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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 período (R$): R$ 20.580,11 

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 (Projeto CRAS Fase 1), 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 e a segunda, no valor de R$ 1.625.519,19 (hum milhão 

seiscentos e vinte e cinco mil, quinhentos e dezenove reais e dezenove centavos), foi depositada em 

29 de setembro de 2017, esgotando-se a totalidade do valor planejado para o Projeto. 

Após o cancelamento da Chamada para Manifestação de Interesse 01/2017, em outubro de 2017, 

foram realizadas reuniões entre as equipes da Gerência do Projeto e do Jurídico do Funbio, da Chevron 

e da CGMac/IBAMA, para definição do melhor encaminhamento a ser dado ao Projeto, se o 

lançamento de uma nova Chamada para Manifestação de Interesse, ou o direcionamento dos recursos 

para outra finalidade.    

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

execução do Projeto. 

 

2. Resultados alcançados 

Com o cancelamento da Chamada para Manifestação de Interesse 01/2017, a Gerência do Projeto no 

Funbio procurou, em conjunto com a Chevron, definir o encaminhamento a ser dado ao Projeto.  

Ao invés de lançar uma nova Chamada para Manifestação de Interesse, foi levantada a possibilidade 

de apoiar dois CRAS planejados para serem construídos em Unidades de Conservação estaduais do Rio 

de Janeiro (Reserva Biológica Estadual de Guaratiba-RBG e Parque Estadual da Costa do Sol-PECS). 

Entretanto, como o objetivo desses centros é o atendimento veterinário de animais silvestres nativos 

vítimas de acidentes diversos, como por exemplo, eletrocussão, incêndios florestais, atropelamentos, 

tiros, pedradas, bem como maus-tratos, seria necessário haver uma adequação à sua estrutura e 

também promover a contratação de equipe especializada para o recebimento e tratamento de animais 

oleados. Essa proposta acabou sendo descartada. 

Dando prosseguimento às conversas para definição do melhor caminho a ser dado ao Projeto, no dia 

20 de abril foi realizada uma reunião, na sede do Funbio, que contou com a presença das equipes da 

Gerência e da Coordenação de Projetos do Funbio, de representante da Chevron e de técnicos da 

CGMac/Ibama. 

Foram levantadas as seguintes propostas: direcionamento dos recursos para outras iniciativas como, 

por exemplo, fortalecimento de Unidades de Conservação; apoio direto a duas principais instituições 
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que trabalham no mercado relacionado a CRAS; e capacitação de profissionais, de forma a elevar o 

nível da prestação de serviços do que já existe no mercado.  

Para a definição do melhor encaminhamento, todos entenderam que seria importante reunir a Câmara 

Técnica, contando com a participação de representantes da CGMac/IBAMA e da Chevron. A partir de 

uma análise mais aprofundada da situação atual no estado do Rio de Janeiro, e das reais necessidades, 

a Câmara poderia definir se o objetivo principal do Projeto ainda se mantém pertinente.  

A reunião com a Câmara Técnica ficou agendada para o dia 15 de junho. 

 

3. Ações previstas para o próximo semestre 

Para o próximo semestre está prevista a realização de uma nova reunião da Câmara Técnica para 

definição dos encaminhamentos a serem dados ao Projeto.  

 

 


