
Projeto: Costão do Santinho Resort: Programa de Educação Ambiental com Instituições de Ensino
Organização: Costão do Santinho Resort Página: 1/1

Visita a Estação de Tratamento de Efluentes Explanação sobre o ambiente costeiro

Explicação sobre aspectos da Pré-história de 
Florianópolis

                 Caminhada com interpretação ambiental

Recuperação ambiental através do plantio de 
mudas nativas



P2 Título do projeto ambiental participante:

COSTÃO DO SANTINHO RESORT: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO

P3 Categoria de inscrição:

(sem legenda)

Selecione: Educação Ambiental

P4 Escreva um breve resumo do projeto, contendo o local onde é desenvolvido, seus principais objetivos e
resultados ambientais: (O texto deve ter, obrigatoriamente, no mínimo 800 e no máximo 1.000 caracteres com
espaços.)

O presente projeto tem a finalidade de apresentar o trabalho pedagógico realizado há dezessete anos pelo Costão do Santinho 
Resort, grande fomentador do Turismo Sustentável e Ecológico da região sul do Brasil. O Programa de Educação Ambiental, que 
recentemente alcançou a marca de 30 mil participantes ao final do primeiro semestre de 2017, realiza seus trabalhos de cunho 
educacional com aproximadamente 2.200 participantes ao ano. São estudantes e professores, provenientes de Instituições 
públicas e privadas da Grande Florianópolis, como também de cidades mais distantes, do Estado de Santa Catarina. O intuito do 
Programa de Educação Ambiental do Costão do Santinho Resort está em oferecer subsídios que preconizem a conscientização 
dos participantes, além de contribuir para a formação de cidadãos mais responsáveis, ampliando-se assim o resgate da ética, do 
respeito e do cuidado com o meio ambiente.

P5 Sobre a organização participante:

Razão social: Costão do Santinho Turismo e Lazer LTDA

Nome fantasia: Costão do Santinho Resort

CNPJ: 04.908.757/0001-39

Setor de atuação: Turismo/Hotelaria/Eventos

Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 20/12/1992

Número de colaboradores: 700

Faturamento:(anual em R$) 147.000.000,00

Investimento ambiental:(anual em R$) 170.000,00
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P6 Informações de contato:

Endereço: Est. Vereador Onildo Lemos 2505

Bairro: Santinho

Cidade: Florianópolis

Estado: Santa Catarina

CEP: 88058-700

Telefone com DDD: 0800 645 0915

P7 Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:

Nome completo: Renato Oller Ferracioli

Cargo: Monitor ambiental / Biólogo

E-mail: renatoferracioli@hotmail.com

Telefone com DDD: 48 99901-9786

P8 Informações sobre o responsável pelo projeto:

Nome completo: Renato Oller Ferracioli

Cargo: Monitor ambiental / Biólogo

E-mail: renatoferracioli@hotmail.com

Telefone com DDD: 48 99901-9786

P9 Informações sobre a direção da empresa:

Nome do(a) presidente ou principal diretor(a): Fernando Marcondes de Matos

Cargo: Presidente

E-mail: fmarcondes@costao.com.br

Telefone com DDD: 48 3261-1888 / 48 3261-1066

P10 Por quais normas a organização é certificada? Nenhuma certificação
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P11 Faça um breve histórico da organização participante e de suas principais práticas de gestão ambiental:
(Máx. 4.000 caracteres.)

O empreendimento harmoniza preservação da natureza com turismo de padrão internacional A preocupação com o meio ambiente 
permeia todas as ações do resort, que busca uma solução ecológica em todos os seus processos. Sua gestão ambiental abrange 
iniciativas como: Proteção e conservação da biodiversidade da Mata Atlântica; Reflorestamento de áreas ao redor do hotel e na 
RPPN; Melhoramento e reconstituição dos ecossistemas na orla da praia; Sistema de tratamento de esgoto de última geração; 
Programa de gerenciamento de resíduos; Projetos de conscientização e educação ambiental voltados a crianças e adolescentes; 
Criação de dois Museus Arqueológicos ao Ar Livre, abertos a visitação pública; Estrutura e suporte para a pesca artesanal voltada 
aos pescadores da comunidade; Atividades voltadas para o turismo sustentável com hóspedes; Plantio de mudas de árvores 
nativas; Caminhadas diárias nas trilhas ecológicas; Visitas orientadas aos sítios e museus arqueológicos; Oficinas de pintura dos 
sítios rupestres; Promoção de atividades esportivas sem impacto ambiental, que interagem diretamente com o meio ambiente, 
como arvorismo, mergulho, surf e sandboard (surf nas dunas), além de outros esportes tradicionais, como tênis, basquete e 
futebol; Visita externas a unidades de preservação ambiental em Florianópolis que promovem o bem estar animal, como o Projeto 
Tamar e a Trilha Ecológica do Parque Estadual do Rio Vermelho.

P12 O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não

P13 Descreva o problema ambiental identificado no projeto: (Máx. 3.000 caracteres.)

Compreende-se que em Florianópolis têm-se poucas alternativas de áreas naturais realmente preparadas para trabalhar a 
temática ambiental e histórica com o meio acadêmico, onde estudantes e professores da rede pública e privada de ensino possam 
estabelecer um contato direto com os diversos atributos regionais dentro de uma perspectiva educacional.

P14 Qual foi a solução encontrada? (Máx. 3.000 caracteres.)

Atividades de educação ambiental podem ser utilizadas como veículo de mudanças, com efeitos significativos na reorientação de 
hábitos, atitudes e valores das comunidades, contribuindo com a conservação ambiental ao longo do tempo. O intuito do Programa 
de Educação Ambiental do Costão do Santinho Resort está em oferecer subsídios que preconizem a conscientização dos 
participantes, além de contribuir para a formação de cidadãos mais responsáveis, ampliando-se assim o resgate da ética, do 
respeito e do cuidado com o meio ambiente.

P15 Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é (ou foi) desenvolvido: (Máx. 5.000
caracteres.)

O Programa de Educação Ambiental do Costão do Santinho é oferecido gratuitamente para todas as instituição de ensino que 
demonstrem interesse em participar. As atividades são oferecidas para estudantes e professores do Ensino Fundamental, Médio, 
Técnico, Superior e eventualmente, associações e Organizações Não Governamentais. O Programa é composto por seis 
atividades distintas: 1. Trilha ecológica; 2. Visita à Estação de Tratamento de Efluentes; 3. Visita à Estação de Triagem de 
Resíduos Sólidos; 4. Visita ao Museu Arqueológico ao Ar Livre; 5. Plantio de espécies nativas; 6. Lanche e encerramento. Os 
temas abordados durante as visitas seguem de acordo com os objetivos que as instituições e/ou professores estejam trabalhando 
em sua ementa curricular, solicitando-os antecipadamente através de ofício.
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P16 Quais foram os resultados alcançados com o projeto? (Máx. 4.000 caracteres.)

O Programa de Educação Ambiental, que já ultrapassou a marca dos 30 mil participantes, realiza seus trabalhos de cunho 
educacional com aproximadamente 2.200 participantes ao ano. São estudantes e professores, provenientes de Instituições 
públicas e privadas da Grande Florianópolis, como também de cidades mais distantes, do Estado de Santa Catarina.

P17 Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Nenhum

P18 Data de início do projeto: (Ex.: 01/02/2012)

01/03/2000

P19 O projeto está em andamento e terá continuidade? Caso não, descreva a data do término dele: (Ex.:
31/12/2017)

Sim, está em andamento e terá continuidade

P20 Investimento (R$) total com o projeto inscrito no 25º Prêmio Expressão de Ecologia: (Use somente o valor
numérico. Ex.: 25.868,52.)

00,00

P21 Número de pessoas que participaram do projeto: (Use somente o valor numérico. Ex: 10.868.)

Remuneradas 01

P22 Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto? (Use somente o valor
numérico. Ex.: 5.850.)

Pessoas 31.387

Famílias não quantificado

Animais não quantificado

Espécies não quantificado

P23 Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto: (Esta questão exige ao menos um resultado
quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25 crianças atendidas pelo
programa ambiental; 150 animais beneficiados)

Resultado 1 935 Instituições de ensino contempladas 30.027

Resultado 2 31.387 estudantes e professores atendidos

Resultado 3 Cerca de 600 mudas plantadas pelos estudantes e
professores
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