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Identificação do Projeto 

Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro 

Instituição responsável: Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 

Termo de Execução do TAC nº CW 1399277 

Localização do Projeto: Estado do Rio de Janeiro 

Objetivo geral:  

Promover a geração e disseminação de conhecimento científico 

sobre a biologia, ecologia e dinâmica populacional de espécies alvo 

da pesca; o status dos estoques pesqueiros; o desembarque 

pesqueiro; e aspectos nutricionais de espécies alvo, visando 

subsidiar o uso sustentável dos recursos pesqueiros no estado do 

Rio de Janeiro; bem como contribuir para a recuperação e uso 

sustentável da sardinha-verdadeira por meio da viabilização de 

ações propostas no Plano de Gestão dessa espécie enfocando o 

estado do Rio de Janeiro. 

Público-alvo: 

Universidades, fundações, instituições de pesquisa, e organizações 

não governamentais que desenvolvam atividades de pesquisa.  

Já as ações relacionadas à gestão e uso sustentável da sardinha-

verdadeira são direcionadas para universidades, fundações, 

instituições de pesquisa e organizações governamentais e não 

governamentais que desenvolvam ações relacionadas aos temas 

apontados como prioritários dentro do Plano de Gestão da 

Sardinha-verdadeira.  

Em ambos os casos a disseminação dos resultados tem ainda como 

público alvo adicional o mercado consumidor de sardinha-

verdadeira e pescados de maneira geral. 

Valor investido no período (R$): R$ 2.589.617,55 

Responsável pela elaboração do 

Relatório 

Natália Prado Lopes Paz 

Gerente de Projetos no Funbio 

natalia.paz@funbio.org.br 
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Objetivos específicos, metas e indicadores de efetividade do Projeto 

Objetivos específicos Metas Indicadores 

Apoiar projetos de pesquisa 

científica em diversos temas 

relacionados ao uso sustentável 

dos recursos pesqueiros 

 Apoiar a implementação de pelo 

menos 10 projetos de pesquisa 

 Número de projetos de pesquisa 

apoiados 

 Número de publicações 

decorrentes das pesquisas 

apoiadas 

 Número de teses, dissertações e 

afins decorrentes das pesquisas 

apoiadas 

Apoiar projetos de pesquisa 

científica que contribuam para 

a implementação do Plano de 

Gestão da Sardinha-verdadeira 

 Apoiar a implementação de 

pelo menos 2 projetos de 

pesquisa 

 Número de projetos de pesquisa 

apoiados 

 Número de publicações 

decorrentes das pesquisas 

apoiadas 

 Número de teses, dissertações e 

afins decorrentes das pesquisas 

apoiadas 

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 

 Realização de 2 seminários 

 Realização de seminário de 

validação dos resultados 

 Publicação de artigos 

científicos 

 Sistematização e elaboração 

de material sobre os resultados 

dos projetos de pesquisa para 

o público em geral 

 Produção de vídeo 

 

 Número de apresentações sobre o 

Projeto 

 Número de seminários realizados 

 Número de participantes nos 

seminários 

 Número de artigos acadêmicos 

publicados 

 Material sobre os resultados dos 

projetos de pesquisa elaborado 

 Produção de vídeo sobre o Projeto 
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1. Sumário executivo 

O presente relatório consolida as atividades do sétimo semestre de execução do Projeto de Apoio à 

Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro, relacionado ao Termo de Execução do TAC nº 

CW1399277, firmado entre a Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. (Chevron) e o Fundo Brasileiro para 

a Biodiversidade (Funbio). Neste período, mais especificamente em março, a Chevron vendeu a sua 

participação no Campo de Frade para a PetroRio O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda. 

(PetroRio) e, como consequência, todas as tratativas sobre a execução desta medida compensatória 

também passaram a ser de responsabilidade desta empresa.   

O valor total do Projeto é de R$ 30.453.467,79 (trinta milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, 

quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos), o qual foi integralmente transferido 

pela Chevron para o Funbio em quatro parcelas. Além disso, foram depositados R$ 8.864.963,93 (oito 

milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e noventa e três 

centavos) referentes à correção monetária, recurso este que ainda terá a sua destinação definida.  

Portanto, não há pendências com relação aos pagamentos e o valor acumulado depositado na conta 

do Projeto foi de R$ 39.318.431,72 (trinta e nove milhões, trezentos e dezoito mil, quatrocentos e 

trinta e um reais e setenta e dois centavos). Tendo em vista que todos os recursos recebidos foram 

aplicados em CDB (Certificado de Depósito Bancário), até 31 de maio de 2019 foram gerados recursos 

de rendimentos líquidos no valor de R$ 2.508.293,46 (dois milhões, quinhentos e oito mil, duzentos e 

noventa e três reais e quarenta e seis centavos).   

Durante o período, o acompanhamento dos subprojetos selecionados pelas Chamadas de Projetos nº 

02/2016, 03/2016 e 05/2016 foi continuado, o que envolveu a análise das relatorias técnicas e 

financeiras periódicas, totalizando dezesseis relatórios, bem como a realização de três visitas de 

monitoramento para verificação e acompanhamento in loco da implementação dos subprojetos.  

Destaca-se o início da execução de dois novos subprojetos, os quais estavam na lista de espera da 

última Chamada de Projetos e, após apresentação de suas propostas reformuladas, foram 

selecionados pela Câmara Técnica para receberem o apoio. Dentre os subprojetos que já se 

encontravam em andamento, três tiveram propostas de incremento de valor e de atividades 

aprovadas. Além disso, neste período foi realizado o Iº Seminário de Pesquisa Marinha e Pesqueira, 

que contou com a presença dos 16 projetos apoiados, além de integrantes de outras instituições 

envolvidas.  

A seguir, serão apresentadas em detalhes as etapas cumpridas no sétimo semestre de realização do 

Projeto.  
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2. Resultados alcançados 

Para o sétimo semestre de atividades, foi dada continuidade às atividades previstas no Plano de 

Trabalho, detalhadas a seguir:  

 

A. Apoio a Novos Subprojetos  

 

No semestre anterior a este, dois dos subprojetos que estavam na lista de espera da Chamada 05/2016 

foram convidados a reformularem suas propostas, considerando o valor máximo de R$ 1 milhão e 

prazo total de até 24 meses, são eles: (a) “Enfoque ecotrófico e socioeconômico como ferramentas 

para subsidiar ações de manejo dos recursos pesqueiros”, de responsabilidade da Associação Amigos 

do Museu Nacional - SAMN; e (b) “Mecanismos Reguladores da Produção Pesqueira nos Sistemas 

Lagunares do Leste Fluminense: estado atual e cenários futuros”, de responsabilidade da Fundação 

Educacional Ciência e Desenvolvimento - FECD. 

 

Pretendia-se apoiar apenas uma das propostas, porém, após avaliação, ambas foram recomendadas 

na última reunião com as Câmaras Técnicas do Projeto, realizada em 26 de outubro de 2018. Na mesma 

oportunidade verificou-se que, devido ao cancelamento de um dos projetos apoiados, ao acúmulo dos 

rendimentos líquidos e à desistência de se realizar outro cruzeiro científico, assuntos relatados no 

relatório anterior, havia recursos suficientes para apoiar os dois subprojetos. Com o consentimento de 

todos sobre a destinação de recursos para mais essas duas iniciativas, no dia 04 de dezembro, depois 

de terem atendido às condicionantes, foram enviadas as cartas nº 837 e 838/2018 para informar sobre 

a aprovação das propostas.  

 

Após o envio de todos os documentos pelas instituições, em 15 de janeiro foi firmado o contrato de 

apoio nº 03/2019 com a FECD e, em 30 de janeiro, o contrato nº 019/2019 com a SAMN. No mês 

seguinte, os coordenadores e ordenadores das duas novas iniciativas compareceram ao Funbio para 

serem capacitados sobre as regras e procedimentos para execução dos recursos no âmbito do Projeto.  

 

 

B. Extensão de Projetos de Pesquisa  

 

Mesmo com o comprometimento de recursos com as duas propostas da Chamada de Projetos 05/2016 

recém aprovadas, ainda havia mais de seiscentos mil reais disponíveis. Para esse montante, a Câmara 

Técnica, ainda na reunião o dia 26 de outubro, sugeriu a abertura de uma chamada interna para 

extensão do apoio a alguns subprojetos em andamento.  

 

Foram estabelecidos dois critérios para a seleção dos subprojetos, com o intuito de dar a oportunidade 

apenas para os que estavam sendo melhor executados. São eles: eliminar projetos que atingiram 2/3 

do tempo proposto inicialmente e não executaram pelo menos 50% dos recursos totais planejados; e 

eliminar projetos que não estejam em dia com as relatorias técnica e/ou financeira periódicas. Além 

disso, decidiu-se que as propostas deveriam ser de até duzentos a duzentos e cinquenta mil reais e 

poderiam exceder em até seis meses o fim do prazo original.  
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A partir dos critérios citados, foi feita uma análise dos quinze subprojetos em andamento à época, 

estando oito deles aptos a concorrer a este apoio extra. No dia 05 de novembro, todos os que foram 

pré-selecionados receberam uma mensagem de e-mail com o convite para envio de proposta e os 

modelos dos documentos que deveriam ser enviados. O prazo máximo estabelecido para retornarem 

foi o dia 05 de dezembro, quando foram recebidas propostas de sete dos subprojetos. 

 

As propostas foram analisadas e, como resultado preliminar, duas foram aprovadas na íntegra, três 

foram reprovadas e para as outras duas foram solicitados ajustes no planejamento apresentado. Para 

esses casos, foram passadas orientações para a adequação das propostas e foi estabelecido o valor 

total máximo de R$ 105 mil, abrindo, assim, a possibilidade de ambas serem apoiadas. Porém, mesmo 

após os ajustes, uma das propostas não foi satisfatória e, como consequência, dos sete projetos 

participantes do processo, apenas três serão contemplados com o apoio extra.  

 

O valor total comprometido com as propostas aprovadas na Chamada Interna foi de R$ 707.530,70 

(setecentos e sete mil reais, quinhentos e trinta reais e setenta centavos). Para tanto, foram firmados 

termos aditivos aos contratos de apoio dos subprojetos selecionados, os quais estão detalhados no 

“item F” deste relatório.  

 

C. Seminário de Pesquisa Marinha e Pesqueira 

Entre os dias 27 e 29 de março foi realizado o Iº Seminário de Pesquisa Marinha e Pesqueira, uma das 

atividades previstas no terceiro objetivo do Projeto. Este tema havia sido tratado em reuniões com as 

Câmaras Técnicas para definir a localidade, o número de participantes e o formato do encontro. O 

objetivo do evento foi promover a interação entre as equipes técnicas dos subprojetos apoiados, 

propiciando a troca de conhecimento, a identificação de sinergias e um pensamento conjunto para a 

melhor estruturação dos resultados de cada pesquisa e do Projeto como um todo.  

O local escolhido para a realização do evento foi a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, por ser uma 

localidade de fácil acesso e que, ao mesmo tempo, favorece a proposta de imersão. Além disso, essa 

medida também teve como propósito a redução dos custos totais do seminário, já que 12 dos 16 

subprojetos estão baseados nesse Estado. Após essa definição e tendo a expectativa de contar com 

cerca de 80 participantes, o Funbio realizou o processo para contratação de espaço de trabalho, 

hospedagem e alimentação para todos, que teve o Hotel Hilton Barra como selecionado. 

Para auxiliar no planejamento do evento e promover a moderação, foi feita a contratação da empresa 

Nerita. As atividades foram coordenadas pelo Prof. Alexander Turra, profissional com conhecimento 

sobre métodos de pesquisa em biologia marinha e aspectos socioeconômicos da pesca, tendo ampla 

experiência na elaboração e execução de projetos ambientais. A partir de diversas reuniões com a 

equipe do Funbio e do aprofundamento sobre as atividades e objetivos de cada um dos 16 subprojetos 

de pesquisa apoiados, a empresa construiu a proposta com a dinâmica de funcionamento do evento. 

Foram convidadas até cinco pessoas de cada subprojeto, sendo a vinda de três delas custeadas pelo 

Projeto e as demais pelo próprio subprojeto. Adicionalmente, estiveram presentes alguns membros 

das Câmaras Técnicas, do IBAMA, da Chevron, da PetroRio e do Funbio, totalizando mais de 80 
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participantes. O Funbio providenciou as passagens aéreas para os participantes que vieram de outros 

estados e depositou diárias para cobertura de custos de deslocamentos terrestres..  

O evento foi organizado em 3 fases, sendo elas: 1. Preparatória, para caracterizar a rede de 

relacionamento existente e estimular os participantes dos subprojetos a refletir sobre o que vem 

sendo desenvolvido e sobre o vínculo de seu trabalho com os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da ONU e com Políticas Públicas; 2. Interativa, com apresentações dos subprojetos e 

discussões em grupos; 3. Propositiva, que consistiu na sistematização final das estratégias de atuação 

futura visando integração, divulgação e aplicação do conhecimento produzidas por cada subprojeto.  

Com o objetivo de registrar o encontro, foi feita a contratação da empresa Raiar Filmes, responsável 

por captar imagens e produzir vídeos. O vídeo-resumo de evento está disponível no seguinte link: 

https://www.youtube.com/watch?v=BxVwYL_oltU. Além disso, foram gravadas entrevistas com todos 

os coordenadores dos subprojetos, com a intensão de ampliar a divulgação das atividades realizadas 

no âmbito do Projeto, as quais estão sendo trabalhadas e serão disponibilizadas nos próximos meses. 

Cabe ressaltar que todos os participantes assinaram um Termo de Autorização de Uso de Imagem e 

Som de Voz para Vídeo Institucional. 

 

D. Relatorias Semestrais dos Projetos Apoiados 

Neste semestre dezesseis relatorias técnicas e prestações de contas foram analisadas e aprovadas.  

De acordo com as regras estabelecidas no Manual de Execução de Projetos, o Relatório de 

Acompanhamento Físico-Financeiro e o Relatório Técnico de Resultados do Projeto podem ser 

entregues quando é atingida a execução de ao menos 70% dos recursos em caixa ou quando é 

completado o período de seis meses desde a última prestação de contas, o que ocorrer primeiro. No 

caso de não ser executado o percentual mínimo exigido para o próximo desembolso de recursos, 

devem ser apresentadas relatorias complementares.  

Nas tabelas a seguir são apresentados todos os projetos apoiados e as informações sobre as relatorias 

entregues, assim como os valores e as datas dos desembolsos realizados desde o início de cada um 

deles.  

  



       P e s q u i s a  M a r i n h a  e  P e s q u e i r a  

 

8 

 

 

Subprojetos selecionados na 

Chamada Funbio nº 02/2016 
Prestação de Contas  Desembolso de Recursos  

"MULTIPESCA: Ciência para a 

sustentabilidade da pesca, pescado e 

pescadores do Rio de Janeiro" 

1ª Relatoria - Aprovada 

2ª Relatoria (complementar) - Aprovada 

3ª Relatoria - Aprovada  

4ª Relatoria - Aprovada 

5ª Relatoria (complementar) - Aprovada 

1º R$ 616.612,24  (25/10/2016) 

2º R$ 344.431,67 (14/02/2018) 

3º R$ 319.275,00 (10/09/2018) 

"A contribuição de espécies 

subexplotadas na manutenção da 

biodiversidade marinha e sua 

transformação em recurso pesqueiro 

sustentável: uma abordagem 

interdisciplinar em Eco-Nutrição" 

1ª Relatoria - Aprovada 

2ª Relatoria (complementar) - Aprovada 

3ª Relatoria - Aprovada  

4ª Relatoria - Aprovada 

1º (a) R$ 238.571,55 (25/10/2016) 

1º (b) R$ 925.484,00 (15/05/2017) 

2º R$ 144.697,80 (29/09/2017) 

3º R$ 129.570,00 (02/07/2018) 

4º R$ 119.770,00 (08/03/2019) 

"Projeto Bonito: ecologia e 

socioeconomia da pesca de 

Katsuwonus pelamis na costa do Rio 

de Janeiro visando a avaliação de 

estoque, o manejo sustentável e sua 

utilização na alimentação escolar" 

1ª Relatoria - Aprovada 

2ª Relatoria (complementar) - Aprovada 

3ª Relatoria (complementar) - Aprovada  

4ª Relatoria - Aprovada  

5ª Relatoria (complementar) - Aprovada  

1º R$ 576.367,14 (12/09/2016) 

2º R$ 602.182,24 (04/07/2018)  

"Ecorais - Saúde e Conservação dos 

Habitats Coralíneos da Armação dos 

Búzios" 

1ª Relatoria - Aprovada 

2ª Relatoria - Aprovada 

3ª Relatoria - Aprovada 

1º R$ 658.932,00 (15/08/2016) 

2º R$ 326.420,00 (23/08/2017) 

3º R$ 367.480,00 (16/03/2018) 

4º R$ 317.850,00 (29/08/2018) 

"Estudo da bioecologia e do bycatch 

de cavalos-marinhos (Singnathidae: 

Hippocampus) com vistas ao manejo 

sustentável no estado do Rio de 

Janeiro" 

1ª Relatoria - Aprovada 

2ª Relatoria (complementar) - Aprovada 

3ª Relatoria - Aprovada  

4ª Relatoria (complementar) - Incompleta  

1º R$ 375.756,17  (17/08/2016) 

2º R$ 363.743,00 (28/11/2017) 

Apoio cancelado 

 

Subprojetos selecionados na 

Chamada Funbio nº 03/2016 
Prestação de Contas  Desembolso de Recursos  

"Projeto SARDINHA: Apoio técnico-

científico ao plano de gestão para o 

uso sustentável da sardinha-

verdadeira no sudeste do Brasil" 

1ª Relatoria - Aprovada 

2ª Relatoria (complementar) - Aprovada 

3ª Relatoria (complementar) - Aprovada  

4ª Relatoria (complementar) - Aprovada  

5ª Relatoria (complementar) - Aprovada 

1º R$ 110.964,00 (27/09/2016) 

2º R$ 255.064,00 (02/08/2018) 

3º R$ 152.944,00 (15/03/2019) 

"MULTISAR – uma abordagem 

multidisciplinar sobre a sardinha-

verdadeira (Sardinella brasiliensis)" 

1ª Relatoria - Aprovada 

2ª Relatoria (complementar) - Aprovada 

3ª Relatoria - Aprovada 

4ª Relatoria (complementar) - Aprovada 

1º R$ 167.096,00  (09/09/2016) 

2º R$ 731.176,00 (17/11/2017) 

3º R$ 99.060,00 (12/04/2019) 

4º R$ 2.660,00 (12/04/2019) 

Subprojetos selecionados na 

Chamada Funbio nº 05/2017 
Prestação de Contas  Desembolso de Recursos  
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"O Controle do Coral Sol e a 

Conservação Marinha" 

1ª Relatoria - Aprovada 

2ª Relatoria (complementar) - Aprovada 

3ª Relatoria - Aprovada  

4ª Relatoria - Aprovada 

1º R$ 764.804,99  (02/03/2017) 

2º R$ 387.429,00 (03/03/2018) 

3º R$ 398.609,00 (12/09/2018) 

4º R$ 319.699,00 (27/02/2019) 

"Projeto Costões Rochosos: Ecologia, 

Impactos e Conservação nas Regiões 

dos Lagos e Norte Fluminense" 

1ª Relatoria - Aprovada 

2ª Relatoria (complementar) - Aprovada  

3ª Relatoria (complementar) - Aprovada 

1º R$ 860.293,73 (13/03/2017) 

"Mulheres na pesca: mapa de 

conflitos socioambientais em 

municípios do norte fluminense e das 

baixadas litorâneas" 

1ª Relatoria - Aprovada 

2ª Relatoria (complementar) - Aprovada 

3ª Relatoria - Aprovada 

4ª Relatoria - Aprovada 

1º R$ 380.093,28 (18/04/2017) 

2º R$ 378.331,22 (01/06/2018) 

3º R$ 418.270,62 (29/11/2018) 

"Análise química de otólitos como 

ferramentas para a identificação de 

estoques pesqueiros, migração e 

conectividade entre habitats na costa 

do Rio de Janeiro" 

1ª Relatoria - Aprovada 

2ª Relatoria - Aprovada 

3ª Relatoria (complementar) - Aprovada 

4ª Relatoria (complementar) - Aprovada 

1º (a) R$ 271.041,85 (22/03/2017) 

1º (b) R$ 720.000,00 (18/08/2017) 

2º R$ 114.040,00 (21/01/2019) 

"Projeto Costão Rochoso - Subsídios 

para o Plano de Manejo da RESEXMar 

de Arraial do Cabo" 

1ª Relatoria - Aprovada 

2ª Relatoria (complementar) - Aprovada 

3ª Relatoria - Aprovada  

4ª Relatoria - Aprovada 

5ª Relatoria (complementar) – Aprovada 

1º R$ 641.984,00  (23/03/2017) 

2º R$ 247.424,00 (20/03/2018) 

3º R$ 201.434,00 (23/10/2018) 

"Avaliação de Impacto Social: Uma 

leitura crítica sobre os impactos de 

empreendimentos marítimos de 

exploração e produção de petróleo e 

gás sobre as comunidades pesqueiras 

artesanais situadas nos municípios 

costeiros do Rio de Janeiro" 

1ª Relatoria - Aprovada 

2ª Relatoria (complementar) - Aprovada 

3ª Relatoria – Aprovada 

4ª Relatoria (complementar) - Aprovada 

1º R$ 382.980,98 (30/03/2017) 

2º R$ 308.509,98 (08/06/2018) 

3º R$ 215.759,98 (21/01/2019) 

"Programa de Monitoramento da 

Atividade Pesqueira do Norte 

Fluminense – PMAP Norte 

Fluminense" 

1ª Relatoria - Aprovada 

2ª Relatoria (complementar) - Aprovada 

3ª Relatoria – Aprovada 

4ª Relatoria (complementar) - Aprovada 

1º R$ 518.514,15 (27/03/2017) 

2º R$ 412.196,65 (03/04/2018) 

3º R$ 423.882,04 (15/04/2019) 

"Bioacumulação e exposição a 

hidrocarbonetos petrogênicos e 

contaminantes orgânicos em 

pescado: estudo de caso da sardinha-

verdadeira (Sardinella brasiliensis) no 

Estado do Rio de Janeiro – projeto 

PetroSardinha" 

1ª Relatoria - Aprovada 

2ª Relatoria (complementar) – Aprovada 

3ª Relatoria - Aprovada  

1º R$ 317.932,24 (02/03/2017) 

2º R$ 116.822,81 (25/07/2018) 

 

 

E. Monitoramento dos Subprojetos Apoiados 

Entre os meses de dezembro de 2018 a maio de 2019 foram realizadas visitas de monitoramento in 

loco a três subprojetos apoiados, são eles: 1. “A contribuição de espécies subexplotadas na 

manutenção da biodiversidade marinha e sua transformação em recurso pesqueiro sustentável: uma 
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abordagem interdisciplinar em Eco-Nutrição”; 2. “Saúde e Conservação dos Habitats Coralíneos da 

Armação dos Búzios”; 3. “O controle do coral-sol e a conservação marinha”.  

 

F. Termos Aditivos a Contratos de Apoio 

Para este período estava prevista a finalização de três contratos de apoio, mas todos tiveram seus 

prazos prorrogados. Um deles, o contrato nº 22/2017 – “Mulheres na pesca: mapa de conflitos 

socioambientais em municípios do norte fluminense e das baixadas litorâneas”, firmado com a 

Fundação de Apoio à Pesquisa Cientifica e Tecnológica da UFRRJ – FAPUR, solicitou apenas ampliação 

do prazo para a finalização das atividades. 

Os outros dois, o contrato nº 062/2016 - “Projeto Ecorais: Saúde e Conservação dos Habitats 

Coralíneos da Armação dos Búzios” e o nº 011/2017 - “O controle do coral-sol e a conservação 

marinha”, ambos executados pelo Instituto Brasileiro de Biodiversidade (BRBIO), tiveram não apenas 

ampliação de prazo, de dois e de cinco meses, respectivamente, como também a permissão para 

utilização dos recursos de rendimento. A instituição apresentou propostas para a realização de 

atividades de consolidação do trabalho e divulgação dos resultados.  

Também foram firmados mais três termos aditivos para incorporação das propostas selecionadas na 

Chamada Interna, processo explorado no item 2.B deste relatório. Os termos aditivos dos contratos, 

nº 23/2017 celebrado com a FAURG, nº 016/2017 com a FAPUR e nº 20/2017 com a FECD, contêm o 

detalhamento das propostas de extensão.  

 

G. Divulgação do Projeto 

A divulgação de atividades e resultados alcançados pelo Projeto continua sendo feita por meio do site 

oficial do Funbio na internet (https://www.funbio.org.br/programas_e_projetos/pesquisa-marinha/) 

e das páginas do Funbio no Facebook e no Instagram. Além disso, vale ressaltar que alguns dos projetos 

apoiados também investiram na divulgação de suas ações, tanto por meio de páginas no Facebook e 

no Instagram, quanto com a criação de sites oficiais (https://www.mulheresnapesca.uenf.br/; 

http://www.brbio.org.br/; http://costaorochoso.com.br/). 

O Iº Seminário de Pesquisa Marinha e Pesqueira, além de promover o compartilhamento das ações 

entre os integrantes dos subprojetos, também teve o tema da divulgação como um dos focos. Grande 

parte do encontro foi dedicado a captar o entendimento dos participantes com relação a instrumentos 

ou meios de divulgação do conhecimento. Foram levantados as oportunidades e os desafios para a 

aplicação e divulgação do conhecimento gerado pelos subprojetos e, ao final, os participantes 

construíram planos de ação com estratégias para a divulgação dos resultados alcançados.  

Outra iniciativa que avançou neste período foi a construção do Plano de Comunicação do Projeto. Após 

a seleção e formalização da contratação, o profissional Marcello Beltrand elaborou o Plano de 

Trabalho. Em seguida, deu início a uma série de entrevistas para obter de todos os coordenadores dos 

subprojetos informações sobre seus trabalhos e identificar possíveis ações de comunicação para 
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divulgação de resultados. A finalização do Plano de Comunicação, que contemplará a orçamentação 

das atividades propostas, está prevista para o próximo semestre.   

Ainda com o objetivo de ampliar a divulgação das iniciativas apoiadas pelo Projeto, foi firmado o 

contrato nº 049/2019 com o profissional Bernardo Camara. Ele será responsável por propor conteúdo 

para oito Newsletters, além de apurar, redigir e editar informações sobre o Projeto. Neste período 

também foi definida a pauta para a primeira edição, que está prevista para ser lançada em julho de 

2019.  

 

H. Quadro de Metas 

Abaixo, um quadro resumo com as ações previstas e os resultados alcançados para cada Objetivo 

Específico do Projeto: 

Objetivo específico Meta Ações previstas Resultados alcançados 

Apoiar projetos de 

pesquisa científica 

em diversos temas 

relacionados ao uso 

sustentável dos 

recursos pesqueiros 

Apoiar a 

implementação de 

pelo menos 10 

projetos de 

pesquisa 

Acompanhamento da 

execução dos projetos. 

Aprovação e início de dois novos 

subprojetos que estavam na lista de 

espera da Chamada de Projeto nº 

05/2016; 

Aprovação de três propostas de 

extensão a subprojetos em 

andamento, com incremento de valor 

e prazo.  

Recebimento e avaliação das relatorias 

técnicas e financeiras semestrais; 

Análise das planilhas de 

acompanhamento mensal e 

celebração de alguns termos aditivos 

aos contratos de apoio.  

Reunião da Câmara Técnica 

para apresentação de 

resultados parciais e 

planejamento de seminário. 

Os membros da Câmara Técnica 

participaram dos três dias de encontro 

do Iº Seminário de Pesquisa Marinha e 

Pesqueira. 

Realização das atividades de 

monitoramento aos projetos 

apoiados. 

Monitoramento in loco de três 

projetos apoiados. 

Realização de seminários para 

apresentação dos resultados 

dos projetos 

Realização do Iº Seminário de Pesquisa 

Marinha e Pesqueira. 
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Apoiar projetos de 

pesquisa científica 

que contribuam 

para a 

implementação do 

Plano de Gestão da 

Sardinha-verdadeira 

Apoiar a 

implementação de 

pelo menos 2 

projetos de 

pesquisa 

Acompanhamento da 

execução dos projetos. 

Recebimento e avaliação das relatorias 

técnicas e financeiras semestrais; 

Análise das planilhas de 

acompanhamento mensal e 

celebração de termo aditivo a um dos 

contratos de apoio. 

Reunião da Câmara Técnica 

para apresentação de 

resultados parciais e 

planejamento de seminário. 

Os membros da Câmara Técnica 

participaram dos três dias de encontro 

do Iº Seminário de Pesquisa Marinha e 

Pesqueira. 

Realização das atividades de 

monitoramento aos projetos 

apoiados. 

O monitoramento in loco dos dois 

projetos apoiados neste componente 

será realizado no início do próximo 

período.  

Realização de seminários para 

apresentação dos resultados 

dos projetos 

Realização do Iº Seminário de Pesquisa 

Marinha e Pesqueira. 

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. 

Início da execução do contrato para do 

Plano de Comunicação.  

 

 

3. Resultados não alcançados 

O único resultado previsto que não foi alcançado no período foi a conclusão do Plano de Comunicação, 

devido a atrasos na entrega dos produtos pelo profissional contratado. A expectativa é de que a 

construção do documento seja finalizada no próximo semestre.  

 

4. Resultados inesperados ou não planejados 

No período passado foi enviado o Termo de Encerramento ao contrato de apoio nº 067/2016 ao 

Instituto Hipocampos, responsável pela execução do subprojeto intitulado “Estudo da Bioecologia e 

do Bycatch de Cavalos-marinhos (Singnathidae: Hippocampus) com Vistas ao Manejo Sustentável no 

Estado do Rio de Janeiro”, devido ao seu cancelamento. Porém, a instituição não retornou com o 

documento assinado. Sendo assim, em 07 de janeiro de 2019, o Funbio enviou a carta nº 012/2019 

informando sobre a rescisão do contrato de apoio.  
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Outro acontecimento inesperado foi a aquisição da empresa Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. 

(Chevron) pela PetroRio O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda. (PetroRio) em março de 2019. 

Porém, essa novidade não trouxe impacto negativo ao Projeto, pelo contrário.  

 

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 projetos de 

pesquisa científica em 

diversos temas 

relacionados ao uso 

sustentável dos 

recursos pesqueiros 

Apoiar a 

implementação 

de pelo menos 10 

projetos de 

pesquisa 

Acompanhamento da 

execução dos projetos. 

Recebimento e avaliação das relatorias 

técnicas e financeiras semestrais. 

Reunião da Câmara Técnica 

para apresentação de 

resultados parciais. 

Realização de nova reunião com a 

Câmara Técnica. 

Realização das atividades de 

monitoramento aos projetos 

apoiados. 

Continuação das visitas de 

monitoramento aos projetos apoiados. 

Realização de seminários 

para apresentação dos 

resultados dos projetos 

Não está prevista a realização de 

seminários para o próximo semestre. 

Apoiar projetos de 

pesquisa científica que 

contribuam para a 

implementação do 

Plano de Gestão da 

Sardinha-verdadeira 

Apoiar a 

implementação 

de pelo menos 2 

projetos de 

pesquisa 

Acompanhamento da 

execução dos projetos. 

Recebimento e avaliação das relatorias 

técnicas e financeiras semestrais. 

Reunião da Câmara Técnica 

para apresentação de 

resultados parciais. 

Realização de nova reunião com a 

Câmara Técnica. 

Realização das atividades de 

monitoramento aos projetos 

apoiados. 

Continuação das visitas de 

monitoramento aos projetos apoiados. 

Realização de seminários 

para apresentação dos 

resultados dos projetos 

Não está prevista a realização de 

seminários para o próximo semestre. 
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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 finalizado.  

 

 


