
  
 

 

 

Relatório Técnico Semestral 

 

 

 

 

Projeto de Conservação da Toninha na Área de Manejo I  

(Franciscana Management Area I - FMA I) 

 

 

 

Período do Relatório: 

01/11/2016 a 30/04/2017 

 

 

 



        C o n s e r v a ç ã o  d a  t o n i n h a  
 

 
           2 
 

Identificação do Projeto 

 

Projeto de Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I) 

Instituição responsável: Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 

Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 

Localização do Projeto: Estado do Rio de Janeiro 

Objetivo geral:  

Promover a conservação da toninha através da geração de 

conhecimento sobre a biologia, ecologia e viabilidade populacional 

da espécie na Área de Manejo I (FMA I) e da disseminação do 

conhecimento adquirido, por meio da viabilização de estudos que 

embasem técnica e cientificamente as ações propostas para o PAN 

da toninha. 

Público-alvo: 

Universidades, fundações, instituições de pesquisa e organizações 

não governamentais que desenvolvam ações relacionadas ao tema, 

atuando na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I – 

FMA I); pescadores e suas representações coletivas (cooperativas, 

associações, sindicatos etc.). 

Valor investido no semestre (R$): R$ 1.620.977,16 

Responsável pela elaboração do 

Relatório 

Rodolfo Cabral  

Analista de Projetos no Funbio 

rodolfo.marcal@funbio.org.br 
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Objetivos específicos, metas e indicadores de efetividade do Projeto 

 

Objetivos específicos Metas Indicadores 

Apoiar a implementação de 
ações prioritárias para a 
conservação da toninha 
visando a geração de 
conhecimento sobre a biologia, 
ecologia e dinâmica 
populacional dessa espécie 
através do apoio à projetos de 
pesquisa 

 Apoiar a implementação 
de pelo menos 6 projetos 
de pesquisa 
 

 Realização de workshop 
para apresentação e 
validação dos resultados 
dos projetos  

 Número de projetos de pesquisa 
apoiados 
 

 Número de publicações científicas 
decorrentes das pesquisas apoiadas 

 
 Número de teses, dissertações e afins 

decorrentes das pesquisas apoiadas 
 

 Realização de workshop 
 

Divulgar as ações do Projeto e 
disseminar o conhecimento 
adquirido por meio de uma 
ampla estratégia de 
comunicação 

 Divulgação do Projeto na 
região alvo e em fóruns 
relevantes 
 

 Publicação dos resultados 
dos projetos de pesquisa 

 

 Sistematização e 
publicação dos resultados 
gerais do Projeto 

 Número de publicações do Projeto 
 

 Número de apresentações sobre o 
Projeto 

 

  



        C o n s e r v a ç ã o  d a  t o n i n h a  
 

 
           4 
 

1. Sumário executivo 

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

da Toninha na Área de Manejo I, objeto do Termo de Execução do TAC nº CW1399279, assinado pela 

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

(Funbio) em 29 de outubro de 2015.  

A segunda parcela do recurso total previsto, no valor de R$ 3.907.084,90 foi depositada pela Chevron 

em favor do Funbio em 27 de dezembro de 2016 e a correção monetária, no valor de R$ 1.087.877,48, 

foi depositada em 06 de janeiro de 2017. 

A seleção da proposta aplicada na Chamada de Projetos 04/2016, lançada no segundo semestre de 

execução do projeto, foi finalizada. O Contrato de Apoio Técnico e Financeiro foi celebrado entre o 

Funbio e a instituição responsável em fevereiro, e o coordenador e ordenador do projeto foram 

capacitados quanto às normas de operação exigidas pelo Funbio em março. 

Os projetos selecionados na Chamada 01/2016 encaminharam, em janeiro e março, as primeiras 

relatorias técnicas e financeiras. Em abril foi realizada a primeira visita de monitoramento aos projetos 

apoiados.  

Mesmo após a seleção dos três projetos há sobras de recursos para apoio a projetos. A Câmara Técnica 

se reuniu para a definição do melhor caminho para alocar os recursos ainda disponíveis. 

A seguir, serão apresentadas em detalhes cada uma das etapas cumpridas no segundo semestre de 

realização do Projeto.  

 

2. Resultados alcançados 

 

Para o terceiro semestre de atividades foi dada continuidade à realização das etapas previstas no Plano 

de Trabalho, detalhado a seguir:  

 

 

A. Seleção dos projetos da Chamada 04/2017 

Conforme apresentado na segunda relatoria semestral, a proposta intitulada Diagnóstico da Captura 

Incidental de Toninha no Estado do Espírito Santo e Abordagem Comunitária de Medidas de Mitigação, 

que tem como instituição responsável o Instituto Baleia Jubarte, foi aprovada com algumas 

condicionantes.  

No dia 28 de outubro de 2016, o Instituto Baleia Jubarte respondeu as condicionantes com um novo 

projeto, ampliando a sua área de atuação, intitulada Diagnóstico da Captura Incidental de Toninha na 

Área de Manejo I e Abordagem Comunitária de Medidas de Mitigação. 
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Após análise financeira feita pela equipe do Funbio, a nova proposta foi encaminhada para a Câmara 

Técnica no dia 04 de novembro. Diante de uma nova rodada de discussão ficou definido que para a 

aprovação do projeto seria necessário atender novas condicionantes, dentre as quais aumentar o 

tempo dedicado à observação de bordo. 

O e-mail foi encaminhado ao Instituto Baleia Jubarte no dia 25 de novembro e foi solicitado retorno 

até o dia 5 de dezembro. A Câmara Técnica avaliou novamente a proposta apresentada e fez algumas 

observações, dentre elas, orientando que fosse executado o experimento M-R, com a utilização de 

objetos de flutuabilidade e densidade que se aproximassem das características da espécie alvo, com 

um número suficiente para a obtenção de resultados analisáveis estatisticamente 

Conforme solicitado, o Instituto Baleia Jubarte atendeu todas as condicionantes e no dia 13 de janeiro 

de 2017 encaminhou a nova proposta ao Funbio. Após o aval da Câmara Técnica, a equipe do Funbio 

entrou em contato com a equipe coordenadora do projeto, informando a aprovação e solicitando a 

documentação necessária para elaboração do contrato de apoio.  

O contrato de apoio com o projeto Diagnóstico da Captura Incidental de Toninha na Área de Manejo I 
(FMA I) e Abordagem Comunitária de Medidas de Mitigação, coordenado pelo Instituto Baleia Jubarte, 
foi celebrado no dia 16 de fevereiro. O valor total para a execução do Projeto é de R$ 3.832.347,77 
(três milhões, oitocentos e trinta e dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e sete 
centavos), dos quais R$ 3.193.977,76 (três milhões, cento e noventa e três mil, novecentos e setenta 
e sete reais e setenta e seis centavos) serão desembolsados pelo Funbio e R$ 638.370,01 (seiscentos 
e trinta e oito mil, trezentos e setenta reais e um centavo) serão comprovados como contrapartida. O 
primeiro desembolso, em um total de seis, foi depositado na conta do projeto no dia 24 de fevereiro. 
 
A seguir um resumo do contrato de apoio do projeto selecionado na Chamada de Projetos 04/2016: 

 

INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL 

PROJETO 
PRAZO 
(meses) 

VALOR DA 
PROPOSTA 

VALOR DA 
CONTRAPARTIDA 

DATA 
ASSINATURA 
CONTRATO 

Instituto Baleia 
Jubarte (IBJ)  

Diagnóstico da Captura Incidental 
de Toninha na Área de Manejo I 

(FMA I) e Abordagem Comunitária 
de Medidas de Mitigação 

32 R$ 3.832.347,77 R$ 638.370,01 16/02/2017 

 
 

B. Capacitação dos responsáveis pelos projetos para procedimentos definidos no MOP e no 

Manual de Aquisições e Contratações do Funbio  

Após a celebração do contrato, o coordenador e ordenador do projeto foram capacitados de acordo 

com as normas de operação exigidas pelo Funbio. A oficina de capacitação ocorreu nos dias 30 e 31 de 

março, na sede do Funbio, e foi realizada em conjunto com as equipes dos projetos aprovados na 

Chamada 05/2016 (Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro).  

Na manhã do primeiro dia membros da equipe da CGEPEG/IBAMA fizeram uma apresentação sobre o 

histórico do TAC que deu origem aos projetos de Conservação da Toninha e de Pesquisa Marinha e 

Pesqueira. Em seguida, o Funbio apresentou a instituição e os resultados alcançados pelas Chamadas 
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de Projetos lançadas. A partir daí representantes de cada um dos projetos selecionados fizeram uma 

breve exposição sobre os principais objetivos e os resultados a serem alcançados pelo seu respectivo 

projeto.  

Na parte da tarde deu-se início à apresentação das regras do Manual Operacional do Projeto (MOP), 

do Manual de Aquisições e Contratações do Funbio e de como utilizar o Sistema Cérebro. No dia 

seguinte as atividades da capacitação continuaram, com prioridade para o entendimento de como 

utilizar o Sistema Cérebro para envio das prestações de contas periódicas exigidas. A oficina terminou 

no dia 31 de março, por volta das 17:00 horas. 

 

C. Relatoria Semestral dos Projetos Apoiados 

Os dois projetos aprovados na Chamada de Projetos 01/2016 encaminharam a primeira relatoria 

técnica semestral nesse período, apresentando as atividades realizadas e os objetivos atingidos.  

A primeira versão da relatoria do projeto Abundância e distribuição da toninha na Área de Manejo 1 
através de monitoramento aéreo foi encaminhada no dia 30 de janeiro de 2016 e, após solicitação de 
adequações, foi aprovada no dia 03 de março de 2017.  
 
A primeira versão da relatoria do projeto Toninhas do Espírito Santo: história natural, ecotoxicologia, 
genética e ecologia trófica foi encaminhada no dia 03 de abril de 2017 é até o dia 30 de abril não havia 
sido aprovada. 
 
 
 

D. Monitoramento dos Projetos Apoiados 

Durante os dias 18 e 19 foi realizada a primeira visita de monitoramento à sede da instituição 

responsável pelo projeto Abundância e distribuição da toninha na Área de Manejo 1 através de 

monitoramento aéreo, em Torres, no Rio Grande do Sul. Durante a visita a equipe do projeto apoiado 

fez uma breve apresentação do histórico de pesquisa e conservação da instituição, GEMARS, e dos 

resultados técnicos do projeto alcançados até o momento. Foi realizada também a conferência dos 

documentos referentes aos gastos do primeiro semestre de execução do projeto e feita uma reunião 

específica sobre o Plano de Comunicação do projeto.  

 

E. Proposta para destinação aos recursos disponíveis 

Após o lançamento das duas Chamadas de Projetos e seleção de três projetos para apoio, foram 

comprometidos R$ 6.189.961,62. Como ainda havia um saldo disponível para apoio a projetos de R$ 

3.785.038,38, a equipe do Funbio reuniu os membros da Câmara Técnica para definirem o melhor 

caminho para alocar esses recursos. 

A reunião da Câmara Técnica ocorreu no dia 17 de fevereiro de 2017, na sede do Funbio. Diante dos 

argumentos apresentados por todos os membros, optou-se pelo lançamento de uma nova Chamada 
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de Projetos, que contemplasse propostas nas Áreas de Manejo II e III (FMA II e FMA III). A Chamada 

seria formatada nos mesmos moldes das Chamadas 01/2016 e 04/2016, tendo como objetivo principal 

a conservação da toninha (Pontoporia blainvillei).  

Foi acordado que a ata da reunião seria encaminhada pela Chevron ao IBAMA para formalizar a 

proposta para nova destinação aos recursos disponíveis. Somente após a manifestação formal do 

órgão e aprovação do Ministério Público, a Chamada de Projetos poderia ser lançada pelo Funbio. 

No dia 20 de fevereiro a ata da reunião foi encaminhada para a Chevron para que as providências 

necessárias para o lançamento da nova Chamada fossem tomadas. No dia 22 de fevereiro a Chevron 

encaminhou ao IBAMA uma carta apresentando os esforços já realizados e a solicitação da abertura 

de uma nova Chamada. No dia 03 de março o IBAMA apresentou formalmente seu posicionamento 

favorável ao lançamento de uma nova Chamada de Projetos, contemplando novas áreas de atuação 

do projeto. O Ofício foi encaminhado ao Ministério Público e até o fechamento do período do presente 

relatório não foi divulgado um parecer.  

 

F. Divulgação do Projeto 

A divulgação das principais ações e resultados alcançados pelo Projeto continua sendo feita por meio 

da página do Funbio na internet: www.funbio.org.br/toninha.  

Durante a visita de monitoramento ao GEMARS o Plano de Comunicação foi tema de uma conversa. A 

equipe da ONG apresentou de forma ampla as atividades de comunicação já feitas para a espécie e 

quais foram os resultados obtidos. Os apontamentos feitos pela equipe coordenadora do Projeto 

foram encaminhados para a equipe de Comunicação do Funbio. 

Além disso, foi marcada outra reunião, para o dia 8 de maio, com todos os projetos apoiados. A 

expectativa é que nessa reunião os projetos auxiliem a equipe do Funbio na elaboração do Plano de 

Comunicação.  
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Abaixo, um quadro resumo com as ações previstas e os resultados alcançados no período para cada 

Objetivo Específico do Projeto: 

Objetivos específicos Metas Ações previstas Resultados alcançados 

Apoiar a 
implementação de 
ações prioritárias 
para a conservação 
da toninha visando a 
geração de 
conhecimento sobre 
a biologia, ecologia e 
dinâmica 
populacional dessa 
espécie através do 
apoio à projetos de 
pesquisa. 

Apoiar a 
implementação de 
pelo menos 6 
projetos de 
pesquisa. 
 

Seleção de proposta 
selecionado na 
Chamada de Projetos 
04/2016. 

Proposta selecionada.  

Celebração do contrato de 
apoio ao projeto 
selecionado na 
Chamada de Projetos 
04/2016. 

Contrato celebrado em fevereiro;  
Primeiro desembolso realizado. 

Capacitação da instituição 
selecionada. 

Oficina de Capacitação realizada 
nos dias 30 e 31 de março. 

Realização das atividades 
de monitoramento aos 
projetos apoiados. 

Primeira visita de monitoramento 
realizada. 

Acompanhamento da 
execução dos projetos. 

Recebimento das primeiras 
relatorias técnicas semestrais. 

Divulgar as ações do 
Projeto e disseminar 
o conhecimento 
adquirido por meio 
de uma ampla 
estratégia de 
comunicação. 

Divulgar o Projeto 
nas regiões-alvo e 
em fóruns 
relevantes. 

Criação do Plano de 
Comunicação do Projeto 

Reuniões entre Gerência do 
Projeto e equipe de projeto 
apoiado para definição de 
estratégia de ação na elaboração 
do Plano de Comunicação; 
 
 

  

 

3. Resultados não alcançados 

Devido às condicionantes impostas ao projeto, durante a seleção na Chamada de Projetos 04/2016, a 

reunião com todos os projetos selecionados para a elaboração do Plano de Comunicação não ocorreu. 

Esta reunião será fundamental para que promova uma ampla divulgação das atividades desenvolvidas. 

Dessa forma, o Plano de Comunicação não foi finalizado. A expectativa é que o Plano seja finalizado 

no próximo semestre.  
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4. Resultados inesperados ou não planejados  

A expectativa inicial era que todo o recurso previsto para apoio a projetos fosse totalmente 

comprometido. Contudo, mesmo após o lançamento de duas Chamadas ainda há um saldo de R$ 

3.785.038,38.  

Espera-se que com o lançamento de uma nova Chamada de Projetos, todos os recursos destinados ao 

apoio de projetos sejam comprometidos, tendo como objetivos principais a conservação da espécie e 

o apoio a estudos em toda a área de ocorrência da toninha em território nacional.  

 

5. Ações previstas para o próximo semestre 

Para o próximo semestre estão previstas as seguintes ações para cada Objetivo Específico do Projeto: 

Objetivo específico Meta Ações previstas Resultados esperados 

Apoiar a implementação 
de ações prioritárias para 
a conservação da toninha 
visando a geração de 
conhecimento sobre a 
biologia, ecologia e 
dinâmica populacional 
dessa espécie através do 
apoio à projetos de 
pesquisa 

Apoiar a 
implementação de 
pelo menos 6 
projetos de 
pesquisa 

 

Lançamento de uma nova 
Chamada de Projetos.  

Projetos selecionados; 
Contratos de apoio 
firmados; Instituições 
capacitadas para execução 
dos projetos.  

Realização das atividades de 
monitoramento aos projetos 
apoiados. 

Realização de visitas de 
monitoramento aos projetos 
apoiados.  

Acompanhamento da execução 
dos projetos. 

Recebimento e análise de 
relatorias técnicas e 
financeiras semestrais.  

Divulgar as ações do 
Projeto e disseminar o 
conhecimento adquirido 
por meio de uma ampla 
estratégia de 
comunicação. 

Divulgar o Projeto 
nas regiões-alvo e 
em fóruns 
relevantes. 

Criação do Plano de 
Comunicação do Projeto. 

Plano de Comunicação 
criado contendo as 
estratégias de divulgação 
dos resultados do Projeto 
para o público alvo. 

 

 

 


