tem-se um desafio enorme. Observando que dentre este 

grupo de pessoas tem-se uma diversidade de gênero, idade, profissões, escolaridade, política e 

cultural. Cultural que talvez seja a mais ampla forma de abordagem deste grupo. Um estudo 

recente do ICIC (2016) sobre os ecossistemas de empreendedorismo e a inclusão de mulheres 

e minorias em ambientes de inovação coloca a diversidade cultural como um ponto crucial para 

desenvolver soluções urbanas: 

“Devemos parar de tentar curar problemas dos das cidades, aumentando 

perpetuamente investimento social e esperando para a atividade económica 

seguir. Em vez disso, precisamos identificar e aproveitar as vantagens 

competitivas de dentro das cidades” 

 Com este plano de fundo adentramos na relação cultura, expansão territorial e 

gerenciamento de projetos no setor público sob a esfera local. O PMBOK® define 

gerenciamento de projetos como a atividade que aplica o conhecimento, habilidades, 

ferramentas e técnicas para atender os requisitos (PMI, 2013). 

 Para definir a delimitação deste subprograma de educação ambiental, deve-se pensar que 

o conjunto de atividades descritas na EAP do subprograma tem relação de interdependência 

entre as entregas (linhas de ação), desta forma diferenciando de um portfólio de projetos e sim 

o colocando como um subprograma com pequenos projetos que resultam em um produto final 

comum. 
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 Os programas governamentais brasileiros, assim como as empresas também buscam 

migrar para modelos mais flexíveis e empreendedores ante aos mais burocráticos (Godoy, 

2015).  

 Este trabalho busca através das ferramentas aqui elencadas delinear um caminho para 

possíveis transformações culturais rumo a novos desafios para a sociedade. Não apenas como 

modo de gestão de projetos públicos, mas como teste de atuação com o cidadão e sua capacidade 

de interação para uma cidade sustentável.  
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2.2 Resultados 

2.2.1 Gestão e controle do tempo com GanttProject 

 As planilhas abaixo demonstraram o cronograma geral do trabalho, figura 3. 

 
Figura 5: Quadro do cronograma conforme apresentado pelo planejamento do subprograma. 

Fonte: SMMA, 2015. 
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Na figura 6 procurou-se demonstrar o sequenciamento das primeiras atividades do subprograma de educação ambiental com o uso da 

ferramenta GanttProject. Importante destacar o caráter de planejamento sendo realizado durante a execução, pode-se dizer que estava na segunda 

curva do ciclo de vida do projeto, ainda na transição entre planejamento e execução. 

 
Figura 6: Exemplo do sequenciamento de atividades nos meses de junho e julho de 2015, utilizando a ferramenta de GanttProject. 

Fonte: dados do autor. 
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 Já nos meses de agosto, figura 7, o subprograma apresentou desdobramentos como o item “Plantio Itaqui” em verde realizado no dia 14, 

caracterizando a dinâmica do trabalho e necessidade de ordenamento de atividades decorrentes das ações não previstas no escopo, porém de grande 

importância para a integração das partes interessadas. 

 
Figura 7 – Detalhamento do Item "Formação dos Agentes Multiplicadores" no mês de julho e agosto de 2015. 

Fonte: o autor. 
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 Nos meses de Setembro e Outubro, figura 8, observa-se a presença do item “Visitas Pendentes”, iniciadas no dia 15/09/15. Estas visitas 

evidenciam o esforço de realização do escopo contratado. Estas visitas, além de serem parte crucial para o fechamento da capacitação dos 

multiplicadores era o grande encontro informal entre os grupos capacitados, fortalecendo o sentimento de equipe e trabalho em rede.  

 
Figura 8: Detalhe do sequenciamento nos meses de setembro e outubro de 2015. 

Fonte: o autor. 
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 Já no final do mês de Outubro e inicio de Novembro o a “Formação dos Agentes Multiplicadores” estava praticamente finalizada, apenas 

com a pendencia de três oficinas de administrações regionais da região sul. E novembro o inicio dos plantios decorrentes da “Articulação e 

Mobilização Social”.  

 
Figura 9: Detalhe do sequenciamento das atividades de outubro e novembro. 

Fonte: o autor. 



19 

 

 Após o mês de dezembro houve o desligamento do gerenciamento do projeto, pode-se observar a necessidade de detalhamento para a 

execução dos plantios e mutirões comunitários com os agentes multiplicadores capacitados nas oficinas. 

 
Figura 10: Detalhamento dos meses de janeiro a maio de 2016. 

Fonte: o autor. 
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Pode-se observar a diferença entre as figuras 6 a 10 em relação a Figura 5, o nível de 

detalhamento dos cronogramas. A ferramenta GanttProject auxiliou o gerente do projeto a 

executar, controlar, monitorar e as mudanças de escopo ao longo do projeto de forma simples 

e eficaz. Foi evidente a satisfação da equipe do subprograma, em conseguir realizar e organizar 

as atividades previstas no escopo, pois muitas dificuldades estavam sendo encontradas apenas 

com a execução baseada em um cronograma muito abrangente e estático. 

O software GanttProject demostrou-se ser muito eficiente e apresentou resultados rápidos e 

eficientes para o subprograma. Auxiliando as divisões de tarefas entre a equipe e oferecendo 

um horizonte de tempo futuro até o final do subprograma execução. Desta forma a equipe pode 

antever suas necessidades e dedicar esforços nas tarefas mais importantes e trabalhosas. A 

gestão dos recursos humanos do subprograma foi parte essencial para o bom andamento dos 

trabalhos. 

A ferramenta GanttProject não apresentou grandes dificuldades de operação 

proporcionando ao longo do período de execução do subprograma a emissão de relatórios 

mensais e exportação de documentos para formatos acessíveis (pdf, doc e xml), facilitando a 

interface com outros softwares. Na figura 10 um exemplo de relatório mensal de agosto de 

2015. 
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Figura 11 - Exemplo de relatório mensal. 

Fonte: o autor. 

2.2.2 Gestão e controle do escopo com WBS Tool 

Para realizar o controle do escopo e garantir a qualidade das entregas, procurou-se utilizar 

a ferramenta WBS Tool como parte das estratégias de gerenciamento do subprograma. O 

quadro 1 apresenta o escopo planejado do subprograma. Cada entrega planejada apresenta uma 

descrição, meta, indicadores, assim como resultados esperados com a execução das atividades. 

Através do cruzamento destas informações se garantia o controle da qualidade do subprograma. 
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Quadro 1: Plano de atividades: objetivos, metas, indicadores e resultados esperados.  

PLANO DE ATIVIDADES: OBJETIVOS, METAS, INDICADORES E RESULTADOS ESPERADOS 

Linhas de 

Ação 
Atividades Objetivos específicos Metas Indicadores 

Resultados 

esperados 

5
.1

.1
. 
  

  
  
F

o
rm

a
ç
ã

o
 d

e
 A

g
e
n

te
s
 M

u
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a
d

o
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s
 

5.1.1.1. Reunião técnica 
com Administrações 

Regionais 

Promover intercâmbio de 
conhecimentos, adesão e articulação 

das ações previstas 

6 reuniões técnicas (1 por 
regional) 

Nº de participantes por 
reunião técnica 

Engajamento ao 
projeto e liderança dos 

multiplicadores 
regionais nas ações 

previstas 

5.1.1.2. Oficina de 
capacitação de 
multiplicadores 

Estimular a construção conjunta de 
uma agenda socioambiental regional 
com enfoque sistêmico; promover a 
atuação em rede e o controle social 

das ações do PAC2 

18 oficinas (3 por regional) 
Nº de participantes por 

oficina 

Participação ativa na 
efetivação das ações 

programadas 

5.1.1.3. Oficina didática 
Programa Ecocidadão 

Ampliar o conhecimento de catadores 
associados ou não ao Programa 

Ecocidadão sobre o meio ambiente e 
seu papel na conservação do espaço 

vivido; motivar moradores para a 
correta separação de recicláveis, 

contribuindo com a inclusão social do 
catador e a reciclagem. 

4 oficinas (uma por parque de 
recicláveis) 

Nº de participantes por 
oficina 

 

Nº de adeptos ao 
programa e quantidade 
de material reciclável 

recolhido. 

Aumento da adesão de 
catadores autônomos 

ao Programa 
Ecocidadão 

 

Redução de descarte 
inadequado no trecho 

de rio trabalhado 

5.1.1.4. Visita técnica 

Sensibilizar para o reconhecimento e a 
conservação da bacia hidrográfica 

numa visão sistêmica do metabolismo 
urbano. 

18 visitas técnicas (uma para 
cada grupo de multiplicadores) 

Nº de participantes por 
visita técnica 

Reforço à adesão dos 
multiplicadores ao 

PTTSA 

5
.1

.2
. 
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u
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o
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M
o

b
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z
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ç
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o
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o
c
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5.1.2.1. Apresentação 

teatral 

Incentivar a gestão compartilhada dos 

rios urbanos de forma lúdica 

380 apresentações teatrais (190 

apresentações por etapa) 

Nº de participantes por 

apresentação teatral 

 

Sensibilização dos 

participantes sobre a 

importância da 

participação individual 

e coletiva para 
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melhoria das 

condições de vida na 

cidade 

5.1.2.2. Mutirão de 

limpeza 

Sensibilizar e informar sobre as 

questões ambientais para a 

participação comunitária na 

recuperação, conservação e gestão 

compartilhada da bacia hidrográfica do 

rio Barigui 

24 mutirões de limpeza de rio (4 

por regional) 

Redução de 20% do 

resíduo retirado do 

trecho monitorado de 

rio por regional 

 

Aumento da limpeza 

na comunidade 

 

Diminuição do risco de 

enchentes 

5.1.2.3. Plantio 

Revegetar, com espécies arbóreas 

nativas da Floresta Ombrófila Mista, 

áreas degradadas nas margens do 

leito principal e/ou afluentes do rio 

Barigui, com participação da 

comunidade local. 

12 plantios (2 plantios  por 

regional, em áreas previamente 

selecionadas) 

Nº de plantios por 

regional 

Aumento de áreas 

permeáveis e 

revegetadas na região 

trabalhada 

5.1.2.4. Eventos 

Mobilização da comunidade nas 

Unidades de Conservação existentes 

na bacia hidrográfica do rio Barigui 

(Parques Tanguá, Tingui, Barigui, 

Cambuí e Bosque da Fazendinha), em 

datas comemorativas de meio 

ambiente 

5 eventos em datas 

comemorativas de meio ambiente  

(1 evento/ por unidade de 

conservação ): Dia da Água – 22 

de março; Dia da Terra – 22 de 

abril; Dia do Meio Ambiente – 05 

de junho; Dia da Árvore – 21 de 

setembro; Dia do Rio – 24 de 

novembro 

Nº de eventos nas 

datas comemorativas 

especificadas 

 

 

Sensibilização dos 

participantes sobre a 

importância da 

participação individual 

e coletiva para 

melhoria das 

condições de vida na 

cidade 
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5.1.3.1. Projeção de 

vídeo documentário e 

desenhos animados 

Permitir uma visão ampliada sobre a 

área de abrangência da bacia e dar 

orientações sobre os comportamentos 

e atitudes necessárias à sua 

conservação 

140 locais contemplados com 

cópia de vídeos documentário e 

de desenhos animados ( 6  

Administrações Regionais, 72 

escolas municipais, 45 Unidades 

de Saúde, 13 Centros de 

Referência da Associação Social, 

4 Parques de Reciclagem ) 

Nº de instituições 

contempladas com 

cópias dos vídeos 

 

 

Adoção de 

comportamentos e 

atitudes necessárias à 

melhoria da qualidade 

de vida urbana 

5.1.3.2. Exposição 

regionalizada de 

banners 

Apresentar a história, o uso e a 

ocupação do solo da bacia 

hidrográfica do rio Barigui; as obras de 

intervenção do PAC 2 nesta bacia 

hidrográfica; e as características locais 

da área de abrangência das 

Administrações Regionais 

6 exposições regionalizadas 

72 locais contemplados com a 

exposição 

Realização de 01 

exposição por 

Administração 

Regional 

 

Nº de locais 

contemplados pela 

exposição /por regional 

População informada 

sobre a bacia 

hidrográfica do rio 

Barigui e as obras de 

drenagem 

implementadas 

5.1.3.3. Veiculação de 

informações no jornal 

‘Curitiba’ 

Informar a população sobre as obras 

de intervenção e orientar a 

comunidade para o compartilhamento 

de responsabilidades com o poder 

público 

Campanha quadrimestral de 

divulgação, com publicação de 

artigos no jornal Curitiba (tiragem 

de 400 mil exemplares). Total de 

4 artigos 

Veiculação de 

informações no jornal 

Curitiba 

População informada 

sobre a bacia 

hidrográfica do rio 

Barigui e as obras de 

drenagem 

implementadas 

5.1.3.4. Jogo 3D 

 

Propiciar mudança de comportamento 

de forma lúdica e divulgar informações 

Distribuição de cópias do jogo 
para 100% das instituições 
parceiras (6 Administrações 

Regionais, 72 escolas municipais, 

140 locais 

contemplados com o 

jogo 3D 

Adoção de 

comportamentos e 

atitudes necessárias à 
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sobre a gestão integrada de bacia 

hidrográfica urbana 

45 US, 13 CRAS, 4 Parques de 
Reciclagem) 

melhoria da qualidade 

de vida urbana 

5.1.3.5. Distribuição de 

cartazes 

Disseminar informações sobre o 

projeto e promover o engajamento da 

população nas ações para a melhoria 

das condições socioambientais 

decorrente das obras de saneamento 

implementadas no PAC2 

Distribuição de 100% dos cartazes 

(1.500 cartazes do projeto e de 

4.100 cartazes de mobilização – 

plantios, mutirão de limpeza de rio 

e eventos) 

Nº de cartazes 

distribuídos 

Participação ativa na 

efetivação das ações 

programadas 

Fonte: SMMA – Departamento de Educação Ambiental, 2015. 

 A partir deste quadro e foi desenvolvida a EAP do projeto, assim como o Dicionário Analítico do Projeto (DEAP), integrando os pacotes 

de trabalho com o cronograma elaborado pelo software GanttProject. Desta maneira, observou-se o caráter dinâmico do gerenciamento de projetos 

onde ao mesmo tempo que se retroalimenta as planilhas de cronograma e da DEAP até atingir a integração total entre planejamento e execução. 

Pequenos ajustes de tempo e escopo eram realizados para garantir a qualidade do escopo contratado, como observado nas figuras 8 e 9. 
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Figura 12: EAP com a s principais entregas do subprograma de educação ambiental. 

Fonte: o autor. 
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Figura 13: Detalhamento das entregas da Formação do Agentes Multiplicadores.  

Fonte: o autor. 
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 As entregas da Formação dos Agentes Multiplicadores, pode-se dizer que foram as 

entregas que obtinham antes da utilização das ferramentas do PMBOK®, um maior destaque 

dentro do subprograma e a equipe considerava-as como o subprograma inteiro. Entretanto, a 

partir da utilização dos softwares GanttProject e WBS Tool, viu-se que era apenas 1/3 do 

subprograma. A partir deste momento começou um trabalho de garantia da qualidade e controle 

do escopo, realizando sucessivamente o sequenciamento de atividades e contrabalançando com 

o Quadro 1 para verificar se os resultados esperados estavam sendo entregues.  

 A gestão dos recursos humanos do projeto foi essencial para o sucesso destas entregas. 

Se observarmos na Figura 13 as entregas em vermelho, que já haviam sido realizadas, porém 

em não conformidade com o objetivo geral do subprograma que era a formação de rede de 

multiplicadores. Por isso na Figura 9 foram realizadas Agendas Ambientais pendentes, 

referentes a estas entregas que não estavam de acordo com a expectativa do patrocinador e nem 

com os resultados esperados do Quadro 1. 
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Figura 14: Detalhe das entregas Articulação e Mobilização Social. 

Fonte: o autor. 
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Figura 15: Detalhamento das entregas de Comunicação para Educação Ambiental 

Fonte: o autor. 
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 Para as entregas de Comunicação para Educação Ambiental, realizou-se uma estratégia 

de utilizar a administração municipal como ferramenta de gestão e controle. No item 1.3.2 

Exposição Regionalizada de Banners, foi estabelecido um cronograma de divulgação em que a 

cada 20 dias uteis os banners (divulgando as obras e as ações de educação ambiental) 

circulassem pelas estruturas municipais, tais como: Ruas da Cidadania, Postos de Saúde, 

Escolas Municipais e Centros de Referência de Assistência Social. Todos estes prédios públicos 

obtinham servidores municipais que fizeram parte das Oficinas de Capacitação do item 1.1.3. 

Tabela 2: Cronograma detalhado das exposições regionalizadas. 

Cronograma Exposição Regionalizada Data Inicial Data Final 

ENTREGA BANNERS PORTÃO 30/06/2015 30/06/2015 

Exp. Regional Portão 01/07/2015 28/07/2015 

Exp. CRAS Portão 29/07/2015 25/08/2015 

Exp. Escola Municipal Portão 26/08/2015 22/09/2015 

Exp. Un. Saúde Portão 23/09/2015 20/10/2015 

ENTREGA BANNERS MATRIZ 01/07/2015 01/07/2015 

Exp. Regional MATRIZ 02/07/2015 29/07/2015 

Exp. CRAS Matriz 30/07/2015 26/08/2015 

Exp. Escola Municipal Matriz 27/08/2015 23/09/2015 

Exp. Un. Saúde Matriz 24/09/2015 21/10/2015 

ENTREGA BANNERS PINHEIRINHO 02/07/2015 02/07/2015 

Exp. Regional Pinheirinho 03/07/2015 30/07/2015 

Exp. CRAS Pinheirinho 31/07/2015 27/08/2015 

Exp. Escola Municipal Pinheirinho 28/08/2015 24/09/2015 

Exp. Un. Saúde Pinheirinho 25/09/2015 22/10/2015 

ENTREGA BANNERS CIC 03/07/2015 03/07/2015 

Regional CIC 06/07/2015 31/07/2015 

Exp. CRAS CIC 03/08/2015 28/08/2015 

Exp. Escola Municipal CIC 31/08/2015 25/09/2015 

Exp. Un. Saúde CIC 28/09/2015 23/10/2015 

ENTREGA BANNERS SANTA FELICIDADE 06/07/2015 06/07/2015 

Exp. Regional Santa Felicidade 07/07/2015 03/08/2015 

Exp. CRAS Santa Felicidade 04/08/2015 31/08/2015 

Exp. Escola Municipal Santa Felicidade 01/09/2015 28/09/2015 

Exp. Un. Saúde Santa Felicidade 29/09/2015 26/10/2015 

ENTREGA BANNERS BOA VISTA 07/07/2015 07/07/2015 

Regional Boa Vista 08/07/2015 04/08/2015 

Exp. CRAS Boa Vista 05/08/2015 01/09/2015 

Exp. Escola Municipal Boa Vista 02/09/2015 29/09/2015 

Exp. Un. Saúde Boa Vista 30/09/2015 27/10/2015 
Fonte: o autor.  
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Ainda sobre as entregas 1.3. Comunicação para Educação Ambiental, houveram 

mudanças no escopo devido a defasagem temporal e cultural com relação ao item Veiculação 

no Jornal “Curitiba”, extinto pela administração pública. Em contrapartida, a divulgação de 

algumas ações foi realizada através da plataforma online da Prefeitura. 

 
Figura 16: Plataforma permanente de divulgação do subprograma.  

Fonte: PMC, 2016. 
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Ao lado tem-se a EAP com todas as suas respectivas entregas do subprograma.  

Através do software WBS Tool a exportação de arquivos para formato de tabela, é muito 

prático, facilitando a elaboração do dicionário de EAP (Apêndice – I) 

 

2.2.3 Bicirio  

A realização deste evento, veio em conjunto com a intenção de unir a equipe técnica do 

subprograma, multiplicadores, técnicos da SMMA, moradores, ciclistas e gestores públicos 

locais. Com isto, a equipe pôde executar de forma plena um evento adequado ao escopo do 

subprograma. A distribuição de tarefas e pacotes de trabalho foi realizada com o auxílio do 

ProjectLibre. Outros eventos planejados no subprograma, já tinham sido realizados em parceria 

com eventos públicos organizados pelo Departamento de Educação Ambiental e assim 

contabilizados em relatórios gerenciais. 

A estrutura de organização do Bicirio levou em conta 6 grupos de pacote de trabalho: 

trajeto, recursos, divulgação, sistema de controle, dia D e infraestrutura. 

 
Figura 17: Detalhamento do cronograma de planejamento do evento Bicirio.  

Fonte: o autor 

O uso do Project Libre facilitou o planejamento do evento que ainda não tinha sido 

realizado pela equipe, oportunizando uma maior interação e troca de corresponsabilidade entre 
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os recursos. Na figura 18 temos o trajeto do passeio ciclístico, que contou com a presença de 

aproximadamente 50 ciclistas.  

 
Figura 18 - Trajeto do passeio ciclístico. Fonte: o autor. 

 A proposta do passeio ciclístico era de oportunizar um momento de reflexão sobre a 

ocupação territorial da cidade e sua relação com os recursos naturais, especialmente os rios 

urbanos (foco do projeto). O Secretário Municipal do Meio Ambiente proferiu uma palestra ao 

ar livre para os presentes sobra a importância da preservação das nascentes e a importância do 

lago do parque para a regulação das cheias do rio Barigui em épocas de chuvas. A linha em 

vermelho na figura 18 demarca o trajeto percorrido pelo grupo.  
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3. CONCLUSÕES 

Com a intenção de testar as ferramentas GanttProject, WBS Tool e ProjectLibre, este 

trabalho conseguiu utilizar, verificar e comprovar a eficácia destas ferramentas em projetos 

complexos dentro da administração pública municipal. Adicionalmente, procurou-se observar 

as relações entre o planejamento urbano e a expansão territorial como plano de fundo para o 

desenvolvimento das atividades do subprograma e desta forma, garantir a execução do escopo 

contratado. Portanto com o uso das ferramentas o gerenciamento do subprograma se deu de 

forma prazerosa e harmoniosa entre a equipe de trabalho, organizando o tempo entre as 

atividades e possibilitando definições de estratégias ao longo da execução do subprograma que 

o levarão a um maior êxito no desenvolvimento da rede pretendida. 

O GanttProject por exemplo, se mostrou muito simples com a boa leitura entre escopo e 

tempo, oportunizando uma constante revisão dos objetivos do trabalho ao longo de sua 

execução. Além disto, a ferramenta auxiliou a equipe analisar suas tarefas ao longo do tempo, 

organizando o horário de cada membro da equipe de forma individual, pois com as 

possibilidades de impressão e exportação para outros formatos (.doc, .html e .pdf) todos os 

membros da equipe podiam interagir com a ferramenta mesmo não tendo todas as habilidades 

de operação que ela proporciona. 

O WBS Tool também se demostrou uma rápida alternativa para visualizar o projeto 

através da EAP. Entretanto, por ser uma ferramenta on-line, o retrabalho as vezes era usual 

devido a falhas de salvamento e pequenos contratempos de adaptação a ferramenta. Importante 

destacar a capacidade rápida de resposta com o uso desta ferramenta especialmente para 

comunicar a outras partes interessadas a visão geral do projeto. 

O Project Libre demostrou ser um software mais completo que o GanttProject, porém 

ainda em transformação por ser uma plataforma aberta. No caso do evento Bici Rio o seu uso 

se demostrou ágil e eficaz, auxiliando de forma crucial na exposição e comunicação das tarefas 

e todo planejamento em um tempo reduzido as partes interessadas, assim como ao patrocinador, 

expondo de maneira profissional todo esforço de planejamento necessário para a execução da 

tarefa. 

Desta forma este trabalho conclui com a certeza de que a sociedade e o poder público 

ainda têm grandes desafios interdependentes que com o uso cada vez maior de ferramentas de 

controle e transparência pode-se avançar para uma sociedade menos desigual. 
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4. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

A utilização de uma plataforma de transparência durante a execução do subprograma e 

projetos para comunicação direta com a sociedade. 

Divulgação de relatórios mensais, de maneira ampla e de fácil acesso a qualquer pessoa. 

O patrocinador do projeto poderá ter uma data de manifestação limite para questionar os 

relatórios a serem publicados na internet de forma que algum esclarecimento possa ser 

solucionado antes da divulgação ao público.  

Os multiplicadores capacitados poderão ser treinados a utilizar ferramentas de gestão de 

projetos utilizadas neste trabalho para desenvolver ações e projetos dentro da bacia do rio 

Barigui. 

A utilização de nuvens para compartilhamento de informações e dados entre usuários e 

partes interessadas no projeto. 

A consolidação da rede de multiplicadores como ferramenta de gestão e planejamento 

da bacia, fortalecendo o senso democrático e participativo das futuras ações municipais.  

Utilizar a diversidade cultural como indutor de inovações urbanas e inclusão social 

através de aceleradoras de empresas mais inclusivas. 
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6. APÊNDICES 

Apêndice – 1 

Quadro 2 - Dicionário da EAP - DEAP. Fonte: o autor. 

1 PROGRAMA DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

DA BACIA HIDROGRÁFICA 

DO RIO BARIGUI 

Descrição:  

Duração:   

Critérios de aceitação:  

Recursos:  

1.1 Formação de Agentes 

Multiplicadores 

Descrição:   

Duração:    

Critérios de aceitação:   

Recursos:   

1.1.1 Oficina Didática 

Programa Ecocidadão 

Descrição:  4 oficinas 

Duração:  4 dias 

Critérios de aceitação:  fotos e lista de presença expostas no relatório 

Recursos: 
 data show, laptop, camera, caneta, papel e dois 

técnicos  

1.1.1.1 ITAQUI 

Descrição:  1 oficina 

Duração:  1 dia 

Critérios de aceitação:  fotos e lista de presença 

Recursos: Data show, lap top, maquina, papel e canetas. 

1.1.1.2 TERRA SANTA 

Descrição: 1 oficina 

Duração:  1 dia 

Critérios de aceitação:   fotos e lista de presença 

Recursos: Data show, lap top, maquina, papel e canetas. 

1.1.1.3 CORBÉLIA 

Descrição:  1 oficina 

Duração: 1 dia 

Critérios de aceitação:   fotos e lista de presença 

Recursos: Data show, lap top, maquina, papel e canetas. 

1.1.1.4 ACAMPA 

Descrição:  1 oficina 

Duração:  1 dia 

Critérios de aceitação:   fotos e lista de presença 

Recursos: Data show, lap top, maquina, papel e canetas. 

1.1.1.5 NOVO HORIZONTE 

Descrição:  1 oficina 

Duração:  1 dia 

Critérios de aceitação:  fotos e lista de presença 

Recursos: Data show, lap top, maquina, papel e canetas. 

1.1.2 Reunião Técnica c/ Adm. 

Regionais 

Descrição:  6 reuniões técnicas   

Duração:  6 dias 

Critérios de aceitação:  
6 reuniões técnicas  realizadas com foto e lista de 

presença 

Recursos: Data show, lap top, maquina, papel e canetas. 

1.1.2.1 A.R. Boa Vista 

Descrição:  1 reunião técnica 

Duração:  1 dia 

Critérios de aceitação:  foto e lista de presença 

Recursos: Data show, lap top, maquina, papel e canetas. 

1.1.2.2 A.R. Sta Felicidade 

Descrição:  1 reunião técnica 

Duração:  1 dia 

Critérios de aceitação:  foto e lista de presença 

Recursos: Data show, lap top, maquina, papel e canetas. 

1.1.2.3 A.R. Matriz 
Descrição: 1 reunião técnica 

Duração:  1 dia 
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Critérios de aceitação:   foto e lista de presença 

Recursos: Data show, lap top, maquina, papel e canetas. 

1.1.2.4 A.R. Portão 

Descrição:  1 reunião técnica 

Duração:  1 dia 

Critérios de aceitação:  foto e lista de presença 

Recursos: Data show, lap top, maquina, papel e canetas. 

1.1.2.5 A.R. Pinheirinho 

Descrição: 1 reunião técnica 

Duração:  1 dia 

Critérios de aceitação:  foto e lista de presença 

Recursos: Data show, lap top, maquina, papel e canetas. 

1.1.2.6 A.R. CIC 

Descrição: 1 reunião técnica 

Duração:  1 dia 

Critérios de aceitação:  foto e lista de presença 

Recursos: Data show, lap top, maquina, papel e canetas. 

1.1.3 Oficina de Capacitação de 

Multiplicadores 

Descrição:  18 oficinas (3 por regional) 

Duração:  18 dias 

Critérios de aceitação:  18 fotos de oficinas e listas de presença 

Recursos: Lap top, data show, maquina, papel e caneta. 

1.1.3.1 Capacitação Sta. 

Felicidade 

Descrição: 
3 Oficinas sobre o tema: Áreas verdes, Doenças 

Hídricas, Enchentes e Resíduos sólidos. 

Duração:  3 dias  

Critérios de aceitação: 
3 relatórios com foto e lista de presença dos 

participantes das oficinas. 

Recursos: Lap top, data show, maquina, papel e caneta. 

1.1.3.1.1 Capacitação SMS + 

FAS 

Descrição: 
1 Oficinas sobre o tema: Áreas verdes, Doenças 

Hídricas, Enchentes e Resíduos sólidos. 

Duração: 1 dia 

Critérios de aceitação: 
1 relatórios com foto e lista de presença dos 

participantes das oficinas. 

Recursos: Lap top, data show, maquina, papel e caneta. 

1.1.3.1.2 Capacitação SME 

Descrição: 
1 Oficinas sobre o tema: Áreas verdes, Doenças 

Hídricas, Enchentes e Resíduos sólidos. 

Duração:  1 dia 

Critérios de aceitação: 
1 relatórios com foto e lista de presença dos 

participantes das oficinas. 

Recursos: Lap top, data show, maquina, papel e caneta. 

1.1.3.1.3 Capacitação SGM + 

Lideranças 

Descrição: 
1 Oficinas sobre o tema: Áreas verdes, Doenças 

Hídricas, Enchentes e Resíduos sólidos. 

Duração:  1 dia 

Critérios de aceitação: 
1 relatórios com foto e lista de presença dos 

participantes das oficinas. 

Recursos: Lap top, data show, maquina, papel e caneta. 

1.1.3.1.4 AGENDA 

AMBIENTAL 

Descrição: 
1 0ficina para construção de compromissos com os 

grupos de multiplicadores.  

Duração:  1dia 

Critérios de aceitação: 
1 lista de presença com carta compromisso do grupo 

e fotos. 

Recursos: 
Data show, maquina, papel, canetas, pincel atômico  

colorido, papel colorido.  

1.1.3.2 Capacitação Matriz 

Descrição:  
3 Oficinas sobre o tema: Áreas verdes, Doenças 

Hídricas, Enchentes e Resíduos sólidos. 

Duração:  3 dias  

Critérios de aceitação: 
3 relatórios com foto e lista de presença dos 

participantes das oficinas. 

Recursos: Lap top, data show, maquina, papel e caneta. 
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1.1.3.2.1 Capacitação SME 

Descrição: 
1 Oficinas sobre o tema: Áreas verdes, Doenças 

Hídricas, Enchentes e Resíduos sólidos. 

Duração:  1 dia 

Critérios de aceitação: 
1 relatórios com foto e lista de presença dos 

participantes das oficinas. 

Recursos: Lap top, data show, maquina, papel e caneta. 

1.1.3.2.2 Capacitação SGM + 

Lideranças 

Descrição: 
1 Oficinas sobre o tema: Áreas verdes, Doenças 

Hídricas, Enchentes e Resíduos sólidos. 

Duração:  1 dia 

Critérios de aceitação: 
1 relatórios com foto e lista de presença dos 

participantes das oficinas. 

Recursos: Lap top, data show, maquina, papel e caneta. 

1.1.3.2.3 AGENDA 

AMBIENTAL 

Descrição: 
1 0ficina para construção de compromissos com os 

grupos de multiplicadores.  

Duração:  1dia 

Critérios de aceitação: 
1 lista de presença com carta compromisso do grupo 

e fotos. 

Recursos: 
Data show, maquina, papel, canetas, pincel atômico 

colorido, papel colorido.  

1.1.3.2.4 Capacitação SMS + 

FAS 

Descrição: 
1 Oficinas sobre o tema: Áreas verdes, Doenças 

Hídricas, Enchentes e Resíduos sólidos. 

Duração:  1 dia 

Critérios de aceitação: 
1 relatórios com foto e lista de presença dos 

participantes das oficinas. 

Recursos: Lap top, data show, maquina, papel e caneta. 

1.1.3.3 Capacitação Boa Vista 

Descrição: 
3 Oficinas sobre o tema: Áreas verdes, Doenças 

Hídricas, Enchentes e Resíduos sólidos. 

Duração: 3 dias  

Critérios de aceitação: 
3 relatórios com foto e lista de presença dos 

participantes das oficinas. 

Recursos: Lap top, data show, maquina, papel e caneta. 

1.1.3.3.1 Capacitação SMS + 

FAS 

Descrição: 
1 Oficinas sobre o tema: Áreas verdes, Doenças 

Hídricas, Enchentes e Resíduos sólidos. 

Duração: 1 dia 

Critérios de aceitação: 
1 relatórios com foto e lista de presença dos 

participantes das oficinas. 

Recursos: Lap top, data show, maquina, papel e caneta. 

1.1.3.3.2 Capacitação SME 

Descrição: 
1 Oficinas sobre o tema: Áreas verdes, Doenças 

Hídricas, Enchentes e Resíduos sólidos. 

Duração: 1 dia 

Critérios de aceitação: 
1 relatórios com foto e lista de presença dos 

participantes das oficinas. 

Recursos: Lap top, data show, maquina, papel e caneta. 

1.1.3.3.3 Capacitação SGM + 

Lideranças 

Descrição: 
1 Oficinas sobre o tema: Áreas verdes, Doenças 

Hídricas, Enchentes e Resíduos sólidos. 

Duração: 1 dia 

Critérios de aceitação: 
1 relatórios com foto e lista de presença dos 

participantes das oficinas. 

Recursos: Lap top, data show, maquina, papel e caneta. 

1.1.3.3.4 AGENDA 

AMBIENTAL 

Descrição: 
1 0ficina para construção de compromissos com os 

grupos de multiplicadores.  

Duração: 1dia 

Critérios de aceitação: 
1 lista de presença com carta compromisso do grupo 

e fotos. 
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Recursos: 
Data show, maquina, papel, canetas, pincel atômico 

colorido, papel colorido.  

1.1.3.4 Capacitação Pinheirinho 

Descrição: 
3 Oficinas sobre o tema: Áreas verdes, Doenças 

Hídricas, Enchentes e Resíduos sólidos. 

Duração: 3 dias  

Critérios de aceitação: 
3 relatórios com foto e lista de presença dos 

participantes das oficinas. 

Recursos: Lap top, data show, maquina, papel e caneta. 

1.1.3.4.1 Capacitação SMS + 

FAS 

Descrição: 
1 Oficinas sobre o tema: Áreas verdes, Doenças 

Hídricas, Enchentes e Resíduos sólidos. 

Duração: 1 dia 

Critérios de aceitação: 
1 relatórios com foto e lista de presença dos 

participantes das oficinas. 

Recursos: Lap top, data show, maquina, papel e caneta. 

1.1.3.4.2 Capacitação SME 

Descrição: 
1 Oficinas sobre o tema: Áreas verdes, Doenças 

Hídricas, Enchentes e Resíduos sólidos. 

Duração: 1 dia 

Critérios de aceitação: 
1 relatórios com foto e lista de presença dos 

participantes das oficinas. 

Recursos: Lap top, data show, maquina, papel e caneta. 

1.1.3.4.3 Capacitação SGM + 

Lideranças 

Descrição: 
1 Oficinas sobre o tema: Áreas verdes, Doenças 

Hídricas, Enchentes e Resíduos sólidos. 

Duração: 1 dia 

Critérios de aceitação: 
1 relatórios com foto e lista de presença dos 

participantes das oficinas. 

Recursos: Lap top, data show, maquina, papel e caneta. 

1.1.3.4.4 AGENDA 

AMBIENTAL 

Descrição: 
1 0ficina para construção de compromissos com os 

grupos de multiplicadores.  

Duração: 1dia 

Critérios de aceitação: 
1 lista de presença com carta compromisso do grupo 

e fotos. 

Recursos: 
Data show, maquina, papel, canetas, pincel atômico 

colorido, papel colorido.  

1.1.3.5 Capacitação CIC 

Descrição: 
3 Oficinas sobre o tema: Áreas verdes, Doenças 

Hídricas, Enchentes e Resíduos sólidos. 

Duração: 3 dias  

Critérios de aceitação: 
3 relatórios com foto e lista de presença dos 

participantes das oficinas. 

Recursos: Lap top, data show, maquina, papel e caneta. 

1.1.3.5.1 Capacitação SMS + 

FAS 

Descrição: 
1 Oficinas sobre o tema: Áreas verdes, Doenças 

Hídricas, Enchentes e Resíduos sólidos. 

Duração: 1 dia 

Critérios de aceitação: 
1 relatórios com foto e lista de presença dos 

participantes das oficinas. 

Recursos: Lap top, data show, maquina, papel e caneta. 

1.1.3.5.2 Capacitação SME 

Descrição: 
1 Oficinas sobre o tema: Áreas verdes, Doenças 

Hídricas, Enchentes e Resíduos sólidos. 

Duração: 1 dia 

Critérios de aceitação: 
1 relatórios com foto e lista de presença dos 

participantes das oficinas. 

Recursos: Lap top, data show, maquina, papel e caneta. 

1.1.3.5.3 Capacitação SGM + 

Lideranças 

Descrição: 
1 Oficinas sobre o tema: Áreas verdes, Doenças 

Hídricas, Enchentes e Resíduos sólidos. 

Duração: 1 dia 
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Critérios de aceitação: 
1 relatórios com foto e lista de presença dos 

participantes das oficinas. 

Recursos: Lap top, data show, maquina, papel e caneta. 

1.1.3.5.4 AGENDA 

AMBIENTAL 

Descrição: 
1 0ficina para construção de compromissos com os 

grupos de multiplicadores.  

Duração: 1dia 

Critérios de aceitação: 
1 lista de presença com carta compromisso do grupo 

e fotos. 

Recursos: 
Data show, maquina, papel, canetas, pincel atômico 

colorido, papel colorido.  

1.1.3.6 Capacitação Portão 

Descrição: 
3 Oficinas sobre o tema: Áreas verdes, Doenças 

Hídricas, Enchentes e Resíduos sólidos. 

Duração: 3 dias  

Critérios de aceitação: 
3 relatórios com foto e lista de presença dos 

participantes das oficinas. 

Recursos: Lap top, data show, maquina, papel e caneta. 

1.1.3.6.1 Capacitação SMS + 

FAS 

Descrição: 
1 Oficinas sobre o tema: Áreas verdes, Doenças 

Hídricas, Enchentes e Resíduos sólidos. 

Duração: 1 dia 

Critérios de aceitação: 
1 relatórios com foto e lista de presença dos 

participantes das oficinas. 

Recursos: Lap top, data show, maquina, papel e caneta. 

1.1.3.6.2 Capacitação SME 

Descrição: 
1 Oficinas sobre o tema: Áreas verdes, Doenças 

Hídricas, Enchentes e Resíduos sólidos. 

Duração: 1 dia 

Critérios de aceitação: 
1 relatórios com foto e lista de presença dos 

participantes das oficinas. 

Recursos: Lap top, data show, maquina, papel e caneta. 

1.1.3.6.3 Capacitação SGM + 

Lideranças 

Descrição: 
1 Oficinas sobre o tema: Áreas verdes, Doenças 

Hídricas, Enchentes e Resíduos sólidos. 

Duração: 1 dia 

Critérios de aceitação: 
1 relatórios com foto e lista de presença dos 

participantes das oficinas. 

Recursos: Lap top, data show, maquina, papel e caneta. 

1.1.3.6.4 AGENDA 

AMBIENTAL 

Descrição: 
1 0ficina para construção de compromissos com os 

grupos de multiplicadores.  

Duração: 1dia 

Critérios de aceitação: 
1 lista de presença com carta compromisso do grupo 

e fotos. 

Recursos: 
Data show, maquina, papel, canetas, pincel atômico 

colorido, papel colorido.  

1.1.4 Visitas Técnicas 

Descrição:  18 visitas 

Duração:  18 dias 

Critérios de aceitação:  18  Lista presença, fotos na ETE ou UVR. 

Recursos:  Máquina fotográficas; lista presença; ônibus. 

1.1.4.1 Usina de Valorização de 

Recicláveis 

Descrição: 9 visitas 

Duração: 9 dias 

Critérios de aceitação: 9  Lista presença, fotos na ETE ou UVR. 

Recursos: Máquina fotográficas; lista presença; ônibus. 

1.1.4.2 Estação de Tratamento 

de Esgoto 

Descrição: 9 visitas 

Duração: 9 dias 

Critérios de aceitação: 9  Lista presença, fotos na ETE ou UVR. 

Recursos: Máquina fotográficas; lista presença; ônibus. 

1.2 Articulação e Mobilização 

Social 

Descrição:   

Duração:   
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Critérios de aceitação:   

Recursos:   

1.2.1 Apresentação Teatral 

Descrição: 380 apresentações teatrais 

Duração: 540 dias 

Critérios de aceitação: 
Relatório final com fotos e controle de agenda das 

apresentações. 

Recursos:  ProCult e Alexandro Produções 

1.2.1.1 Etapa 1 

Descrição: 
 190 apresentações teatrais nas escolas da rede 

municipal situadas na Bacia do Barigui. Licitação 

Duração:  270 

Critérios de aceitação:  
Relatório mensal com fotos e lista de presença. 

Controle da agenda das apresentações. 

Recursos:  ProCult 

1.2.1.2 Etapa 2 

Descrição:  
190 apresentações teatrais nas escolas da rede 

municipal situadas na Bacia do Barigui. Licitação - 

Duração:  270 

Critérios de aceitação: 
 Relatório mensal com fotos e lista de presença. 

Controle da agenda das apresentações. 

Recursos:  Alexandro Produções 

1.2.2 Mutirão de Limpeza 

Descrição: 24 mutirões de limpeza 

Duração: 24 dias 

Critérios de aceitação: 
Redução de 20 % no ultimo mutirão em relação ao 

primeiro mutirão de limpeza.  

Recursos: 
Máquina fotográficas, caminhões e mão de obra 

(MALP). 

1.2.2.1 A.R. Boa Vista 

Descrição: 4 mutirões de limpeza 

Duração: 4 dias 

Critérios de aceitação: 
Redução de 20 % no ultimo mutirão em relação ao 

primeiro mutirão de limpeza.  

Recursos: 
Máquina fotográficas, caminhões e mão de obra 

(MALP). 

1.2.2.2 A.R. Sta Felicidade 

Descrição: 4 mutirões de limpeza 

Duração: 4 dias 

Critérios de aceitação: 
Redução de 20 % no ultimo mutirão em relação ao 

primeiro mutirão de limpeza.  

Recursos: 
Máquina fotográficas, caminhões e mão de obra 

(MALP). 

1.2.2.3 A.R. Matriz 

Descrição: 4 mutirões de limpeza 

Duração: 4 dias 

Critérios de aceitação: 
Redução de 20 % no ultimo mutirão em relação ao 

primeiro mutirão de limpeza.  

Recursos: 
Máquina fotográficas, caminhões e mão de obra 

(MALP). 

1.2.2.4 A.R. Portão 

Descrição: 4 mutirões de limpeza 

Duração: 4 dias 

Critérios de aceitação: 
Redução de 20 % no ultimo mutirão em relação ao 

primeiro mutirão de limpeza.  

Recursos: 
Máquina fotográficas, caminhões e mão de obra 

(MALP). 

1.2.2.5 A.R. Pinheirinho 

Descrição: 4 mutirões de limpeza 

Duração: 4 dias 

Critérios de aceitação: 
Redução de 20 % no ultimo mutirão em relação ao 

primeiro mutirão de limpeza.  

Recursos: 
Máquina fotográficas, caminhões e mão de obra 

(MALP). 
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1.2.2.6 A.R. CIC 

Descrição: 4 mutirões de limpeza 

Duração: 4 dias 

Critérios de aceitação: 
Redução de 20 % no ultimo mutirão em relação ao 

primeiro mutirão de limpeza.  

Recursos: 
Máquina fotográficas, caminhões e mão de obra 

(MALP). 

1.2.3 Plantios 

Descrição: 12 plantios  

Duração: 12 dias 

Critérios de aceitação: no. de plantios realizados por regional. 

Recursos: Mudas, pá cortadeira e máquina de fotos. 

1.2.3.1 A.R. Boa Vista 

Descrição: 2 plantios  

Duração: 2 dias 

Critérios de aceitação: Plantios realizados por regional. 

Recursos: Mudas, pá cortadeira e máquina de fotos. 

1.2.3.2 A.R. Sta Felicidade 

Descrição: 2 plantios  

Duração: 2 dias 

Critérios de aceitação: Plantios realizados por regional. 

Recursos: Mudas, pá cortadeira e máquina fotográficas. 

1.2.3.3 A.R. Matriz 

Descrição: 2 plantios  

Duração: 2 dias 

Critérios de aceitação: Plantios realizados por regional. 

Recursos: Mudas, pá cortadeira e Máquina fotográficas. 

1.2.3.4 A.R. Portão 

Descrição: 2 plantios  

Duração: 2 dias 

Critérios de aceitação: Plantios realizados por regional. 

Recursos: Mudas, pá cortadeira e Máquina fotográficas. 

1.2.3.5 A.R. Pinheirinho 

Descrição: 2 plantios  

Duração: 2 dias 

Critérios de aceitação: Plantios realizados por regional. 

Recursos: Mudas, pá cortadeira e Máquina fotográficas. 

1.2.3.6 A.R. CIC 

Descrição: 2 plantios  

Duração: 2 dias 

Critérios de aceitação: Plantios realizados por regional. 

Recursos: Mudas, pá cortadeira e Máquina fotográficas. 

1.2.4 Eventos 

Descrição: 

5 eventos em datas comemorativas de meio ambiente 

(1 evento/ por unidade de conservação): Dia da Água 

– 22 de março; Dia da Terra – 22 de abril; Dia do 

Meio Ambiente – 05 de junho; Dia da Árvore – 21 de 

setembro; Dia do Rio – 24 de novembro 

Duração: 5 dias 

Critérios de aceitação: Número de eventos nas datas especificas  

Recursos: Máquina fotográfica, banners e tendas.  

1.2.4.1 Dia da Água 

Descrição: 1 evento : Dia da Água – 22 de março. 

Duração: 1 dia 

Critérios de aceitação: Fotos  

Recursos: Máquina fotográfica, banners e tendas.  

1.2.4.2 Dia da Terra 

Descrição: 1 evento Dia da Terra – 22 de abril 

Duração: 1 dia 

Critérios de aceitação: Fotos  

Recursos: Máquina fotográfica, banners e tendas.  

1.2.4.3 Dia do Meio Ambiente 

Descrição: 1 evento: Dia do Meio Ambiente – 05 de junho 

Duração: 1 dias 

Critérios de aceitação: Fotos  

Recursos: Máquina fotográfica, banners e tendas.  
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1.2.4.4 Dia da Árvore 

Descrição: 1 evento: Dia da Árvore – 21 de setembro 

Duração: 1 dia 

Critérios de aceitação: Fotos  

Recursos: Máquina fotográfica, banners e tendas.  

1.2.4.5 Dia do Rio 

Descrição: 1 evento: Dia do Rio – 24 de novembro 

Duração: 1 dia 

Critérios de aceitação: Fotos  

Recursos: Máquina fotográfica, banners e tendas.  

1.3 Comunicação para 

Educação Ambiental 

Descrição:   

Duração:   

Critérios de aceitação:   

Recursos:   

1.3.1 Projeção de Vídeo 

Documentário e Desenhos 

Animados 

Descrição:  NÃO REALIZADO 

Duração:   

Critérios de aceitação:  NÃO REALIZADO 

Recursos:   

1.3.2 Exposição Regionalizada 

de Banners 

Descrição: 6 exposições regionalizadas 

Duração: 120 dias 

Critérios de aceitação: 
72 locais contemplados com a exposição (3 

equipamentos por núcleo)  

Recursos: 
6 jogos de banners com 4 cartazes em estruturas de 

alumínio  

1.3.2.1 Definir Agenda 

Descrição: 
Reunião com administradores regionais e núcleos da 

FAZ, SMS, SME E SGM, de cada adm. regional. 

Duração: 6 dias 

Critérios de aceitação: Agenda entregue e assinada 

Recursos: Máquina fotográfica, papel e caneta. 

1.3.2.1.1 A.R. Boa Vista 

Descrição: 
Reunião com administradores regionais e núcleos da 

FAZ, SMS, SME E SGM. 

Duração: 1 dia 

Critérios de aceitação: Cópia da agenda entregue. 

Recursos: Máquina fotográfica, papel e caneta. 

1.3.2.1.2 A.R. Sta Felicidade 

Descrição: 
Reunião com administradores regionais e núcleos da 

FAZ, SMS, SME E SGM. 

Duração: 1 dia 

Critérios de aceitação: Cópia da agenda entregue. 

Recursos: Máquina fotográfica, papel e caneta. 

1.3.2.1.3 A.R. Matriz 

Descrição: 
Reunião com administradores regionais e núcleos da 

FAZ, SMS, SME E SGM. 

Duração: 1 dia 

Critérios de aceitação: Cópia da agenda entregue. 

Recursos: Máquina fotográfica, papel e caneta. 

1.3.2.1.4 A.R. Portão 

Descrição: 
Reunião com administradores regionais e núcleos da 

FAZ, SMS, SME E SGM. 

Duração: 1 dia 

Critérios de aceitação: Cópia da agenda entregue. 

Recursos: Máquina fotográfica, papel e caneta. 

1.3.2.1.5 A.R. Pinheirinho 

Descrição: 
Reunião com administradores regionais e Núcleos da 

FAZ, SMS, SME E SGM. 

Duração: 1 dia 

Critérios de aceitação: Cópia da agenda entregue. 

Recursos: Máquina fotográfica, papel e caneta. 

1.3.2.1.6 A.R. CIC 
Descrição: 

Reunião com administradores regionais e Núcleos da 

FAZ, SMS, SME E SGM. 

Duração: 1 dia 
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Critérios de aceitação: Cópia da agenda entregue. 

Recursos: Máquina fotográfica, papel e caneta. 

1.3.2.2 Exposição 

Regionalizada Adm. Regionais 

Descrição: 6 exposições de banners 

Duração: 20 dias uteis 

Critérios de aceitação: 
12 locais contemplados com a exposição (3 

equipamentos por núcleo)  

Recursos: 
6 jogos de banners com 4 cartazes em estruturas de 

alumínio  

1.3.2.2.1 A.R. Boa Vista 

Descrição: 1 exposição de banners 

Duração: 20 dias uteis 

Critérios de aceitação: 3 locais contemplados com a exposição  

Recursos: 
6 jogos de banners com 4 cartazes em estruturas de 

alumínio  

1.3.2.2.2 A.R. Sta Felicidade 

Descrição: 1 exposição de banners 

Duração: 20 dias uteis 

Critérios de aceitação: 3 locais contemplados com a exposição  

Recursos: 
6 jogos de banners com 4 cartazes em estruturas de 

alumínio  

1.3.2.2.3 A.R. Matriz 

Descrição: 1 exposição de banners 

Duração: 20 dias uteis 

Critérios de aceitação: 3 locais contemplados com a exposição  

Recursos: 
6 jogos de banners com 4 cartazes em estruturas de 

alumínio  

1.3.2.2.4 A.R. Portão 

Descrição: 1 exposição de banners 

Duração: 20 dias uteis 

Critérios de aceitação: 3 locais contemplados com a exposição  

Recursos: 
6 jogos de banners com 4 cartazes em estruturas de 

alumínio  

1.3.2.2.5 A.R. Pinheirinho 

Descrição: 1 exposição de banners 

Duração: 20 dias uteis 

Critérios de aceitação: 3 locais contemplados com a exposição  

Recursos: 
6 jogos de banners com 4 cartazes em estruturas de 

alumínio  

1.3.2.2.6 A.R. CIC 

Descrição: 1 exposição de banners 

Duração: 20 dias uteis 

Critérios de aceitação: 3 locais contemplados com a exposição  

Recursos: 
6 jogos de banners com 4 cartazes em estruturas de 

alumínio  

1.3.2.3 E.R. CRAS 

Descrição: 6 exposições de banners 

Duração: 20 dias uteis 

Critérios de aceitação: 3 locais contemplados com a exposição  

Recursos: 
6 jogos de banners com 4 cartazes em estruturas de 

alumínio  

1.3.2.3.1 A.R. Boa Vista 

Descrição: 1 exposição de banners 

Duração: 20 dias uteis 

Critérios de aceitação: 3 locais contemplados com a exposição  

Recursos: 
6 jogos de banners com 4 cartazes em estruturas de 

alumínio  

1.3.2.3.2 A.R. Sta Felicidade 

Descrição: 1 exposição de banners 

Duração: 20 dias uteis 

Critérios de aceitação: 3 locais contemplados com a exposição  

Recursos: 
6 jogos de banners com 4 cartazes em estruturas de 

alumínio  

1.3.2.3.3 A.R. Matriz 
Descrição: 1 exposição de banners 

Duração: 20 dias uteis 
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Critérios de aceitação: 3 locais contemplados com a exposição  

Recursos: 
6 jogos de banners com 4 cartazes em estruturas de 

alumínio  

1.3.2.3.4 A.R. Portão 

Descrição: 1 exposição de banners 

Duração: 20 dias uteis 

Critérios de aceitação: 3 locais contemplados com a exposição  

Recursos: 
6 jogos de banners com 4 cartazes em estruturas de 

alumínio  

1.3.2.3.5 A.R. Pinheirinho 

Descrição: 1 exposição de banners 

Duração: 20 dias uteis 

Critérios de aceitação: 3 locais contemplados com a exposição  

Recursos: 
6 jogos de banners com 4 cartazes em estruturas de 

alumínio  

1.3.2.3.6 A.R. CIC 

Descrição: 1 exposição de banners 

Duração: 20 dias uteis 

Critérios de aceitação: 3 locais contemplados com a exposição  

Recursos: 
6 jogos de banners com 4 cartazes em estruturas de 

alumínio  

1.3.2.4 E.R. Escolas 

Descrição: 6 exposições de banners 

Duração: 20 dias uteis 

Critérios de aceitação: 3 locais contemplados com a exposição  

Recursos: 
6 jogos de banners com 4 cartazes em estruturas de 

alumínio  

1.3.2.4.1 A.R. Boa Vista 

Descrição: 1 exposição de banners 

Duração: 20 dias uteis 

Critérios de aceitação: 3 locais contemplados com a exposição  

Recursos: 
6 jogos de banners com 4 cartazes em estruturas de 

alumínio  

1.3.2.4.2 A.R. Sta Felicidade 

Descrição: 1 exposição de banners 

Duração: 20 dias uteis 

Critérios de aceitação: 3 locais contemplados com a exposição  

Recursos: 
6 jogos de banners com 4 cartazes em estruturas de 

alumínio  

1.3.2.4.3 A.R. Matriz 

Descrição: 1 exposição de banners 

Duração: 20 dias uteis 

Critérios de aceitação: 3 locais contemplados com a exposição  

Recursos: 
6 jogos de banners com 4 cartazes em estruturas de 

alumínio  

1.3.2.4.4 A.R. Portão 

Descrição: 1 exposição de banners 

Duração: 20 dias uteis 

Critérios de aceitação: 3 locais contemplados com a exposição  

Recursos: 
6 jogos de banners com 4 cartazes em estruturas de 

alumínio  

1.3.2.4.5 A.R. Pinheirinho 

Descrição: 1 exposição de banners 

Duração: 20 dias uteis 

Critérios de aceitação: 3 locais contemplados com a exposição  

Recursos: 
6 jogos de banners com 4 cartazes em estruturas de 

alumínio  

1.3.2.4.6 A.R. CIC 

Descrição: 1 exposição de banners 

Duração: 20 dias uteis 

Critérios de aceitação: 3 locais contemplados com a exposição  

Recursos: 
6 jogos de banners com 4 cartazes em estruturas de 

alumínio  

1.3.2.5 E.R. Saúde 
Descrição: 6 exposições de banners 

Duração: 20 dias uteis 
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Critérios de aceitação: 3 locais contemplados com a exposição  

Recursos: 
6 jogos de banners com 4 cartazes em estruturas de 

alumínio  

1.3.2.5.1 A.R. Boa Vista 

Descrição: 1 exposição de banners 

Duração: 20 dias uteis 

Critérios de aceitação: 3 locais contemplados com a exposição  

Recursos: 
6 jogos de banners com 4 cartazes em estruturas de 

alumínio  

1.3.2.5.2 A.R. Sta Felicidade 

Descrição: 1 exposição de banners 

Duração: 20 dias uteis 

Critérios de aceitação: 3 locais contemplados com a exposição  

Recursos: 
6 jogos de banners com 4 cartazes em estruturas de 

alumínio  

1.3.2.5.3 A.R. Matriz 

Descrição: 1 exposição de banners 

Duração: 20 dias uteis 

Critérios de aceitação: 3 locais contemplados com a exposição  

Recursos: 
6 jogos de banners com 4 cartazes em estruturas de 

alumínio  

1.3.2.5.4 A.R. Portão 

Descrição: 1 exposição de banners 

Duração: 20 dias uteis 

Critérios de aceitação: 3 locais contemplados com a exposição  

Recursos: 
6 jogos de banners com 4 cartazes em estruturas de 

alumínio  

1.3.2.5.5 A.R. Pinheirinho 

Descrição: 1 exposição de banners 

Duração: 20 dias uteis 

Critérios de aceitação: 3 locais contemplados com a exposição  

Recursos: 
6 jogos de banners com 4 cartazes em estruturas de 

alumínio  

1.3.2.5.6 A.R. CIC 

Descrição: 1 exposição de banners 

Duração: 20 dias uteis 

Critérios de aceitação: 3 locais contemplados com a exposição  

Recursos: 
6 jogos de banners com 4 cartazes em estruturas de 

alumínio  

1.3.3 Veiculação de 

Informações no Jornal 

"Curitiba" 

Descrição:   

Duração:   

Critérios de aceitação:   

Recursos:   

1.3.4 Jogo 3D 

Descrição:   

Duração:   

Critérios de aceitação:   

Recursos:   

1.3.5 Distribuição de Cartazes 

Descrição: 

Entrega de 1500 cartazes nas 6 adm. regionais, e 

4100 cartazes entregues de Mutirão de limpeza e 

Plantios Comunitários  

Duração: Ao longo do projeto inteiro. 

Critérios de aceitação: 
Fotos dos cartazes entregues e colocados em locais 

de divulgação 

Recursos: 5600 cartazes e maquinas fotográficas 
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7. ANEXOS 

ANEXO 1 – Relatório Bicirio 

 

Local: Parque Natural Municipal Guairacá. 

Data: 21/11/2015                                                        Horário: 08h30 às 12h15 

Administração Regional: Portão   Bairro: Fazendinha 

Bacia Hidrográfica: Barigui 

Órgãos envolvidos: SMMA, SMELJ, SMDS, SETRAN, gestores  da 
Administração Regional do Portão. 

Número de participantes: 70 participantes. 

Recursos: Tendas, maquina fotográfica, som, microfone, mudas, pás, 
megafone, banners, cartazes, questionários, bicicletas e três riquixá . 

Método:  Trilha didática sobre a função do parque Guairacá.  

ENCAMINHAMENTOS EFETIVADOS.  

Capacitar os participantes sobre as temáticas: prevenção de inundação e 
unidades de conservação em ambiente urbano, para sensibilizá-los sobre a 
questão ambiental. 

O Secretário Municipal do Meio Ambiente, Renato Eugenio Lima, fez o 
percurso comunicando com os participantes e expondo os principais pontos de 
destaque sobre a criação do parque Guairacá. 

TÉCNICOS RESPONSÁVEL pela exposição dos temas: Renato Eugenio Lima 
(SMMA).  

Técnicos do Programa Educação Ambiental para Comunidades: Carl Netto e 
Marcelo Misael (MAES). 

Técnicos do Programa Educação Ambiental Maratona da Sustentabilidade 
2015: Cynthia Leitão, Wilma Lejambre e Samira Leme (MAES). 

Fotos e modelo do questionário. 
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FOTOS 

 

Figura 19 - Secretário do Meio Ambiente liderando ciclistas pelo parque Cambuí.  

Fonte: Cicloativismo, 2015. 

 

 

Figura 20- Ciclistas concentrados no deck do parque Guariacá. 

Fonte: Cicloativismo, 2015. 
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Figura 21 - Ciclistas pedalando a caminho do parque Guairacá. 

Fonte: Cicloativismo, 2015. 

 

 

Figura 22 - Bicicletas no para ciclo durante a cerimônia. 

Fonte: Cicloativismo, 2015. 

 



53 

 

 

Figura 23 Secretario demonstrando a importância de preservar as nascentes.  

Fonte: Cicloativismo, 2015. 

 

 

 
Figura 24 - Detalhe da nascente do rio Guairacá. 

Fonte: Cicloativismo, 2015. 
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Figura 25. Materia de divulgação do Bicirio no mural do Facebook da Prefeitura Municipal de Curitiba.  

Fonte: Facebook, 2016 
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MODELO DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 
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RESULTADO QUESTIONÁRIOS  

14 questionários respondidos em um universo de 70 pessoas. 

 

 

8%
15%

31%
8%

23%

15%

Idade dos Participantes 

15 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 54

55 a 64

65 ou mais

57%
36%

7%

Bairro dos Participantes

Fazendinha

Outros

CIC
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71%

29%

Já conhecia o Parque Guairacá?

sim

não

80%

10%
10%

Você frequenta o Parque? Se sim, com que 
frequência?

1 ou + vezes

15nzenal

Mensal

Sem defi.

14%

36%

50%

Qual seu principal meio de transporte?

carro

onibus

bicicleta

outros
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QUAL ASSUNTO LHE CAUSOU MAIOR INTERESSE? 

A nascente.  O Rio.  A Educação Ambiental.  Nada. Zelar o parque para todo mundo ter limpeza 

da água, muitos capins prejudicam os peixes. Nada.  Achou interessante.  Preocupado com a 

dengue .  O Passeio nos Parques.  A nascente. A conservação dos parques e a pedalada.  Nada. 

ALGO QUE VOCÊ QUEIRA SABER E NÃO FOI DITO? 

Não.  Não. Divulgar mais. A área é linda, mais eventos.  Qual o projeto da prefeitura da 

conscientização ambiental? Onde fica a nascente? Vigilância. Queria saber sobre os guardas no 

parque? Idoso não vem ao parque de medo. Como a prefeitura organiza a segurança do parques? 

Placas orientando sobre churrasqueira. Arrumar uma parte do barigui. Ação sobre os 

pichadores. Nada. Nada. Porque ainda não tem os aparelhos para ginástica? 

QUAL PARQUE VOCÊ COSTUMA FREQUENTAR? POR QUE? 

Cambuí,  Guairacá e Passaúna. São Lorenço. São Lorenço, perto onde moro. Cambuí e 

Maíri. Guairacá, corrida, também conhece o Cambuí. Guairacá, é da região. Guairacá, 

Cambuí tem medo de andar.  Cambuí, zoológico e Guairacá, eu amo Guairacá, o povo 

gostou do parque. Guairacá, caminhada.  Barigui, caminho de casa. Barigui, São Lourenço, 

Bacacheri.   Bosque do Papa e São Lorenço. Perto de casa e Cambuí. 

O QUE VOCÊ ACHOU DO 1° BICIRIO? 

Espetacular. Adorei.  Fantástico. Super motivador. Excelente. Não viu chegou depois 

importante para os ciclistas. Interessante. Bom, vai comprar bicicleta. Agora todos vão ter essa 

iniciativa. Muito bom interar bicicleta conhecimento e meio ambiente. Gostou bastante. 

Nada. 
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Tabela 3. Idade dos entrevistados no Bicirio. 

No. de Participantes  idade 

1 15 a 24 

2 25 a 34 

4 35 a 44  

1 45 a 54 

3 55 a 64 

2 65 ou mais 

 
Tabela 4. Gênero dos entrevistados no Bicirio. 

No. de Participantes Gênero 

9 Masc. 

5 Fem. 

 

Tabela 5. Bairro dos entrevistados no Bicirio. 

No. de Participantes Bairro 

8 Fazendinha 

5 Outros* 

1 CIC 

* Alto da Glória, Bom Retiro, Água Verde, Jardim Social e Ahú. 

Tabela 6. Entrevistados quer já conheciam o Guairacá no Bicirio. 

No. de Participantes Já conhecia o Parque Guairacá? 

10 sim 

4 não 

 

Tabela 7. Frequência de visita ao parque Guairacá pelos entrevistados. 

No. de Participantes Você frequenta o Parque? Se sim, com que frequência? 

8 1 ou + vezes 

1 Quinzenalmente 

0 Mensalmente 

1 Sem definição 

4 Não frequentam  
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Tabela 8. Principal meio de transporte utilizados pelos entrevistados  no seu dia a dia. 

No. de Participantes Qual seu principal meio de transporte? 

2 carro 

5 ônibus 

7 bicicleta 

0 outros 

 

 

 


