
 

 

PROJETO CARNAVAL SUSTENTÁVEL 

 

Identificação da Projeto 

 

Título: Carnaval Sustentável 

Coordenadora: Tatiane Siqueira 

Instituição executora:  INSTITUTO TEC-IDEA – Instituto de Tecnologia e Inovação 

Aplicada 

Cidade: Florianópolis, SC 

Início e Término Previsto:  15/01/16 a15/09/16 

Recursos Financeiros Próprios:  Sim 

Abrangência: Municipal 

Público-Alvo: comunidades carentes e escolas de samba de Florianópolis. 

Possíveis Parcerias: Governo do Estado de Santa Catarina, Prefeitura de Florianópolis, 

LIESF (Liga das Escolas de Samba de Florianópolis), SEBRAE, Empresas privadas e 

instituições sem fins lucrativos. 

Resumo: Ação social de carnaval,  junto a comunidade  de Florianópolis,  formação de 

equipe de trabalho, pessoas das comunidades e capacitação das mesmas para atuar na 

reciclagem e no reaproveitamento de materiais usados em fantasias de carnavais, que 

normalmente são jogados fora. Com este projeto, pretende-se desenvolver nas pessoas um 

pensar voltado ao espírito social-sustentável em um evento já consagrado em Florianópolis, o 

Carnaval, e como resultado esperado está a criação de emprego e renda para pessoas das 

comunidades participantes do carnaval de Florianópolis. 

Justificativa: Geração de emprego e renda para a comunidade do carnaval de Florianópolis a 

partir de um projeto social voltado a sustentabilidade do evento. Para isso, pessoas de 

comunidades envolvidas no carnaval serão capacitadas e orientadas ao manejo correto e 
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aproveitamento das fantasias e destinação eficaz dos resíduos gerado, buscando-se ainda a 

geração de renda através da venda dos resíduos e das fantasias que não forem utilizadas. 

Objetivos: Desenvolver a prática do reaproveitamento dos resíduos advindos do carnaval, de 

modo a capacitar e orientar 17 colaboradores de comunidades envolvidas no carnaval durante 

9 meses de atividades, com atividades de manuseio, reciclagem e produção de novas peças de 

adereços para o próximo carnaval.  

Conscientizar a comunidade e a todos que estarão envolvidos no projeto Carnaval 

Sustentável, que é possível reaproveitar as peças e efetuar um destino correto delas, além de 

capacitar e profissionalizar pessoas nessa área como forma de gerar emprego e renda. 

Metodologia para aplicação: treinamento de pessoas vindas de comunidades envolvidas 

com o carnaval de Florianópolis que serão selecionadas com o apoio da LIESF (Liga das 

Escolas de Samba de Florianópolis), fazendo com que pessoas já envolvidas com o carnaval 

também possam participar de um projeto importante voltado a práticas sustentáveis e de 

conscientização social.  

Todas as pessoas envolvidas serão capacitadas e orientadas através da coordenadora do 

projeto, além de supervisionadas e instruídas por pessoas qualificas e habilitadas para o 

projeto. 

Serão selecionadas 17 pessoas para participar desta primeira proposta de projeto, e para 

projetos futuros, busca-se envolver um número ainda maior de pessoas para fazer parte do 

projeto Carnaval Sustentável. 

Cursos específicos de manuseio, aproveitamento e descarte das peças utilizadas no carnaval 

de Florianópolis serão o diferencial do projeto, em que toda a renda gerada com a destinação 

das peças será revertida como complemento financeiro às pessoas participantes do projeto. 

Membros da Equipe: 01 Coordenador Geral, 03 Supervisores/Instrutorese 17 colaboradores 

selecionados da comunidade do carnaval com o apoio da LIESF. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Meses-158 dias de atividades Detalhamento 

Janeiro 15 dias Seleção de colaboradores da comunidade do carnaval.. 

Fevereiro 22 dias 

Recebimento das fantasias fora da passarela nego 

querido após cada desfile eestocagem das 

fantasiasseparando-as por alas e escolas 

Março 15 dias Início da desmontagem das fantasias 

Abril 20 dias Desmontagem das fantasias. 

Maio 18 dias Desmontagem das fantasias. 

Junho 15 dias Desmontagem das fantasias. 

Julho 15 dias Separação dos materiais para reutilização. 

Agosto 18 dias Separação e contagem dos materiais . 

Setembro 20 dias 
Entrega dos materiais as escolas de samba e Evento 

para venda dos produtos. 

 

 

 

 

 

ORÇAMENTO 

Descrição Valores 

Alimentação R$ 33.180,00 

Equipe R$ 161.064,00 

Deslocamento R$ 19.908,00 

Materiais e equipamentos R$ 30.000,00 

Divulgação online R$ 5.000,00 

Compra de Móveis e material de expediente R$ 20.000,00 

Locação de imóvel R$ 15.000,00 

Locação de Container ou Caminhão R$ 1.500,00 

Total R$ 285.652,00 
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ORÇAMENTO DETALHADO E JUSTIFICATIVAS 

Alimentação Valor (em R$)  

Alimentação de 21 pessoas para 158 dias de atividades distribuídos em 9 

meses. As atividades serão concentradas entre 14h00 e 18h00, e sendo assim, 

estipula-se um gasto diário de aproximadamente R$ 10,00 por pessoa no café 

da tarde. 

 

Justificativa: elemento necessário para motivação das pessoase estímulo para 

atuar no projeto durante todo o período. 

R$ 33.180,00 

 

Equipe Valor (em R$)  

Pagamento de toda a equipe que irá atuar no projeto durante 9 meses: 01 

Coordenador, 03 supervisores/instrutores e 17 funcionários. 

O valor do coordenador é de R$ 1.500,00. Os valores de supervisores R$ 

1.000,00. E os valores pagos aos funcionários é de R$ 788,00 (salário mínimo 

2015). 

Todos os envolvidos com o projeto serão orientados a se formalizar como 

MEI – Micro Empreendedor Individual, transformando-se em prestadores de 

serviço formalizados como pessoa jurídica. Todo o gasto com encargos 

fiscais, emissão de NF e orientações serão de responsabilidade do Instituto 

Executor. 

R$ 161.064,00 

 

 

Justificativa: Geração de emprego e renda a comunidade do carnaval e ação 

de estímulo na participação de colaboradores num projeto de grande 

importância a sociedade de Florianópolis. 

 

Deslocamento Valor (em R$)  

Deslocamento dos 21 participantes do projeto com um vale de R$ 6,00 por 

pessoa em 9 meses. 

 

Justificativa: assegurar a transporte público de todos os envolvidos do 

projeto e garantir a continuidade do mesmo. 

R$ 19.908,00 

 

Materiais de manuseio Valor (em R$)  

Compra de materiais usados no manuseio, desuso e destinação das fantasias: 

máquina de costura, cola quente, pistola de cola quente, cola de contato, 

linhas, materiais para costura. 

 

Justificativa: viabilizar o uso correto dos materiais e reaproveitamento dos 

resíduos do carnaval. Com a correta destinação do material, busca-se gerar 

receita para ser aproveitada em projetos dos próximos carnavais. 

R$ 30.000,00 

 

Divulgação online Valor (em R$)  

Desenvolvimento de site e comunicação virtual para atração de novos 

investidores e parceiros ao projeto.  

R$ 5.000,00 
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Justificativa: Divulgação do projeto online (site, redes sociais, outros meios). 

Compra de móveis e material de expediente Valor (em R$)  

Compra de móveis e de material de expedientes para uso durante os 9 meses 

de trabalho manual a ser desenvolvido pelo projeto. 

 

Justificativa: estruturar espaço físico que será utilizado pelos participantes 

do projeto. 

R$ 20.000,00 

 

Locação de espaço físico Valor (em R$)  

Locação do local onde o projeto irá ocorrer. Será também verificado junto a 

Prefeitura de Florianópolis a viabilidade de se utilizar espaço físico na 

própria passarela de realização do carnaval. 

 

Justificativa:localizar um espaço físico adequado para a realização do 

projeto Carnaval Sustentável. 

R$ 15.000,00 

 

Locação de Container ou Caminhão Valor (em R$)  

Locação de Container ou caminhão durante os 3 dias de carnaval para 

recolher as fantasias utilizadas durante o evento. 

 

Justificativa: alugar estrutura ideal para recolher as fantasias descartadas 

pelos participantes no fim de cada dia de evento realizado. 

R$ 1.500,00 
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