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Identificação do Projeto 

 

Projeto de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais 

Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro 

Instituição responsável: Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 

Termo de Execução do TAC nº CW 1472590 

Localização do Projeto: Estado do Rio de Janeiro 

Objetivo geral:  

Promover a conservação da biodiversidade na zona costeira e 

marinha do estado do Rio de Janeiro, bem como o uso sustentável 

dos recursos pesqueiros no estado e o fortalecimento da pesca 

artesanal como estratégia de longo prazo para contribuir para a 

sustentabilidade ambiental, social e econômica da atividade, por 

meio do fortalecimento e apoio a conservação e uso sustentável 

da biodiversidade em cinco Unidades de Conservação Federais 

costeiras e estuarinas do estado do Rio de Janeiro. 

Público-alvo: 

Unidades de Conservação (UCs) e seu público diverso, como 

comunidade escolar, visitantes, moradores das áreas de entorno 

das UCs e municípios circunvizinhos, prefeituras, organizações não 

governamentais locais e instituições que desenvolvam ações 

relacionadas aos objetivos deste Projeto, pescadores e demais 

atores envolvidos. 

Valor investido no semestre: R$ 505.594,84 

Responsável pela elaboração do 

Relatório 

Natália Prado Lopes Paz 

Gerente de Projetos no Funbio 

natalia.paz@funbio.org.br 
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Objetivo específico, meta e indicadores de efetividade do Projeto 

 

Objetivo específico Meta Indicadores 

 Realização de atividades que 
visem à consolidação e/ou 
implantação de cinco 
Unidades de Conservação 
costeiras e estuarinas no 
estado do Rio de Janeiro 

 Garantir a efetiva proteção de 
amostras representativas de 
ecossistemas costeiros e 
marinhos no estado do Rio de 
Janeiro através da 
consolidação/implantação de 5 
unidades de conservação. 

 Plano de manejo elaborado;  
 Equipamentos adquiridos;  
 Obras e estruturação finalizadas;  
 Consultorias contratadas e 

finalizadas. 
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1. Sumário executivo 

O presente relatório consolida as atividades realizadas no primeiro semestre do Projeto de 

Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e 

Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro, objeto do Termo de Execução do TAC nº CW 1472590, assinado 

pela Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. (Chevron) e pelo o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 

(Funbio) em 25 de junho de 2016.  

A primeira parcela do recurso total previsto, no valor de R$ 7.488.305,93 (sete milhões quatrocentos 

e oitenta e oito mil trezentos e cinco reais e noventa e três centavos), foi depositada pela Chevron em 

favor do Funbio em 30 de setembro de 2016. 

Nessa mesma ocasião foram iniciados os trâmites para a elaboração do Acordo de Cooperação Técnica 

a ser firmado entre o Funbio e o ICMBio, etapa essencial para a efetiva implementação do Projeto. 

Com o intuito de criar uma identidade visual ao Projeto, que favoreça o trabalho de divulgação das 

suas ações, foi apoiada a criação de uma logomarca que deverá ser aplicada em todo o material 

relacionado a ele. 

A seguir, serão apresentadas em detalhes todas as atividades realizadas no primeiro semestre de 

execução do Projeto. 

 

2. Resultados alcançados 

A partir de junho de 2016, com a assinatura do Termo de Execução do TAC nº CW 1472590, foram 

iniciadas as primeiras etapas previstas no Plano de Trabalho.  

Em seguida, o detalhamento de cada uma dessas etapas: 

 

A. Elaboração do Manual Operacional do Projeto (MOP) 

O Manual Operacional é um instrumento orientador para a implementação do Projeto. Nele são 

estabelecidas as atribuições, os prazos para cumprimento das obrigações pelas partes envolvidas e as 

orientações para planejamento, execução e monitoramento do Projeto. 

 

B. Elaboração do Acordo de Cooperação Técnica entre o Funbio e o ICMBio 

A primeira versão do Acordo de Cooperação Técnica elaborada pelo Funbio foi encaminhada para 

revisão e assinatura da Presidência do ICMBio em setembro de 2016. 

Em outubro de 2016 a Coordenação Regional nº 08 do ICMBio – CR8, que tem a função de executar 

atividades técnicas e administrativas na área geográfica de abrangência das Unidades de Conservação 
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apoiadas pelo Projeto, retornou o documento com alguns questionamentos, os quais foram 

rapidamente esclarecidos pelo Funbio.  

Nesse mesmo período, tendo em vista a quantidade estimada, as características e o volume de 

recursos destinado à aquisição de embarcações para as Unidades de Conservação contempladas pelo 

Projeto, a Chevron apresentou uma série de questionamentos para serem encaminhados aos gestores 

responsáveis pelas demandas. De forma geral, as dúvidas estavam relacionadas à especificação, à 

forma de utilização da embarcação desejada e à sua manutenção para os anos seguintes.    

Para que todos esses pontos fossem melhor detalhados antes de serem repassados aos gestores, em 

dezembro o Funbio realizou uma conferência telefônica com representantes da CR8/ICMBio. Nessa 

ocasião, foi acordado que os questionamentos seriam enviados por e-mail à Coordenação Regional, a 

qual faria o repasse a cada gestor envolvido.  

Por esse motivo, em janeiro de 2017 o Funbio encaminhou a lista de perguntas para a CR8/ICMBio, e 

aproveitou para reenviar a última versão do Acordo de Cooperação Técnica, a fim de agilizar a análise 

e assinatura do documento por parte do Instituto. 

Por conta da demora na assinatura do Acordo e no retorno aos questionamentos repassados, foi 

sugerida a realização de uma reunião presencial, a qual ocorreu em fevereiro, com a participação de 

representantes da CR8/ICMBio, do IBAMA/CGPEG, da Chevron e do Funbio. Com o intuito de reduzir 

a preocupação da Chevron com o futuro das embarcações e dos demais equipamentos adquiridos pelo 

Projeto, nessa reunião a CR8/ICMBio apresentou um parecer da Procuradoria do ICMBio no Rio de 

Janeiro onde, dentre outros pontos, propunha a inclusão no Acordo de Cooperação Técnica de uma 

cláusula para estabelecer os limites de responsabilidade de cada instituição em relação aos bens 

adquiridos e doados pelo Projeto. Com essa inclusão, tanto a CR8/ICMBio quanto à Procuradoria 

entendiam que não haveria a necessidade de encaminhar os mencionados questionamentos para cada 

gestor envolvido no Projeto.  

Conforme acordado nessa mesma reunião, uma cópia do referido parecer foi enviada a todos por e-

mail no dia 13 de fevereiro. Em resposta às considerações apresentadas pela Procuradoria do ICMBio 

para a redação do Acordo de Cooperação Técnica, o Funbio elaborou uma carta com esclarecimentos 

e justificativas para cada um dos pontos levantados. 

Até o período de abrangência deste relatório, o Funbio não recebeu um retorno por parte do ICMBio 

para os esclarecimentos apresentados. 

 

C. Divulgação do Projeto 

A divulgação das principais ações e dos resultados alcançados pelo Projeto será feita por meio da 

página do Funbio na internet: www.funbio.org.br 
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Com o intuito de criar uma identidade visual ao Projeto, que favoreça o 

trabalho de divulgação das suas ações, foi apoiada a criação de uma 

logomarca que deverá ser aplicada em todo material por ele produzido. 

O processo de seleção e contratação da empresa responsável pela criação 

da marca foi feito seguindo a Política de Compras e Contratações do 

Funbio, baseada na qualidade e no preço da proposta. Ao final do 

processo, a fim de criar uma identidade visual a todos os projetos 

contemplados pelo TAC Chevron Federal, optou-se por contratar a mesma 

empresa que já havia produzido as logomarcas dos projetos de 

Conservação da Toninha na Área de Manejo I e de Apoio à Pesquisa 

Marinha e Pesqueira no Estado do Rio de Janeiro. 
 

 

Abaixo, um quadro resumo com as ações previstas e os resultados alcançados no período para o único 

Objetivo Específico do Projeto: 

Objetivo específico Meta Ações previstas Resultados alcançados 

Realização de 
atividades que visem 
à consolidação e/ou 
implantação de cinco 
Unidades de 
Conservação costeiras 
e estuarinas no 
estado do Rio de 
Janeiro 

Garantir a efetiva 
proteção de amostras 
representativas de 
ecossistemas costeiros e 
marinhos no estado do Rio 
de Janeiro através da 
consolidação/implantação 
de 5 Unidades de 
Conservação 

Elaboração do Manual 
Operacional do Projeto 

Manual Operacional do 
Projeto elaborado 

Elaboração e assinatura do 
Acordo de Cooperação 
Técnica entre Funbio e 
ICMBio 

Acordo de Cooperação 
Técnica elaborado, 
aguardando assinatura do 
ICMBio 

Criação de logomarca para 
identificação do Projeto 

Logomarca criada 

  

 

3. Resultados não alcançados 

Grande parte das atividades do Projeto estava prevista para ser iniciada no primeiro semestre, a partir 

da assinatura do contrato e da liberação da primeira parcela de desembolso. Dentre elas, a capacitação 

dos gestores responsáveis pelas Unidades de Conservação apoiadas, o início das aquisições e 

contratações dos bens e serviços previstos nos Planos de Trabalho, e a realização de monitoramento 

in loco das atividades apoiadas. Entretanto, para isso, seria necessário o cumprimento das duas 

atividades iniciais planejadas, isto é: a elaboração do Manual Operacional do Projeto e a assinatura do 

Acordo de Cooperação Técnica entre Funbio e ICMBio.  

Com a demora na celebração do referido Acordo por parte do ICMBio, as atividades seguintes junto às 

Unidades de Conservação não puderam ser iniciadas, atrasando o cronograma planejado. 
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4. Resultados inesperados ou não planejados  

Tendo em vista a experiência de muitos anos do Funbio com outros projetos de apoio a Unidades de 

Conservação Federais, não estava sendo esperado esse grande atraso no processo de assinatura do 

Acordo de Cooperação Técnica por parte do ICMBio.  

Sendo essa uma etapa fundamental para iniciar o apoio às Unidades de Conservação contempladas 

pelo Projeto, o Funbio está trabalhando para que o Acordo seja celebrado com a maior brevidade 

possível. 

 

5. Ações previstas para o próximo semestre 

Para o próximo semestre estão previstas as seguintes ações para o Projeto: 

Objetivo específico Meta Ações previstas Resultados esperados 

Realização de 
atividades que 
visem à 
consolidação e/ou 
implantação de 
cinco Unidades de 
Conservação 
costeiras e 
estuarinas no 
estado do Rio de 
Janeiro 

Garantir a efetiva 
proteção de amostras 
representativas de 
ecossistemas costeiros e 
marinhos no estado do 
Rio de Janeiro através da 
consolidação/implantação 
de 5 Unidades de 
Conservação 

Assinatura do Acordo de 
Cooperação Técnica entre 
Funbio e ICMBio 

Acordo de Cooperação 
Técnica entre Funbio e 
ICMBio assinado 

Realização de reunião com 
gestores das Unidades de 
Conservação apoiadas para 
refinamento dos Planos de 
Trabalho 

Planos de Trabalho 
finalizados e inseridos no 
sistema Cérebro 

Capacitação dos gestores para 
uso do sistema Cérebro e quanto 
às regras do Manual para 
Aquisições e Contratações do 
Funbio 

Gestores aptos para 
iniciarem as solicitações 
previstas nos respectivos 
Planos de Trabalho 

Início do monitoramento das 
atividades apoiadas, com a 
realização de visitas in loco 

Primeiras visitas de 
monitoramento realizadas 

 

 

 

 

 


