
EXEMPLOS DE ATUAÇÃO EM ÁREAS ESPECÍFICAS, DE ATIVIDADES REALIZADAS POR MEIO DE 

GRUPOS MULTIDISCIPLINARES FORMADOS COM FINALIDADE EXCLUSIVA. ORDEM CRONOLÓGICA 

PELAS SEGUINTES ÁREAS DE ATUAÇÃO: PESQUISA, ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE 

PROJETOS, SOCIAL, EDUCACIONAL E EVENTOS. 

 
PESQUISA, ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS. 

  

 

1999 

ECOPARK – Estudos de viabilidade para Implantação de parque temático na Bahia – 

Belo Monte e ABC – SP  

 PRO-ALCOOL –Estudos e projeto para viabilizar a implantação de usinas com foco na 

distribuição espacial dos estoques e locais mais propícios. 

 CONTROLE DE POLUIÇÃO DE GASES VEICULARES – Participação na elaboração dos 

primeiros estudos em conjunto com o consórcio TRS – Ecológica na formação das 

bases para licitação municipal. 

 PESQUISA NO EXTERIOR SOBRE O CONTROLE DE POLUIÇÃO –  envio de equipes para 

conhecer e estudar a forma como era controlada a emissão de gases veiculares  nos 

países Chile e USA. 

 

2000 

MEIO AMBIENTE URBANO – Estudos documentais e comparativos para entender 

melhor o  meio ambiente urbano que abriga 84% da população do país.  

 ATERRO – Diversos estudos sobre aterros, especializados na recepção de resíduos da 

construção – reciclagem dos materiais   e  aterros sanitários - substituição por usinas.  

 CODELIFE – Desenvolveu o prontuário médico eletrônico para a área da saúde visando 

obter economia e agilidade no relacionamento paciente-sistema de saúde. 

 

2001 

ECOmovel – Desenvolveu em parceria com o IBAMA frota de veículos sobre rodas 

adaptado para difundir conhecimentos socioambientais por meio de áudios visual. 

 E-WORKING –Desenvolvimento de sistema para treinamento e administração remota 

de colaboradores e voluntários com mínima interferência pessoal e presencial. 

 

2002 

RECURSOS PÚBLICO – Primeiros estudos para a elaboração de sistema destinado a 

captação de recursos públicos incentivados provenientes dos governos. 

 DELEGACIAS SOCIOAMBIENTAIS – Implantação de centros de apoio socioambientais – 

independentes, em diversos pontos do país destinados a praticar os consensos 

socioambientais no dia a dia das localidades. 

 SASA AMBIENTAL – Criada as bases de banco de dados focado em degradação 

ambiental composto por denuncias, multas, processos administrativos e judiciais. 

Objetivando encontrar e auxiliar degradadores na mitigação e correção de problemas 

socioambientais.  

 SELOS E CERTIFICAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS - Estudo de viabilidade  para implantação 

do sistema de certificação 

2003 PROTEÇÃO DE PATRIMÔNIO ECOLÓGICO – Projeto destinado a fomentar pesquisa 

cientifica e proteção de áreas ambientais com participação de investidores no registro 

de descobertas proporcionando ganhos no registro de patentes. 

2005 NEUTRALIZAÇÃO DE CO2 – Participação  nos primeiros estudos para elaboração de 

projetos destinados a obtenção da neutralização do carbono expedido pelas ações 

comuns. 

 CÓDIGOS AMBIENTAIS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS - Assessoria  no 

desenvolvimento de códigos municipais.  



  

 HIDROVIA DO TIETÊ – Participou dos primeiros estudos e reuniões para implantação 

de transporte público e desenvolvimento de cargas na hidrovia do tietê. 

2006 ÁGUA PARA A POPULAÇÃO - Pesquisa sobre alternativas funcionais e proposta para  

melhoria nas condições e preços para fornecimento de água nos municípios atendidos 

pela SABESP. 

 SELO SOCIOAMBIENTAL IBAMA CNDA - Pré - estudo de viabilidade para 

desenvolvimento de certificação socioambiental conjunta com o IBAMA. 

 PENINSULA DE MARAÚ BAHIA - Levantamento de dados, estudo de alternativas  e 

proposta para mudança de ações administrativas. 

 MEDIAL SAÚDE  (AMESP) - Estruturou e desenvolveu campanha  em área restrita, para 

difundir a prevenção do câncer de mama  

2007 TRY SCIENCE – IBM – Parceria na colocação de totens virtuais educativos doados e 

intalados em  bibliotecas municipais  

 SEQUESTRO DE CO2 – Participação na elaboração de projetos para cumprir o 

protocolo de Quioto com a consequente emissão de certificados compensatórios 

negociáveis. 

 SANASA - APROVEITANDO O CONHECIMENTO DE APOSENTADOS – Programa visando 

o aproveitamento da mão de obra ociosa de aposentados, com conhecimento para 

dar suporte técnico para prefeituras, na área de abastecimento e tratamento de água. 

 ECOnomia  - Programa focado na sustentabilidade – Economia no uso de recursos 

naturais diretos e indiretos e sua possível reposição. 

2008 PAC Socioambiental – Anhumas Viracopos – Campinas-SP. De 2008 a 2011 

 

 CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE DOADORES PRIVADOS – Desenvolvimento dos  estudos  

e estrutura  para captação de recursos de doadores no exterior para projetos de 

interesse social e ambiental. 

2009 ECOeficiência em combustível – Focado na Economia de combustível via treinamento 

das frotas e uso de equipamentos para prefeituras e frotistas. 

 ECOmarketing – Programa orientado para dar assessoria aos comunicadores, 

adequando a comunicação às leis e consensos ambientais. 

 MUSA - Museu socioambiental  – Cursos e treinamentos gratuitos, promoção de 

autores e trabalhos de conclusão de cursos, via EAD  – www.musa.org.br 

 PAM PROGRAMA DE APOIO A MUNICÍPIOS – Programa de apoio a municípios na área 

socioambiental focado na detecção de problemas das secretarias para elencar e 

trabalhar os principais interessados na participação das soluções. 

2010 PROGRAMA RECICLAGEM DE PNEUS UTEP -  Programa Cidadania CNDA – UTEP 

cumprindo exigências CONAMA para reciclagem e importação de pneus. 

2011 CIA  - Centro de inteligência automotiva  sustentável – Estudo de viabilidade e pré-

projeto para construção de autódromo multiuso sustentável para dar suporte a 

complexo social acoplado. 

 RESIDENCE CARE CLUB - RESIDENCIAL PARA TERCEIRA IDADE– Estudos de viabilidade 

e sugestão de alternativas para viabilizar a implantação de residencial de alto nível 

socioeconômico para uso da terceira idade e necessitados de atendimento médico na 

recuperação e manutenção da saúde. 

2012 REDES SOCIAIS - Estudo do funcionamento e comportamento das redes sociais 

virtuais e suas ferramentas, bem como a formação de bancos de dados segmentados - 

data warehouses - para utilização em interesses do socioambiental.  

2013 MINHA CASA MINHA VIDA - COHAB  - Projeto técnico  e supervisão socioambiental - 

Campinas - SP 

http://www.musa.org.br/


  

2014 E-INVESTIS – Programa virtual com a intenção de facilitar interessados na obtenção de 

capital de investimento para seus negócios de cunho socioambiental. Em fase de 

finalização em 2014 

 SELOS E CERTIFICAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS - Estudo de viabilidade e implantação  de novos 
parceiros 

 

 SELO SOCIOAMBIENTAL IBAMA CNDA - Pré - estudo de viabilidade para desenvolvimento de 
certificação socioambiental conjunta com o IBAMA.  

 

2015 INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO TURÍSTICO DO ESTADO DE SP - A pedido da Secretaria de 
Turismo do Estado de São Paulo, o CNDA realizou um pré estudo para viabilizar a realização de 
um inventário com o objetivo de mapear o potencial turístico do Estado 

2016  PUBLICAÇÃO DE LIVRO com base na resolução do Banco Central do Brasil – BACEN 4327, sobre 
novos conceitos no meio ambiente e a análise do risco socioambiental. 

 PARTICIPAÇÃO NA REGULAMENTAÇÃO DE OPERADORES DE DRONES - Estudo e participação 
na fundação de associação e sindicato para operadores de drones e demais robôs. 
 

 

SOCIAL 

  

 

1991 

DOAÇÃO - Recebimento em doação de 24 milhões de unidades de roupas dos USA. 

Valor aproximado 24 milhões de dólares. 

 DOAÇÃO - Recebimento em doação de dois contêineres de computadores 286/386 

desmontados dos USA. 

2001 ESPAÇO CNDA - Recebimento em comodato, sem custos, de imóvel ocupando área 

útil de 4.250 m2 no bairro do Morumbi em São Paulo – SP. Localizado à rua Francisco 

Letieri 273 destinado a realização de eventos. Devolvido em 2005 

2009 DOAÇÃO -  Obtenção e entrega em doação de equipamentos para área de lazer do 

Parque Portugal - Campinas-SP 

2014 Elaboração das regras e os regulamentos dos subprogramas SANEAPLUS e 

ECOSAUDÁVEL do PAM Programa de Apoio a Municípios que englobam ações de 

saneamento e saúde pública. 

2015 ANÁLISE DE VIABILIDADE AMBIENTAL E ECONÔMICA para diversos projetos e estudos 

iniciais a serem apresentados para doadores e investidores, tais como: Viveiros – 

criadouro, manutenção e recuperação de aves; Residencial para Terceira Idade com 

capital privado; Grades nos Bueiros – grades internas coletoras de grandes resíduos 

que causam entupimento das redes de água pluvial; Implantação de farmácias de 

manipulação nas prefeituras; Logística reversa para descarte de medicamentos, entre 

outros. 

 

ENGENHARIA AMBIENTAL 

 

  

 

2006 

PARQUE DAS ÁGUAS EM CAMPINAS – SP –Pré-estudo arquitetônico focado na 

construção sustentável e na estrutura de difusão de educação sobre o elemento água 

– Museu da  gua. 

2008 REFLORESTAMENTO – Parque Linear Ribeirão das Pedras – Campinas – SP 
 

2010 DESASSOREAMENTO ECOLÓGICO – Lagoa do taquaral – Campinas – SP 
 



  

 GASES VEICULARES – Licitação para controle de poluição de gases veiculares vencida 

no Estado do Pará 

2011 ARQUITETURA SUSTENTÁVEL – Estudo para Recuperação da Lagoa do Taquaral – 

Parque Portugal e Lago do café – Parceria com quatro escritórios de engenharia e 

arquitetura na elaboração de estudos técnicos, comerciais  e jurídicos para a 

recuperação da área pública degradada, independente de investimento público. 

 USINA PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS E BIODIESEL – Estudos para implantação de 

usina de lixo e biodiesel em Jundiaí-SP e outros municípios, inclusive a supervisão 

socioambiental da construção,  anterior a lei federal sobre gerenciamento de 

resíduos. 

 REVEGETAÇÃO – Recuperação da Mata Ciliar do Parque Linear do rio Capivari 

2012 PLANO PARA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS MUNICIPAL – De acordo com a lei 

federal. 

 PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL - – De acordo com a lei federal.  

2015 USINA DE DESSANILIZAÇÃO –O Consulado da Rússia no Brasil encaminhou um grupo de 
empresários russos interessados na implantação de usinas de dessanilização no Brasil. 

 

EDUCAÇÃO 

 

  

 
2000 

CURSOS – Início do processo de elaboração de cursos em áudio, vídeo e impresso 
para formação de agentes socioambientais 

  

2000 EVENTOS – Início à participação em inúmeros eventos educativos, institucionais e 
difusores das boas práticas socioambientais para interessados e formadores de 
opinião, patrocinados pela iniciativa privada e em parceria com entidades 
representativas da sociedade civil. Até a atualidade. 

2002 SUCATA EM EDUCAÇÃO – Programa onde o parceiro cede sua sucata/resíduos e o 
produto da venda é  transformado em cursos para os funcionários 

 LIVROS – Deu início a edição de livros e cartilhas sobre o terceiro setor, selo e 
certificações e outros temas, sob demanda,  focados em projetos sob sua supervisão. 

2003 SELOS E CERTIFICAÇÕES – Estabeleceu regras para a concessão de selos e certificações 
socioambientais. Registrou no INPI as certificações socioambientais. 

2005 Programa de educação ambiental na Bacia do Sapiantã – incluindo reciclagem e 
capacitação de Professores.  
 

2006 CAPACITAÇÃO DE JOVENS JUNTO AO PODER PÚBLICO –  Cursos práticos para 
funcionamento  na administração dos municípios. De 2006 a 2011 

2008 EDUCAÇÃO PELO TEATRO – Educação socioambiental por meio da apresentação de 
peças teatrais 

2012 Programa EDUCA+ CNDA – EAD – Parceria na criação e divulgação de cursos em EAD e 
formatação de universidades corporativas. 

2015 EAD – estudo para desenvolvimento de cursos profissionalizantes socioambientais e 
utilização dos textos já pré-formatados em cursos, do livro meio ambiente – novos 
conceitos e risco socioambiental (resolução 4327 BACEN), 

 
 

EVENTOS 

  



  

1991 Fundação da AMERICAS ALLIANCE – USA –Com a finalidade de facilitar o recebimento 
da doação de 24 milhões de peças de roupas feitas por empresário norte americano 
para a entidade VEM – Vida em Movimento incorporada pelo CNDA. 

1998 SOKA GAKKAI INTERNATIONAL – Participação a convite do governo do Japão  –reunião 
para controle da poluição climática mundial.  

2000 FUNCOGE – Congrega 63 concessionárias de energia elétrica – de 2000 a 2014 – 
análise anual dos projetos socioambientais para premiação. 

2001 EMBAIXADA DO BRASIL EM PARIS  - FUNDAÇÃO DO CNPE – Conseil  National de 
Protection de L´Environnment  - CNDA europeu – apresentação para empresários 
franceses com cobertura da mídia europeia. 

2002 APAE – Ciclo de Palestras sobre a Amazônia e recursos hídricos da região 
 

 VEM – Vida em Movimento – Incorporação da Sociedade Filantrópica e Comunitária, 
fundada em 1990 por membros do CNDA. 

2003 FUNDAÇÃO DO IBDP – Fundação do INSTITUTO DE DEFESA DO PANTANAL  - Cuiabá – 
MT 

2004 COMENDA “ORDEM DO PACIFICADOR” – Condecoração recebida pelo presidente do 
Conselho Consultivo do CNDA – outorgada pelo exército brasileiro. 

2006 ORQUESTRA CAMERATA CAMPINAS – Auxiliou na formação e patrocinou 
apresentações da Orquestra Camerata com sede no município de Campinas-SP 

2006 PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE BIOSSEGURANÇA – Participou das reuniões e  da 
8ª. Conferência das partes – COP8 e MOP3 – ONU – Espanha 

2008 FERIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE – Participou como convidado – Bilbao – Espanha 

2014 FUNCOGE – jurados na seleção de projetos ambientais apresentados pelas 
concessionárias de energia elétrica de todo o país. 

2015 TOP DE MARKETNG – participação no evento que outorga selo de qualidade do 
marketing empresarial realizado pela ADVB 

  

 


