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Identificação do Projeto 

 

Projeto Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - CRAS - no Estado do Rio 

de Janeiro  

Instituição responsável: Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 

Termo de Execução do TAC nº CW 1472586 

Localização do Projeto: Estado do Rio de Janeiro 

Objetivo geral:  

Contribuir para a proteção da fauna silvestre marinha e costeira no 

Estado do Rio de Janeiro por meio de: (i) recebimento, tratamento 

e destinação (incluindo soltura) rotineiros de animais silvestres 

resgatados; (ii) disponibilidade de instalações planejadas para o 

atendimento à fauna impactada por emergências ambientais; (iii) 

avanços no conhecimento dos efeitos do óleo e do cativeiro sobre 

a fauna marinha e costeira; e (iv) aperfeiçoamento de profissionais 

nas áreas de Medicina e Conservação de Fauna Silvestre, por meio 

da avaliação e modificação de protocolos de resposta, 

desenvolvimento de novas terapias e monitoramento de 

sobrevivência pós-soltura. 

Público-alvo: 

Profissionais da área de Ciências Biológicas, Medicina veterinária, 

Zootecnia e áreas afins, corpo de bombeiros, polícia ambiental, 

defesa civil e outros órgãos ambientais, assim como população 

local. 

Valor investido no semestre (R$): R$ 168.663,66 

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 

 Implantação de um CRAS 

 Garantir um local destinado à 

reabilitação de fauna silvestre 

marinha e costeira, 

especialmente animais oleados 

 Obra/reforma realizada e estrutura 

apta para funcionamento   
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1. Sumário executivo 

O Termo de Execução do TAC nº CW 1472586 relacionado ao Projeto de Implantação de um Centro de 

Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS – no Estado do Rio de Janeiro, foi assinado pela Chevron 

Brasil Upstream Frade Ltda. (Chevron) e pelo o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) no dia 

25 de junho de 2016.  

A primeira parcela do recurso total previsto, no valor de R$ 1.310.149,75 (hum milhão trezentos e dez 

mil cento e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos) foi depositada pela Chevron em favor do 

Funbio em 30 de setembro de 2016. 

A seleção de uma instituição apta a implantar um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - CRAS 

- no Estado do Rio de Janeiro será feita por meio do lançamento de uma Chamada para Manifestação 

de Interesse. Para tanto, essa Chamada foi lançada no dia 10 de fevereiro de 2017.  

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 1472586, foram 

iniciadas as primeiras etapas presentes no Plano de Trabalho do projeto.   

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. Identificação de especialistas para compor a Câmara Técnica 

O Projeto conta com uma Câmara Técnica, responsável, dentre outras funções, pelo acompanhamento 

da sua execução.  
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Como forma de garantir qualidade da equipe de trabalho, a composição da Câmara Técnica foi pensada 

para conter no mínimo três especialistas, incluindo representantes do governo, dentre os quais da 

CGPEG/IBAMA ou ICMBio, da sociedade civil e da academia. A Câmara deve ser a instância deliberativa 

técnica do Projeto.  

A Câmara Técnica tem as seguintes atribuições: 

a. Colaborar com a elaboração e revisão do texto da Chamada para Manifestação de Interesse, 

definindo os critérios para a seleção da instituição, respeitando os princípios contidos nas 

políticas e procedimentos do Funbio;  

b. Analisar tecnicamente as propostas recebidas e selecionar aquela mais apta a receber apoio; 

c. Quando for o caso, estabelecer recomendações ou condições para a proposta em análise e 

realizar a avaliação final de seu cumprimento; 

d. Responder as consultas que lhe forem dirigidas, via e-mail; 

e. Indicar ao Funbio nomes de profissionais especializados para participarem de reuniões, 

quando for o caso; 

f. Propor temas para pauta das reuniões; e 

g. Acompanhar os resultados do projeto apoiado por meio de reuniões periódicas e visitas de 

monitoramento a serem informadas pela coordenação do Projeto no Funbio. 

Diante disso, a Câmara Técnica foi composta por três especialistas titulares, sendo eles: 

- Luciana Ramos Plastino - Médica Veterinária/Analista Ambiental do IBAMA; 

- Vinícius de Seixas Queiroz - Médico Veterinário/Analista Ambiental do IBAMA; 

- Victor Yunes Guimarães - Médico Veterinário/Biota Projetos e Consultoria Ambiental Ltda. 

O trabalho dos membros da Câmara Técnica não é remunerado, entretanto, todos os custos envolvidos 

com deslocamento, hospedagem e alimentação para viabilizar a sua participação nas reuniões são 

cobertos com recursos do Projeto.  

 

C. Estabelecimento da Câmara Técnica e definição dos critérios para a seleção de propostas 

A primeira reunião da Câmara Técnica foi realizada na sede do Funbio, no Rio de Janeiro, no dia 17 de 

janeiro de 2017. O propósito do encontro foi fechar o escopo da Chamada para Manifestação de 

Interesse e detalhar os critérios para seleção da proposta que passará a receber apoio.   
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A Câmara Técnica definiu as condições para seleção da instituição responsável em gerir e manter o 

CRAS. Aliando uma equipe técnica capacitada à utilização de protocolos reconhecidos e adequados, a 

instituição beneficiária do CRAS deverá demonstrar: 

• Capacidade de executar ações de proteção à fauna impactada durante emergências envolvendo 

vazamento de óleo; 

• Aptidão para planejar e executar resgate e reabilitação de fauna silvestre, para que a mesma possa 

ser devolvida ao seu ambiente natural; 

• Capacidade para elaborar um Plano de Proteção à Fauna, ferramenta para orientar as ações de 

resposta à fauna em caso de acidentes com vazamento de óleo e/ou outros compostos químicos; 

• Capacidade para prestar serviços de prontidão e resposta emergencial para proteção de fauna 

silvestre afetada por vazamentos de óleo e/ou outros compostos químicos; 

• Capacidade para realizar treinamentos rotineiros sobre tratamento de fauna silvestre e reabilitação 

de fauna oleada. 

Na proposta foi indicada também a previsão de apoio financeiro pelo Funbio pelo período de dois anos 

após a entrega da obra para cobrir os custos necessários para a manutenção do CRAS, incluindo gastos 

com equipe, medicamento, alimentação, EPI e outros necessários para o bom funcionamento da 

estrutura. Tal apoio ficará condicionado à elaboração de um novo contrato e à apresentação de 

contrapartida, composta por: 

• Treinamentos para estudantes, comunidades, órgãos estaduais e municipais ambientais, Defesa 

Civil e Bombeiros; 

• Atendimento à fauna marinha, oleada ou não, resgatada por órgãos ambientais ou terceiros que 

não estejam vinculados a atividades licenciadas; 

• Desenvolvimento de pesquisa; 

• Programa de estágios;  

Na Chamada ficou definido que será disponibilizado o valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e 

oitocentos mil reais) para financiar a construção e/ou reforma de um CRAS, incluindo a aquisição de 

bens e contratações de serviços e consultorias. 

A Chamada foi lançada no dia 10 de fevereiro e o prazo limite para envio das propostas ficou definido 

para o dia 17 de abril.   
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D. Respostas às dúvidas das instituições interessadas  

As instituições interessadas em enviar propostas para a Chamada de Manifestação de Interesse 

01/2017 tiveram dois canais possíveis para o esclarecimento de dúvidas, por meio de e-mail ou de 

forma presencial, em reunião com a presença de membros da Câmara Técnica, da CGPEG/IBAMA e da 

equipe do Funbio. 

A reunião ocorreu no dia 17 de março, na sede do Funbio, com duração de um pouco mais de duas 

horas. As instituições interessadas confirmaram a presença até o dia 06 de março, também por meio 

do e-mail cras@funbio.org.br. Estiveram presentes quatro instituições. A reunião foi gravada e todos 

os presentes assinaram uma lista de presença.  

Os questionamentos puderam ser encaminhados através do e-mail cras@funbio.org.br até o dia 31 de 

março. As dúvidas foram respondidas pela equipe do Funbio, também por e-mail, e as respostas 

publicadas semanalmente no site do Funbio.  

Para que todos os interessados na seleção pudessem ter acesso às mesmas informações, as dúvidas 

levantadas durante a reunião presencial também foram publicadas no site do Funbio, com as 

respectivas respostas.  

 

E. Divulgação do Projeto 

A divulgação das principais ações e resultados alcançados pelo Projeto é feita por meio da página do 

Funbio na internet: http://www.funbio.org.br  

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

suas ações, foi contrato o serviço para a criação da logomarca que deverá ser aplicada em todo o 

material 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. Foi 

levada em consideração também os demais projetos do TAC, o que garantiu uma identidade visual a 

todos os projetos contemplados pelo TAC Chevron Federal.  
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Abaixo, um quadro resumo com as ações previstas e os resultados alcançados no período para o único 

Objetivo Específico do Projeto: 

Objetivo 

específico 
Metas Ações previstas Resultados alcançados 

Implantação de 

um CRAS 

Garantir um local 

destinado à 

reabilitação de fauna 

silvestre marinha e 

costeira, 

especialmente 

animais oleados 

Elaboração de Manual 

Operacional do Projeto 

Manual elaborado e conduzindo 

as atividades do projeto  

Lançamento da Chamada 

para Manifestação de 

interesse  

Chamada lançada no dia 10 de 

fevereiro com prazo para 

apresentação de propostas até 17 

de abril 

Criação de logomarca para 

identificação do Projeto 
Logomarca criada 

  

 

3. Resultados não alcançados 

Uma atividade prevista para o primeiro semestre de execução do projeto ainda não foi iniciada. A 

Contratação de Projeto Executivo, Obras e/ou Reformas ainda não foi iniciada, pois a mesma depende 

da seleção da instituição responsável em implementar o CRAS.  

O atraso em tal atividade não é considerado preocupante visto que a seleção da instituição será 

realizada nos próximos meses e a contração do projeto executivo é uma etapa subsequente. Estas 

contratações serão conduzidas em conjunto pelas equipes do Funbio e da instituição selecionada, 

contando com o apoio da Câmara Técnica.  

 

 

 

 

4. Resultados inesperados ou não planejados  

Inicialmente foi prevista a elaboração de Acordo de Cooperação entre o Funbio e o órgão ambiental 

estadual responsável, Instituto Estadual do Ambiente (INEA). Contudo, após contato com o órgão o 

Funbio foi informado que não era necessária a formalização de tal parceria. A execução das obras 

poderá ser conduzida sem essa necessidade.  

No projeto original também não estava prevista a formação de uma Câmara Técnica. Contudo, notou-

se que era fundamental o apoio de uma equipe técnica capacitada e com experiência na condução de 

Centros de Reabilitação de Fauna Silvestre. A formação de uma Câmara Técnica foi fundamental para 

definição do escopo da Chamada. 
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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 

Implantação de 

um CRAS 

Garantir um local 

destinado a reabilitação 

de fauna silvestre marinha 

e costeira, especialmente 

animais oleados 

Seleção de instituição 

beneficiária para receber o CRAS 

Instituição selecionada e 

contrato de apoio celebrado 

Contratação de Projeto 

Executivo, Obras e/ou Reformas 

Consultoria para elaboração 

de projeto executivo 

contratada  

 

 

 

 


