
Ativação do grupo, jornada de aprendizado e ideação de projetos conjuntos

Realização: Execução Técnica:

Relatório 1º Encontro
01	e	02	de	agosto 2019



OÁSIS LAB BAÍA DE GUANABARA



Oásis Lab Baía de Guanabara
Um ambiente de inovação em busca de 
soluções para conservação e recuperação do 
meio ambiente na Baia da Guanabara.



Identificar formas de conservação e recuperação das zonas naturais na Região

Hidrográfica da Baía de Guanabara, suas sub-bacias e área costeiro-marinha, alavancando

ações inovadoras em Soluções Baseadas na Natureza e Infraestrutura Natural.

Com isso, promover um aumento da segurança hídrica e segurança costeiro-marinha, o

desenvolvimento econômico e o bem-estar social dos que ali residem.

Objetivo Geral
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Soluções Baseadas na Natureza - SbN

Ações que utilizam processos e
ecossistemas naturais para enfrentar
desafios mais urgentes do nosso
tempo, como o risco da oferta de água,
saúde e impactos de eventos
climáticos extremos. É uma
abordagem de gestão do capital
natural que gera benefícios para a
biodiversidade e ao mesmo tempo
promove soluções para o
desenvolvimento socioeconômico.
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Problemas Potenciais 
Soluções Instrumentos Entraves AtoresAlavancas Territórios

Desenvolvimento das Alavancas

Segurança Hídrica Resiliência Costeiro-
Marinha

Região Hidrográfica da Baía de Guanabara
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Segurança Hídrica Resiliência Costeiro-
Marinha

Inundação

Escassez Hídrica / Estiagem

Assoreamento

Expansão Urbana

Redução de estoque pesqueiro

Poluição dos corpos hídricos

Pobreza

Resíduos Sólidos

Degradação contínua 
Ecossistemas Costeiros

Conservação e restauração 
de ecossistemas costeiros

Conservação e restauração 
de áreas vulneráveis

Manejo Sustentável

Aumento frequência de eventos 
climáticos  extremos

Restauração Ecológica

Conservação de áreas 
naturais

Financiamento

Alto custo da restauração 

Falta de espaço / liderança para 
parcerias entre atores

Falta de uma visão comum entre 
atores

Awareness da população e 
diferentes atores 

Conflitos da visão de SbN x Infra-
estrutura cinza

Comprovação da eficácia das SbN

Alto custo da transação –
contratar, monitorar, mobilizar 

proprietário rural 

Falta de modelagem financeira de 
áreas prioritárias para restauração

Dificuldade de mensurar resultados 
no investimento 

Soluções Baseadas na Natureza

Região Hidrográfica da Baía de Guanabara

Problemas Potenciais Soluções Instrumentos Entraves

ILPF / Agro-ecossistemas (ABC, SAF, 
ILPP) / Turismo sustentável e 
ecoturismo / Agricultura sustentável
/
Fortalecimento de cadeias
produtivas (base sustentável) / 
Extensão rural

Gestão territorial / Plano diretor
(PDUI, ZEE) / Manejo adequado das 
Ucs existentes

• Estruturas mistas para redução
da energia das marés e benefício
econômico (Ex.: Banco de 
ostras..)

• Fortalecimento da cadeia da 
pesca artesanal sustentável e da 
coleta de carangueijo

• Inclusão de áreas de mangue em
créditos de 
carbono/compensação emissões

• Implantação de parques lineares
em áreas urbanas vulneráveis

• Tratamento de água por zona de 
raízes em locais sem rede de 
esgoto



Alavancas

Demonstrar os 
benefícios da 
Infraestrutura 
natural e SbN

para garantir a 
segurança hídrica  

Sensibilizar e engajar 
a população e os 

diversos atores em 
relação aos desafios 

socioambientais e 
suas potenciais 

soluções

Desenvolver e 
atrair Fontes de 
Financiamento 

para 
infraestrutura 
Natural e SbN

Construir 
capacidades para 
implementação 
de Infraestrutura 

Natural e SbN

Gerar 
oportunidade de 

negócio com base 
em Infraestrutura 

Natural e SbN

Como ponto de partida para a realização do Oásis Lab Baía de Guanabara, foram pré-definidas
5 alavancas para nortear a geração de ideias e soluções, com foco em Soluções Baseadas na
Natureza.
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AGENDA DO PRIMEIRO ENCONTRO
01 e 02 de agosto 2019 – Casa Firjan



Agenda macro do encontro
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01/08/19 – Quinta
Construindo uma visão comum

02/08/19 – Sexta
Cocriando soluções integradas

• Apresentação do Oásis Lab
• Contexto socioambiental da BG
• Conhecendo as agendas dos 

participantes

• As belezas e oportunidades da BG
• Explorando as alavancas de 

conservação e restauração da BG
• Indicadores

• Introdução às SbNs e discussão de casos
• Conexão das SbNs com as agendas dos 

participantes
• Apresentação de cases – Nicholas Locke 

(RÉGUA) e Pedro Belga (Projeto Uçá)

Manhã

Tarde

Manhã

Tarde

• Discutindo propostas e desenvolvendo 
projetos integrados

• Definindo um recorte dos projetos para 
prototipação

• Próximos passos



A proposta do Lab

Para impulsionar a mudança que queremos ver, pensamos em um Lab de Inovação 
Multiatores, a ser sustentado por uma visão sistêmica, diálogo e sabedoria coletiva.

O principal diferencial de um Lab de Inovação Multiatores é o engajamento de diversos atores 
para o desenvolvimento de iniciativas de cooperação – novas ou já existentes. Olhando para 
contexto e desafios da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara, o Lab propõe alavancar a 
inovação e redes amplas de colaboração para o desenvolvimento de projetos integrados com 
potencial de gerar mudanças sistêmicas. Isso, através de investigação, conversas, cocriação, 
redes de contatos e governanças novas entre os atores envolvidos.
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Mais de 80 atores presentes no Oásis Lab Baía de Guanabara,
representando cerca de 60 organizações multisetoriais.
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Algumas das organizações presentes no Lab
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PROJETOS COCRIADOS



Ideação de projetos cocriados

Ao final do segundo dia do Oásis Lab surgiram 10 ideias de projetos com foco em Soluções
baseadas na Natureza voltados para a segurança hídrica e resiliência costeiro-marinha da 
Região Hidrográfica da Baía de Guanabara.
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Ideação de projetos cocriados
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Demonstrar os benefícios 
da Infraestrutura natural e 

SbN para garantir a 
segurança hídrica  

- Como demonstrar os benefícios econômicos 
das SbN para o setor privado, ressaltando sua 
relação com a estratégia de negócios e 
redução de riscos? 

- Desenvolver estudos de 
valoração/modelagem econômico financeiro 
para viabilizar investimentos.
 
- Como obter projetos que demonstrem a 
eficácia da natureza como solução para 
demandas locais/específicas? (Relação causa / 
consequência). 

- Gerar conhecimento e awareness sobre a 
implementação de infra-estrutura verde em 
conjunto com a cinza.

Alavanca



Integração de dados e ações para o desenvolvimento
de SbN – das práticas no campo às teorias dos modelos

Objetivo: Integrar conhecimento e práticas que contribuam para a efetividade das SBN.

Proposta de solução: Desenho de uma plataforma para registrar ações e iniciativas de SbN e dados para o desenvolvimento de SbN
na Baía de Guanabara – possibilidade de parceria com o Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara.

Entrega em 3 meses: Desenho da plataforma e plano de negócios.

Entregas e resultados: Elaborar formulários para coletar informações; Chamadas anuais para levantamento de iniciativas e dados;
Premiação de iniciativas de destaque (benefícios a partir de SbN); Mapa de iniciativas, oportunidades e desafios para SbN; Relatos de
lições aprendidas; Plano de negócios para manutenção e uso da plataforma.

Participantes: Elaine Fidalgo (Embrapa Solos), Sophia Picareli (ICLEI), Mariana Oliveira (INEA), Maria Clara Marques (CI), Bruna de
Medeiros (UFRJ), Thaís Pacheco (SEAS/RJ), Felipe Caravana (Inst. Ambiental/Firjan).

Quem mais envolver: Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabra, Sitawi, TNC, Ministério Público, IBGE.

Ponto de contato: Mariana Oliveira – maribo.inea@gmail.com / Felipe Caravana – Instituto Ambiental (Firjan)

Próxima reunião: A defnir.
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Projeto 1
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Sensibilizar e engajar a 
população e os diversos 

atores em relação aos 
desafios socioambientais e 

suas potenciais soluções

Como engajar os diferentes públicos de 
interesse, despertando sentimento de 
pertencimento em relação à Baía de 
Guanabara?

Alavanca



Objetivo: Sensibilizar e engajar atores influenciadores para o desenvolvimento de SbN para a Baía de Guanabara.

Proposta de solução: Formar equipe de trabalho responsável pelo projeto (anfitriões dos sub-comitês); Identificar parceiros
regionais; Identificar projetos baseados em SbN relevantes em cada região (1 para cada região); Definir os desafios ambientais da
Baía de Guanabara e conectar com os projetos com base em SbN; Definir a agenda de eventos/expedição para fortalecer o
engajamento e sensibilização (elaborar um questionário antes e depois da expedição e um final geral); Realizar uma expedição em
cada SRH do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara; Realizar avaliação geral do encontro da Expedição Oásis através
de questionário.

Entregas em 3 meses: Identificar projetos baseados em SbN relevantes em cada região (1 para cada região); Definir os desafios
ambientais da Baía de Guanabara e conectar com os projetos com base em SbN; Definir a agenda de eventos/expedição para
fortalecer o engajamento e sensibilização (elaborar um questionário antes e depois da expedição e um final geral); Realizar uma
expedição em cada SRH do Comitê da BHBG; Realizar avaliação geral do Encontro da Expedição Oásis através de questionário.

Entregas e resultados: Seis expedições nas regiões mapeadas; formação de um grupo de trabalho; registros das expedições da Baía
de Guanabara (sites e redes sociais); produto final – relatório com resultados.

Participantes: Fátima Casarin (SANEMAR), Ana de Castro Costa (AGEVAP), Bianca Amorim (Instituto Aqualung), Capitão Victor
Buarque (Marinha-DPC), Bruna Duarte (Projeto Ilhas do Rio;Inst. Mar Adentro).

Quem mais envolver: INEA, CEDAE, DPC, DPHCM, Régua, Instituto Aqualung, Instituto Terrazul, Parque Chico Mendes, ASSECAMP,
CBH D6 (fontes de recursos financeiros)

Ponto de contato: Bianca Amorim – Aqualung / bianca.institutoaqualung@gmail.com

Expedição Oásis Baía de Guanabara – Reconhecendo
a Baía e o território

Próxima reunião: Dia 02 de setembro.
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Projeto 1



Objetivo: Sensibilizar e engajar a sociedade fluminense em defesa dos rios da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara.

Proposta de solução: Desenvolver um plano de comunicação integrada para todo o projeto – material audiovisual, redes sociais,
ativação de formadores de opinião, etc. Projeto piloto – Cachoeiras de Macacu. Transformar passivos em ativos, gerar renda através
da transformação do plástico em telhas (Inst. Eccovida), saneamento básico através de biodigestores individualizados, utilizando
modelo desenvolvido na Universidade de Columbia. Capacitação das comunidades de Macacu para monitoramento do rio Macacu.
Realização de visitas escolares no Bondinho Pão de Açúcar e no Museu do Amanhã para sensibilização e engajamento sobre a Baía
de Guanabara.

Entregas em 3 meses: Desenvolvimento de plano de comunicação integrada; visitas em escolas; diagnóstico dos biodigestores e
disponibilização da máquina de telhas.

Entregas e resultados: Transformar a relação das pessoas com os rios. Comunicação como instrumento de transformação.

Participantes: Ricardo Gomes (Instituto Mar Urbano), Lorena Lobo (MOOVE), Janaína Bumbeer (FGB), Bruna Duarte (Projeto Ilhas do 
Rio), Gustavo Pinheiro – Instituto Clima e Sociedade, Marcos Sant’Anna Lacerda (Instituto Terrazul e Comitê da BG), Roberta Pena 
(Bondinho Pão de Açúcar), Emanuel de Alencar (Museu do Amanhã), Maria Paula Fernandes (Uma Gota No Oceano) e Coronel Renato   
Grigorovski (CBMERJ).

Quem mais envolver: Instituto Eccovida, Columbia University, Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, UFRJ,
Prefeiruta Macacu, Monitoramento do Rio Macacu.

Ponto de contato: Roberta Pena – Bondinho Pão de Açúcar / 21.96544 0666 / roberta.pena@bondinho.com.br

Os rios correm para o mar

Próxima reunião: Dia 16 de agosto.
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Projeto 2
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Desenvolver e atrair Fontes 
de Financiamento para 
infraestrutura Natural e 

SbN

-Como podemos desevolver e integrar novos 
mecanismos de investimento privado e público 
em Infraestrutura Natural e Soluções Baseadas 
na Natureza?

-Como podemos destravar capital e atrair 
financiamento para Soluções Baseadas na 
Natureza?

Alavanca



Objetivo: Conectar o maior número de projetos (soluções) com instituições/fontes financiadoras.

Proposta de solução: Usuário demandante insere no sistema seus requisitos para seleção de projetos a serem selecionados; Usuário
proponente insere no sistema seus projetos, respondendo a questionário que simula/estima a efetividade; O sistema identifica
automaticamente as sinergias entre demandante e proponentes, conectando os atores – fontes de financiamento com prováveis
financiados. Importante: Desenvolver metodologia de simulação de efetividade e de identificação de vulnerabilidade; Elaborar
questionários para simplificar as metodologias de mensuração; Interação com banco de dados costeiro marinho. *Verificar se
vulnerabilidade é o melhor termo.

Entregas em 3 meses: Plano de ação, definição do gestor da plataforma (Museu do Amanhã), identificação de atores, workshop com
os potenciais usuários para testar o projeto (analisando os feedbacks).

Entregas e resultados: Questionário simplificado de metodologias vulnerabilidade e efetividade.

Participantes: Mariana Maia (Firjan), Eliane Damasceno (Firjan), Caio Costa (Inst. Ambiental), Bruno Cesar (L’oreal), Pedro Teles
(Sistema B), Elisa Romano (MMA).

Quem mais envolver: FGVces, INEA, Observatório BG, Museu do Amanhã, Sitawi, UFRJ, CBHG

Ponto de contato: Renata Rocha - Firjan / 21.2563 4563 / remrocha@firjan.com.br

Próxima reunião: Segunda quinzena de agosto, via telefone/video call.

Plataforma B2B para SbN
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Projeto 1



Objetivo: Alavancar recursos financeiros para implantação de SbN de maneira integrada, contribuindo para a Agenda 2030.

Proposta de solução: Atrair fontes de financiamento para o fundo privado; Desenhar modelo de governançca e Conectar a agenda
pragmática do fundo com os projetos criados ou já existentes no Oásis Lab.

Entregas em 3 meses: Levantamento de empresas da redondeza; Levantamento de campo dos pontos mais críticos para atuação
(aproveitar o mapeamento do Atlas de Mananciais); Desenvolvimento de uma estrutura de governaça; Levantamento dos editais de
fundo perdido; Identificar as demandas do Oásis Lab para recursos financeiros; Envolver parceiros relacionados; Engajamento da
população/legitimidade pela Confren; Transparência e credibilidade.

Entregas e resultados: Articulação do grupo gestor, Modelo de governança; Definir linhas pragmáticas.

Participantes: Giuliana Moreira (Pacto Global), Gabriel Mello Cunha (Secretaria de Meio Ambiente – Niterói), Davi Bonela (FBDS),
Edmar Santos (Associação de pescadores e escanadeira de siri da praia da Luz), Thiago Valente (FGB), André Melo (Firjan), Andréa
Costa (MDR).

Quem mais envolver: O grupo do projeto Plataformas B2B para SbN, Sitawi, BNDES, CBHBG, Fundos públicos e privados.

Próxima reunião: 20 de agosto 2019.

Fundo SbN Guanabara

Ponto de contato: Gabriel Mello Cunha / 21.988743884 - gabriel.sustentabilidade@gmail.com
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Projeto 2
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Construir capacidades para 
implementação de 

Infraestrutura Natural e 
SbN

- Como podemos desenvolver tecnologias e 
técnicas para redução de custo operacional e 
de transação para restauração, conservação e 
manejo sustentável?

- Como podemos fortalecer instituições e 
atores locais para implementação de ações de 
restauração e conservação?

Alavanca
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Objetivo: Desenvolver estrutura para otimizar acesso a informações que subsidiem a suplementação de SbN na zona costeira do RH V,
com a inclusão de suas bacias hidrográficas contribuintes..

Proposta de solução: Identificar fontes de informação relevantes; Identificar atores (executores, contribuintes, financiadores,
captadores); Proposta de estrutura – modelagem do banco; Compatibilização dos dados – níveis assimilação/disponibilização.

Entregas em 3 meses: Identificar informações relevantes para apoio a projetos em SbN; Identificação dos atores; Estratégia e etapas
da execução; Plataforma.

Entregas e resultados: Plano de ação e submissão da proposta – minuta.

Participantes: Luiz Eduardo (INEA), Roberto Luz (IBGE), Luana Prestrelo (FIPERJ), Sérgio Ricardo (Baía Viva), Helen Rolim (INEA).

Quem mais envolver: CBHBG e atores identificados no processo.

Próxima reunião: A definir.

Ponto de contato: Luiz Eduardo – INEA / ledumoraes@gmail.com

Sistema de inteligência de dados ambientais
costeiro-marinho

Projeto 1



Objetivo: Formação de lideranças em SbN e infraestrutura natural.

Proposta de solução: Construir a plataforma (possível hackathon). Mapeamento das instituições e lideranças locais, empresas,
escolas, poder público, etc. Capacitação dessas lideranças em SbN e infraestrutura natural; retroalimentação da plataforma com
soluções possíveis em diferentes nichos identificados por esses líderes; Divulgação e publicidade das possíveis soluções;
Disseminação de conhecimento em várias esferas e Identificação/integração de ideias.

Entregas em 3 meses: Identificar as instituições que serão envolvidas. Desenhar a plataforma.

Entregas e resultados: Projeto da plataforma; Lista de atores identificados - contatados e integrados à proposta.

Participantes: Juliane Freitas (FGB), Marisol/Azeneth (Embrapa Solos), Capitão Pinho (Secretaria do Estado de Defesa Civil), Thaís
Pacheco (SEAS/RJ), Andréa Paula Costa (Ministério Desenvolvimento Regional), Sophia Picarelli (ICLEI).

Quem mais envolver: Universidades UFRJ, Rural, CBHBG, Ricardo Gomes, IBGE, Pedro Belga (Projeto Uçá).

Próxima reunião: Dia 02 de setembro 2019 (presencial). Video conferência em agosto – a definir.

Ponto de contato: Juliane Freitas – FGB 41. 98864 0383 / Marisol (Azeneth) – Embrapa Solos 21. 99494 2460
marysolschuler@gmail.com / Capitão Pinho – SEDC 21.99865 8828 ceama.suop@gmail.com

Centro integrado de inteligência em SbN
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Projeto 2



Objetivo: Identificar unidades demonstrativas (UDs) de boas práticas de produção, como SbN para segurança hídrica e realizar
atividades de disseminação e engajamento na Bacia do rio Guapi-Macacu.

Proposta de solução: 1) Identificação das UDs e diagnóstico – DRP + levantamentos dos gargalos e dificuldades; 2) Mobilização
e sensibilização; 3) Identificação, priorização e apoio a propostas de adoção de práticas; 4) Assistência técnica e monitoramento.

Entregas em 3 meses: 1) Identificação das Uds e diagnóstico – DRP + levantamentos dos gargalos e dificuldades; 2) Mobilização
e sensibilização. Talvez entregar a identificação, priorização e apoio a propostas de adoção de práticas.

Entregas e resultados: Diagnóstico das Uds; Eventos de mobilização; Disseminação e produtores sensibilizados.

Participantes: Marie Ikemoto (INEA), João Alberto Ribeiro (Cachoeiras de Macacu e VP Comitê BHBG), Juliana Ribeiro (FGB), Paulo
Leles (UFRRJ), Raquel e Nicholas Locke (REGUA), Felipe Caravana (Firjan), José Maximino (MPRJ), Lilian Phohmann (ActionShop),
Mariana (AMBEV ), Alan Abreu (CEDAE), Marcelo Costa (Sec. Estadual Agricultura), Mariella Uzêda (Embrapa Agrobiologia).

Quem mais envolver: Acesso a mercados que valorizam produtos de base sustentável (grupo de negócios) + Cuba Orgânico +
Prefeitura de Cachoeiras + Associação de produtores rurais.

Próxima reunião: Dia 29 de agosto 2019, em Cachoeiras de Macacu.

Ponto de contato: Marie Ikemoto – ikemoto.inea@gmail.com

Produzir para Conservar
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Projeto 3
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Gerar oportunidade de 
negócio com base em 

Infraestrutura Natural e 
SbN

- Como podemos gerar oportunidades de 
negócios através da implementação de 
infraestrutura natural e soluções baseadas 
na natureza? 

-
- Como podemos fortalecer o ecossistema 
de negócios e o mercado para essas 
soluções?

Alavanca
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Objetivo: Explorar as potencialidades – recreação e lazer, transporte hidroviário.

Proposta de solução: Entender as soluções anteriores (ecobarreiras, pólo náutico, drenagem do Canal do Fundão); Delinear
alternativas de soluções para entender como o lixo chegou na praia para recuperar o Canal do Cunha; Tratar o lixo; Transporte
hidroviário; Urbanização da Orla dentro do Projeto Orla MMA. Projeto Pólo Náutico (recreação, lazer, transporte hidroviário,
infraestrutura para atividade de pesca). Projeto inovador de coleta, transporte e beneficiamento do lixo marinho.

Entregas em 3 meses: Construir rede de parceiros interessadados na implementação do projeto. Produção de vídeo e projetos no
formato de captação de recursos; Ação retirada do lixo.

Entregas e resultados: Desafio universitário sobre SbN para Ilha do Fundão, comunidade demonstrativa Ilha do Fundão.

Participantes: Helen Rolim (INEA), Susana Vinzon (UFRJ), Bruna Medeiros (UFRJ), Leonardo Maciel (OcenPact), Carolina (Firjan),
Marcelo Vianna (UFRJ), Ricardo Gomes (Ins. Mar Urbano).

Quem mais envolver: Academia especializada em transporte, reciclagem de lixo, empresas interessadas (sediadas na Ilha do
Fundão), uso de material reciclado, etc.

Próxima reunião: Dia 06 de agosto 2019.

Ponto de contato: Leonardo Maciel 21. 99842 8167 - leonardo.maciel@oceanpact.com

Requalificação da Orla Ilha do Fundão

Projeto 1
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Objetivo: Promover e fortalecer as oportunidades de negócios relacionadas a cadeia produtiva da pesca na BG, por meio do turismo
de base comunitária na APA Guapimirim.

Proposta de solução: Identificar os atores – para o piloto do projeto, focar em grupo de pescadores dos currais de pesca.
Capacitação técnica; Prototipagem; Desenho do modelo de negócios; Divulgação/visibilidade.

Entregas em 3 meses: Plano de trabalho – 2 oficinas para pescadores de curral e 1 visita técnica para validação da roteiro (10 vagas).

Entregas e resultados: Plano de trabalho – 2 oficinas para pescadores de curral e 1 visita técnica para validação da roteiro (10 vagas).

Participantes: Marcelo Vianna (UFRJ), Marcelo Spilzman (AquaRio), Rafael Coelho (Guapimirim Tour), Viviane Parente (Bbraun), 
Fernando Oliveira (FGB), Lídia Aguiar (Firjan), Andrea Lopes (Firjan)

Quem mais envolver: ICMBio, Comunidade local, Sebrae, Rio+B, Vivejar.

Próxima reunião: Dia 29 de agosto 2019 (verificar agenda da APA).

Ponto de contato: Lídia Aguiar – Firjan

Pescando Experiências

Projeto 2




