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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis
A Secretária Executiva e ao Conselho Deliberativo

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Rio de Janeiro - RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
(“Entidade” ou “FUNBIO”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Entidade em 31 de dezembro de
2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem finalidades de
lucros (ITG 2002 (R1)).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos
independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem
finalidades de lucros (ITG 2002 (R1)) e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
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Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
 Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
 Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais
se manter em continuidade operacional.
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 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham
sido identificadas durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 20 de abril de 2022.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Beatriz Gonçalves de Moraes Nicolaci
Contador CRC-RJ091370/0
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Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Balanço patrimonial
31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)
Notas

31/12/2021

31/12/2020

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Recursos vinculados a projetos
Recursos vinculados a Agência GEF
Adiantamento de projetos - Agência GEF
Agência GCF - Readiness
Valores em trânsito do exterior
Outros

5.a
5.e
5.c e 8
8
5.d e 9

2.994
543.809
21.011
2.999
1.091
550
2.776
575.230

9.351
354.977
12.042
3.000
1.173
495
1.579
382.617

Não circulante
Recursos vinculados a projetos - Fundos
Fundo de Recursos do FUNBIO - FRF
Imobilizado

5.f
5.b e 10

975.947
37.418
1.450
1.014.815

854.658
32.433
1.290
888.381

1.590.045

1.270.998

241
2.829
240
540.760
24.010
1.091
224
2.691
572.086

513
2.523
130
354.584
15.042
1.173
111
4.215
378.291
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975.947
975.947

854.658
854.658

10

37.418
4.594
42.012

32.433
5.616
38.049

1.590.045

1.270.998

Total do ativo

Passivo
Circulante
Fornecedores
Salários e encargos a pagar
Impostos e taxas
Recursos vinculados a projetos
Recursos vinculados a Agência GEF
Recursos Vinculados Agência GCF - Readiness
Outras contas a pagar
Outros Créditos
Não circulante
Recursos vinculados a projetos - Fundos
Patrimônio líquido
Fundo de Recursos do FUNBIO - FRF
Superávits acumulados
Total do patrimônio líquido

Total do passivo e patrimônio líquido

6
7
8
9

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

Receitas operacionais
Agência GEF
Agência GCF (Readiness)
Reembolso de projetos
Recuperação de custos
Total Receita de doações

Nota

31/12/2021

31/12/2020

8
9
11
12

720
117
10.726
13.199
24.762

720
184
9.301
7.882
18.087

-

90
90

24.762

18.177

(21.110)
-

(17.780)
1.000

3.652

1.397

Serviços prestados
Total Receita de Serviços
Receita Bruta
Outras receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas e gerais
Aplicação de Recursos

13
10

Resultado operacional antes do resultado financeiro
Resultado financeiro
Despesas financeiras
Receitas financeiras

14
(141)
954
813

Resultado operacional
Resultado de projetos
Agência GCF (Readiness) Prest. Ctas. Aprovadas
Agência GCF (Readiness) Recursos executados
Prestação de contas aprovadas
Desembolso para parceiros
Recursos executados
Provisionamento em execução
Total Resultado de projetos

4.465

9
9
7
7

(15)
15
118.262
(49.470)
(69.192)
400
-

Outros resultados operacionais
Baixa de imobilizado

Superavit do exercício

(2)
(2)

4.463

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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(926)
4.994
4.068
5.465

105.530
(29.701)
(76.286)
457
-

5.465

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

Nota

Fundo de
Recursos do
FUNBIO - FRF

Superavit /
(deficit)
acumulado

Saldos em 31 de dezembro 2019

30.061

4.023

Superavit do exercício
Transferência para superavit/(deficit) acumulado
Destinação de superavit do exercício
Transferência de recurso para conta administrativa
Transferência de recurso para Projeto Bolsa FUNBIO

3.872
(1.000)
(500)

5.465
(3.872)
-

32.433

5.616

10
10
10

Saldos em 31 de dezembro 2020
Superavit do exercício
Transferência para superavit/(deficit) acumulado
Destinação de superavit do exercício
Aporte Fundo de Recursos do FUNBIO – FRF
Transferência de recurso para conta administrativa
Transferência de recurso para Projeto Bolsa FUNBIO
Saldos em 31 de dezembro 2021

10
10
10
10

485
5.000
(500)
37.418

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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4.463
(485)
(5.000)
4.594

Superavit do
exercício
5.465
(5.465)
4.463
(4.463)
-

Total do
patrimônio
líquido
34.084
5.465
(1.000)
(500)
38.049
4.463
(500)
42.012

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)
31/12/2021
Atividades operacionais
Superavit do exercício

31/12/2020

4.463

5.465

214
(485)
4.192

221
(3.872)
1.814

Diminuição nos Ativos Circulantes
Outros ativos

(1.252)

(1.898)

Aumento (diminuição) nos Passivos Circulantes
Fornecedores
Salários e obrigações trabalhistas
Impostos e taxas
Outras contas a pagar
Outros Créditos

(272)
306
110
113
(1.524)

(1.012)
148
(91)
(23)
4.215

1.673

3.153

(4.500)
(374)

1.500
(181)

(4.874)

1.319

Ajustes do superávit ao caixa e equivalentes de caixa proveniente das/
(aplicados nas) atividades operacionais
Depreciação e amortização
Rendimentos financeiros - FRF

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
Atividades de investimento
Aporte - FRF
Aquisição de ativo imobilizado
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento
Atividades de financiamento
Recursos recebidos
Rendimentos sobre aplicações
Variações cambiais
Despesas financeiras
Recursos executados
Demais transferências
Aumento dos recursos vinculados aos projetos
Transferência de recurso para conta administrativa
Transferência de recurso para Projeto Bolsa FUNBIO

275.624
120.036
51.277
(580)
(139.745)
853
(310.121)
(500)

139.333
154.045
111.079
(3.886)
(122.713)
(4.518)
(270.506)
(1.000)
(500)

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento

(3.156)

1.334

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa

(6.357)

5.806

9.351
2.994

3.545
9.351

(6.357)

5.806

Saldo de caixa e equivalente no início do exercício
Saldo de caixa e equivalente no final do exercício
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Notas explicativas às demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

1. Contexto operacional
O Fundo Brasileiro Para a Biodiversidade (“Entidade” ou “FUNBIO”) é uma Entidade nacional
privada, sem fins lucrativos, que trabalha em parceria com os setores governamental,
empresarial e a sociedade civil para que recursos estratégicos e financeiros sejam destinados a
iniciativas efetivas de conservação da biodiversidade. A sede da entidade está localizada na Rua
Voluntários da Pátria, nº 286, 5º e 6º andares, Botafogo, Rio de Janeiro-RJ e estabelecimento em
Brasília - DF na SHN Quadra 2, Bloco F, Executive Office Tower, salas 1323 a 1326 na Asa
Norte.
Entre as principais atividades realizadas estão a gestão financeira de projetos e fundos de
recursos, o desenho de mecanismos financeiros e estudos de novas fontes de recursos para a
conservação, além de compras e contratações de bens e serviços. O FUNBIO é credenciado
como agência implementadora do GEF - Global Environment Facility e do GCF - Green Climate
Fund.
A execução de recursos em 2021 foi de R$125.146 (R$112.598 em 2020), um incremento de
11%, sendo R$118.262 (R$105.987 em 2020) executados pelo FUNBIO para os projetos
elencados na nota explicativa 7, R$6.869 (R$7.068 em 2020) atrelados à agência GEF, conforme
nota explicativa 8 e R$15 da agência GCF, demonstrado na nota explicativa 9. Operando
majoritariamente em formato remoto, resguardando a saúde dos funcionários e automatizando os
acessos a sistemas em nuvem (cloud computing) o FUNBIO alcançou a compatibilização de
seguir as orientações das autoridades de saúde e manter o cumprimento de sua missão de
aportar recursos na Biodiversidade.
Recursos destinados à execução dos projetos e aqueles utilizados pela entidade para
consecução dos seus objetivos estatutários encontram-se segregados e podem ser identificados
neste relatório.
Ao final do presente exercício o FUNBIO reúne ativos sob gestão no montante de R$1.590.045
(R$1.270.998 em 31 de dezembro de 2020), um crescimento de 25%, sendo aproximadamente
64% vinculados a ações e projetos de longo prazo organizados em fundos geridos em
investimentos também de longo prazo.
A governança do FUNBIO é liderada pelo Conselho Deliberativo (CD), que reúne 16 membros
dos setores acadêmico, ambiental, da sociedade civil, empresarial, e governamental e é
responsável pela definição da estratégia e pela direção geral da organização. O CD avalia rumos
estratégicos e gestão institucional, estabelece uma política geral, define metas e prioridades,
transformadas em ações pela Secretaria Executiva. Os Conselheiros participam de modo
voluntário, aportando suas experiências e conhecimento. O Conselho Deliberativo organiza-se
em Comissões que tratam de questões específicas, como as comissões de Gestão, Técnicas de
Projetos, de Finanças e Auditoria e de um Comitê de Gestão de Ativos.

8

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Notas explicativas às demonstrações contábeis--Continuação
31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

1. Contexto operacional--Continuação
O FUNBIO é credenciado como agência nacional implementadora do Green Climate Fund (GCF),
que apoia projetos para responder às mudanças climáticas, destinando investimento em
desenvolvimento de baixo carbono e resiliência climática.
O FUNBIO é também agência nacional implementadora do GEF, o Fundo Global para o Meio
Ambiente, criado em 1992 para apoiar projetos que respondam às principais pressões ambientais
do planeta.
Impacto COVID-19
Desde o início de janeiro de 2020, foi identificado o surto de um novo vírus denominado COVID19. O Ministério da Saúde do Brasil comunicou o primeiro caso registrado no país em 25 de
fevereiro de 2020 na cidade de São Paulo. Devido a velocidade de contaminação e crescente
número de infectados, em 11 de março de 2020, o COVID-19 foi classificado pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) como uma pandemia mundial.
Devido aos impactos da pandemia, desde 18 de março de 2020, foram adotadas uma série de
medidas visando proteger a saúde e a segurança de nossos funcionários. As atividades de
gerenciamento de projetos, gestão financeira e de desembolsos e de aquisições e contratações
foram menos impactadas. Todavia, aquelas ações que dependiam de mobilidade de pessoal
como: viagens, monitoramento de campo e tarefas locais foram reduzidas quando não adiadas.
O FUNBIO veio monitorando os desenvolvimentos relacionados ao COVID-19 durante 2020 e em
2021 deu continuidade no regime de home office, coordenando suas ações operacionais com
base nos planos de continuidade de negócios existentes e nas orientações de organizações
globais e locais de saúde, Governos Federal, Estadual e Municipal e melhores práticas gerais de
gestão de crises.
O FUNBIO considera que até o momento, não houve mudança significativa no valor justo de
seus ativos e passivos trazidos pelas restrições da COVID-19.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e políticas contábeis
2.1. Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis da Entidade, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2021, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis a entidades sem finalidade de lucros, que compreendem as normas
Interpretação Técnica Geral (ITG 2002(R1)), aprovadas pela Resolução CFC n°
1.409/2012, bem como pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

9

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Notas explicativas às demonstrações contábeis--Continuação
31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e políticas contábeis—
Continuação
2.1. Declaração de Conformidade--Continuação
A emissão destas demonstrações contábeis foi autorizada pelo Conselho Deliberativo da
Entidade 20 de abril de 2022.
2.2. Classificação corrente versus não corrente
A Entidade apresenta ativos e passivos no balanço patrimonial com base na sua
classificação como circulante ou não circulante. Um ativo é classificado no circulante
quando:
 Espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso
normal do ciclo operacional da entidade.
 Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado.
 Espera-se que seja realizado até 12 meses após a data do balanço.
 É caixa ou equivalente de caixa.
Todos os demais ativos são classificados como não circulantes.
Um passivo é classificado no circulante quando:
 Espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade.
 Está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado.
 Deve ser liquidado no período de até 12 meses após a data do balanço.
A entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo
menos 12 meses após a data do balanço.
2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação
Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da
Entidade. Todas as informações contábeis apresentadas em milhares de Real foram
arredondadas para o valor mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.
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Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Notas explicativas às demonstrações contábeis--Continuação
31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e políticas contábeis-Continuação
2.4. Conversão de moeda estrangeira
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando
as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os ganhos e as perdas cambiais
resultantes da liquidação dessas transações e da conversão dos ativos e passivos
monetários denominados em moeda estrangeira pelas taxas de câmbio do final do
exercício são reconhecidos na demonstração do resultado.
2.5. Caixa e equivalentes de caixa, recursos vinculados a projetos, Fundo de Recursos do
Funbio (FRF) e aplicações financeiras
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, outros
investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses,
e com risco insignificante de mudança de valor.
Os recursos recebidos para utilização única e exclusiva nos projetos, são tratados como
ativos de curto e longo prazo, a depender da disponibilidade de utilização e não são
classificados como caixa e equivalentes de caixa.
As aplicações dos Fundos geridos pelo FUNBIO, através de Gestores de Ativos, Pragma
Gestão de Patrimônio Ltda e Julius Bär Investment Bank, são aplicações diversificadas, de
curto e longo prazo, variando de 1 ano a 8 anos, com liquidez variando de D+1 a D+ 180
dias. Os recursos estão investidos em Títulos Públicos — NTN-Bs, Renda variável local e
internacional, Equities, hedge Funds, Renda fixa Low Vol e pré-fixada/inflação. As
aplicações seguem as políticas de investimento de cada fundo e as orientações do Comitê
de Gestão de Ativos do FUNBIO, e não são apresentadas como caixa e equivalentes de
caixa.
2.6. Instrumentos financeiros
Um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo financeiro de uma
entidade e a um passivo financeiro ou instrumento patrimonial de outra entidade.
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Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Notas explicativas às demonstrações contábeis--Continuação
31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e políticas contábeis-Continuação
2.6. Instrumentos financeiros--Continuação
Ativos financeiros
a)

Classificação e mensuração
A avaliação dos ativos financeiros do FUNBIO está detalhada na tabela abaixo:
Ativos financeiros
Disponibilidades
Aplicação Financeira
Recurso vinculado a projeto
Recurso vinculado a agência
Valores vinculados no exterior
Adiantamentos de projetos

b)

DF do FUNBIO
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicação financeira
Aplicação financeira
Aplicação financeira
Aplicações financeiras
Adiantamentos a fornecedores

Categoria do ativo
Custo amortizado
Valor justo por meio
Valor justo por meio
Valor justo por meio
Valor justo por meio
Custo amortizado

do resultado
do resultado
do resultado
do resultado

Redução ao valor recuperável
O valor contábil do ativo financeiro é reduzido diretamente pela perda do valor
recuperável para todos os ativos financeiros, com exceção do contas a receber, caso
em que o valor contábil é reduzido pelo uso de uma conta de provisão.

c)

Desreconhecimento (baixa)
Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou parte
de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é baixado principalmente quando:
 Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expirarem;
 O FUNBIO transferiu os seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu
uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos, sem demora
significativa, a um terceiro por força de um acordo de “repasse”; e (a) a Companhia
transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, ou (b) a
Companhia não transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios
relativos ao ativo, mas transferiu o controle sobre o ativo.
Quando o FUNBIO tiver transferido seus direitos de receber fluxos de caixa de um
ativo ou tiver executado um acordo de repasse e não tiver transferido ou retido
substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, um ativo é
reconhecido na extensão do envolvimento contínuo da Companhia com o ativo.
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2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e políticas contábeis-Continuação
2.6. Instrumentos financeiros--Continuação
Passivos financeiros
a)

Classificação e mensuração
O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo
financeiro e alocar sua despesa de juros pelo período em questão. A taxa de juros
efetiva desconta exatamente os pagamentos de caixa futuros estimados pela vida
esperada do passivo financeiro, ou (quando apropriado) por um período menor de
tempo, para o valor contábil líquido no reconhecimento inicial.
Os passivos financeiros da Entidade incluem fornecedores, outras contas a pagar, e
recursos vinculados a projetos. Estes foram classificados como “outros passivos
financeiros”, sendo inicialmente mensurados pelo valor justo, líquido dos custos da
transação.
Esses passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado
usando-se o método dos juros efetivos, com as despesas com juros reconhecidas com
base na taxa efetiva.
O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo
financeiro e alocar sua despesa de juros pelo período em questão. A taxa de juros
efetiva desconta exatamente os pagamentos de caixa futuros estimados pela vida
esperada do passivo financeiro, ou (quando apropriado) por um período menor de
tempo, para o valor contábil líquido no reconhecimento inicial.

b)

Desreconhecimento (baixa)
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revogada, cancelada ou
expirar. Quando um passivo financeiro existente for substituído por outro do mesmo
mutuante com termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo
existente forem significativamente alterados, essa substituição ou alteração é tratada
como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a
diferença nos correspondentes valores contábeis reconhecida na demonstração do
resultado
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31 de dezembro de 2021 e 2020
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2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e políticas contábeis-Continuação
2.6. Instrumentos financeiros--Continuação
Instrumentos financeiros - apresentação líquida
Ativos e passivos financeiros são apresentados líquidos no balanço patrimonial se, e
somente se, houver um direito legal corrente e executável de compensar os montantes
reconhecidos e se houver a intenção de compensação, ou de realizar o ativo e liquidar o
passivo simultaneamente.
2.7. Imobilizado
O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada e
perdas de redução ao valor recuperável acumulada (impairment), quando aplicável. O custo
histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens incluindo os custos
de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificados.
A depreciação dos ativos imobilizados é registrada durante sua vida útil, pelo período
abaixo:
Anos
Benfeitorias em bens de terceiros
Equipamentos de informática
Moveis e utensílios
Maquinas e equipamentos

3 a 25
5
10
10

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao
final de cada período.
2.8. Redução ao valor recuperável dos ativos
Os ativos são revisados para a verificação de “impairment” sempre que eventos ou
mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser totalmente
recuperável. O valor contábil de um ativo é reduzido para seu valor recuperável estimado
se o valor contábil do ativo for maior que seu valor recuperável estimado. Este último é o
valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o seu valor em
uso.

14

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Notas explicativas às demonstrações contábeis--Continuação
31 de dezembro de 2021 e 2020
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2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e políticas contábeis-Continuação
2.9. Provisões
As provisões são reconhecidas quando a Entidade tem uma obrigação presente ou não
formalizada como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos
seja necessária para liquidar a obrigação, e o valor possa ser estimado com segurança. A
Entidade é parte envolvida em processos trabalhistas, tributários e cíveis, em andamento, e
está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais,
quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para as eventuais
perdas decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela Administração,
amparada pelo apoio de seus consultores legais externos.
2.10. Recursos de terceiros vinculados a projetos
Os depósitos recebidos em contas do FUNBIO destinados à execução de projetos e
firmados em instrumentos contratuais são reconhecidos como obrigação da Entidade
perante os doadores e/ou parceiros. À medida da execução dos projetos, essas obrigações
são reconhecidas em contrapartida com a conta “Prestação de contas aprovadas” no
resultado do exercício.
2.11. Valores de realização e exigibilidade
Os demais ativos e passivos são demonstrados pelos valores de realização e exigibilidade,
respectivamente, e contemplam, quando aplicável, as variações monetárias ou cambiais,
bem como os rendimentos e encargos auferidos ou incorridos até a data do balanço,
reconhecidos em base pro rata temporis. Quando aplicável, são constituídas provisões para
redução dos ativos ao valor de mercado ou provável de realização.
2.12. Reconhecimento de receita
A receita compreende o valor justo do reembolso de despesas com os projetos,
recuperação de custos e eventuais prestações de serviços no curso normal das atividades
da Entidade.
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31 de dezembro de 2021 e 2020
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2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e políticas contábeis-Continuação
2.13. Reconhecimento de receita--Continuação
A receita de reembolso de projetos é reconhecida no resultado quando o FUNBIO é
reembolsado pelo gerenciamento e execução dos projetos conforme objetivo social
implícito em seu estatuto. Estas receitas estão previstas nos orçamentos dos projetos que
são parte integrante dos acordos contratuais.
A receita de recuperação de custos é calculada com base em percentual variável de acordo
com a execução dos projetos, estes valores estão previstos em instrumentos contratuais e
orçamentos preparados para consecução dos objetivos dos projetos, não constituindo
recursos livres para a Entidade. É reconhecida no resultado no momento da prestação de
contas dos projetos.
A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado quando pode ser estimada de
forma confiável, associada com a transação por referência e o estágio de execução de
seus serviços à medida do cumprimento das obrigações contratuais.
Receita financeira
A receita financeira é reconhecida usando o método da taxa de juros efetiva.
2.14. Reconhecimento das despesas de projetos
As despesas realizadas por conta de projetos são reconhecidas no resultado do exercício
na medida em que são incorridas.
2.15. Obrigações tributárias
2.15.1. Imposto de renda e contribuição social
Requisitos estabelecidos pela Lei nº 9.790/99:
Por ser uma Entidade sem fins lucrativos, a Entidade está isenta do recolhimento do
imposto de renda e da contribuição social, conforme disposto no artigo 15 da Lei nº
9.532/97, desde que atendendo aos requisitos previstos nas alíneas "a" a "h", do §
2º, do artigo 12 da citada Lei, dentre eles, a saber:

16

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Notas explicativas às demonstrações contábeis--Continuação
31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e políticas contábeis-Continuação
2.15. Obrigações tributárias--Continuação
2.15.1. Imposto de renda e contribuição social--Continuação
 Não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados,
exceto no caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil,
sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos
nos arts. 3º. e 16º. da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como
limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à
sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação
superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público,
no caso das fundações;
 Aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais;
 Manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos
das formalidades que assegurem a respectiva exatidão; conservar em boa ordem,
pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que
comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem
como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar
sua situação patrimonial;
 Apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
 Recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a
contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem como cumprir
as obrigações acessórias daí decorrentes; e
 Assegurar a destinação de seu patrimônio a outra Entidade que atenda às
condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de
encerramento de suas atividades, ou a órgão público.
A Entidade vem cumprindo com os requisitos previstos na Lei nº 9532/97 para o
gozo das isenções mencionadas.
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2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e políticas contábeis-Continuação
2.15. Obrigações tributárias--Continuação
2.15.2. Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social - COFINS
Conforme o artigo 13 da Medida Provisória (MP) nº 2158-35 de 2001, as Entidades
sem fins lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela Legislação
Trabalhista, contribuirão para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a
folha de pagamento mensal. Tais Entidades são isentas de PIS sobre receitas nos
termos do § 1º, do artigo 14 da MP nº 2158-35/01, desde que preencham os
requisitos previstos no artigo 12 da Lei nº 9532/97.
No que diz respeito à COFINS, o inciso X, do artigo 14 da MP nº 2158-35 de 2001
determina a não incidência sobre as receitas das instituições sem fins lucrativos.
Também nesse caso, o gozo da isenção depende do preenchimento dos requisitos
previstos no artigo 12 da Lei nº 9532/97.
A Entidade vem cumprindo com os requisitos previstos na Lei nº 9532/97 para o
gozo das isenções mencionadas.

3. Normas emitidas, mas que ainda não estão em vigor até a data da emissão
das demonstrações contábeis
As normas e interpretações emitidas, mas ainda não vigentes, até a data de emissão das
demonstrações contábeis da Entidade são divulgadas abaixo. O FUNBIO pretende adotar essas
normas, se for o caso, quando elas entrarem em vigor:
Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou não circulante
Em janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos 69 a 76 do IAS 1 (CPC 26), de
forma a especificar os requisitos para classificar o passivo como circulante ou não circulante.
As alterações entram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023 e devem ser aplicadas
retrospectivamente.
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3. Normas emitidas, mas que ainda não estão em vigor até a data da emissão
das demonstrações contábeis--Continuação
Alterações ao IAS 1 e IFRS Practice Statement 2: Divulgação de políticas contábeis
Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao IAS 1 (CPC 26 (R1)) e IFRS Practice
Statement 2 Making Materiality Judgements, no qual fornece guias e exemplos para ajudar
entidades a aplicar o julgamento da materialidade para a divulgação de políticas contábeis.
As alterações ao IAS 1 entram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023.
Alterações ao IAS 8: Definição de estimativas contábeis
Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao IAS 8 (CPC 23), no qual introduz a definição
de “estimativa contábeis”. As alterações esclarecem a distinção entre mudanças nas estimativas
contábeis e mudanças nas políticas contábeis e correção de erros. Além disso, eles esclarecem
como as empresas usam as técnicas de medição e inputs para desenvolver as estimativas
contábeis.
As alterações entram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023.

4. Gerenciamento de risco financeiro
A Entidade apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos
financeiros: riscos de mercado, risco de variação cambail e risco de liquidez.
As informações abaixo apresentam resumo sobre a exposição da Entidade a cada um dos riscos
supramencionados, os objetivos da Entidade, políticas e processos para a mensuração e
gerenciamento de risco e o gerenciamento de capital. Divulgações quantitativas adicionais são
incluídas ao longo dessas demonstrações contábeis.
Riscos de mercado
Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de juros
das aplicações financeiras da Entidade, têm nos ganhos auferidos em função do seu portfólio ou
no valor de suas participações em instrumentos financeiros.
Nas aplicações a curto prazo (CDB e Fundos de renda fixa no Banco do Brasil) a Entidade
administra os riscos de mercado através de aplicações financeiras em fundos de baixo risco de
mercado e com baixa alavancagem financeira, sempre em instituições financeiras de primeira
linha. Nesse sentido, observa-se o risco cambial como o principal risco de mercado decorrente
dos projetos, cujos financiadores são Entidades estrangeiras.
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4. Gerenciamento de risco financeiro--Continuação
Riscos de mercado--Continuação
Nas aplicações dos Fundos geridos pelo FUNBIO, através da Pragma Patrimônio e do Banco
Julius Bär (Gestores de Ativos do FUNBIO), o risco de mercado considera as políticas de
investimento de cada Fundo, aplicando numa diversidade de ativos afim de minimizar a
volatilidade e alcançar os resultados esperados em cada política de investimento. As classes de
ativos estão sujeitas ao valor de mercado, o objetivo de uma carteira de médio e longo prazo com
ativos diversificados é reduzir o risco de mercado. Para os fundos, cujas políticas de
investimentos mantém um percentual aplicado no exterior, o principal risco é o cambial.
Risco cambial
Esse risco decorre da possibilidade de a Entidade vir a incorrer em perdas por conta de
flutuações nas taxas de câmbio, que reduzam valores nominais faturados ou aumentem valores
captados no mercado.
Os projetos são executados e orçados em reais e o controle de saldos a internalizar presente nas
prestações de contas dos projetos são atualizadas pela taxa de câmbio vigente. Regularmente
são efetuadas conciliações das parcelas a internalizar com as metas definidas para o projeto, em
caso de variações significativas é feito um replanejamento do projeto.
Riscos de liquidez
É o risco de a Entidade não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus
compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os
recebimentos e pagamentos previstos.
Para administrar a liquidez do caixa, são estabelecidas premissas de desembolsos e
recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela área de tesouraria. Tal controle é
exercido Entidade, para cada um de seus projetos.
Riscos de crédito
O risco de crédito da Entidade pode ser atribuído principalmente aos seus saldos de caixa e
equivalentes de caixa e aplicações financeiras.
A Entidade aplica seu excedente de caixa em títulos públicos e privados de acordo com as
normas aprovadas pelo Conselho Deliberativo, que seguem a política da Entidade para
concentração de risco de crédito. As aplicações com risco de crédito privado são feitas apenas
em instituições financeiras de primeira linha.
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5. Caixa e equivalentes de caixa, Fundo de Recursos do Funbio (FRF),
recursos vinculados a projetos, Agência Global Environment Facility (GEF) e
do Green Climate Fund. (GCF)
Descrição

Nota

31/12/2021

31/12/2020

Caixa e equivalentes de caixa
Fundo de Recursos do FUNBIO - FRF
Total de recursos próprios

5.a
5.b

2.994
37.418
40.412

9.351
32.433
41.784

Recursos vinculados a Agência GEF
Recursos vinculados a Agência GCF
Recursos vinculados a projetos circulante
Recursos vinculados a projetos não circulante
Total de recursos vinculados a projetos

5.c
5.d
5.e
5.f

21.011
1.091
543.809
975.947
1.541.858

12.042
1.173
354.977
854.658
1.222.850

5.a) Composição dos saldos de caixa e equivalente de caixa dos recursos próprios
Descrição

31/12/2021

Fundo Fixo
Bancos no país (1)
Banco do Brasil - Administrativa

Aplicações financeiras no país
Banco do Brasil CDB - Administrativa
Banco do Brasil RF LP Corporate - Administrativa
Itaú APLIC AUT MAIS - Administrativa

-

3

4
4

-

1.313
1.166
16
2.495

2.513
6.112
17
8.642

11
484
495

10
696
706

2.994

9.351

Bancos e aplicações no exterior
Banco do Brasil NY - Administrativa
Banco do Brasil NY - Aplic. ALLO - Administrativa

Total de caixa e equivalentes de caixa

(1) Esta conta se refere a conta corrente no país em banco de primeira linha.
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5. Caixa e equivalentes de caixa, Fundo de Recursos do Funbio (FRF),
recursos vinculados a projetos, Agência Global Environment Facility (GEF) e
do Green Climate Fund. (GCF)--Continuação
5.b) Composição dos saldos do Fundo de Recursos do FUNBIO - FRF:
Descrição
Aplicações financeiras no país - Gestor de ativos (1)
Itaú Pragma LIBER - Fundo de Recursos do FUNBIO - FRF
Itaú Pragma ARES - Fundo de Recursos do FUNBIO - FRF
Itaú Private EFFICAX - FRF
Itaú Pragma HONOR - Fundo de Recursos do FUNBIO - FRF
BNP Paribas - Osmosis Global - FRF
Itaú Pragma LYNX MM - Fundo de Recursos do FUNBIO - FRF
Itaú World EQ Fia - FRF
Itaú CDB DI - FRF
Total do Fundo de Recursos do FUNBIO - FRF

31/12/2021

31/12/2020

10.752
7.735
6.494
5.942
4.171
2.071
253
37.418

10.465
6.661
3.098
6.347
1.743
3.878
241
32.433

(1) As aplicações dos Fundos geridos pelo FUNBIO, através da Pragma Patrimônio são diversificadas, de curto e longo
prazo, variando entre 1 ano e 8 anos, com liquidez variando de D+1 a D+180 dias. Os recursos estão investidos em
Títulos Públicos -NTN-Bs, Renda variável local e internacional, Equities Hedge Fund, Renda fixa Low Vol e préfixada/inflação. Durante o exercicio de 2021 o FRF teve média de rendimento de 0,7% abaixo do benchmark de 1,8%.
Abaixo dispusemos a distribuição de investimento de acordo com os tipos de investimentos:
Carteira Local:

Renda
Renda
Hedge
Renda
Renda

Fixa Low Vol
Fixa
Fund
Variável
Variável off

18%
34%
21%
16%
11%

5.c) Composição dos saldos de Recursos vinculados a Agência GEF:
Descrição

31/12/2021

31/12/2020

Aplicações financeiras no país
Banco do Brasil RF LP - Agência GEF Grant Proespecies
Banco do Brasil RF LP - Agência GEF FUNBIO
Banco do Brasil CDB - Agência GEF Projeto
Banco do Brasil CDB - Agência GEF Grant Proespecies

19.351
1.569
91
-

8.904
2.272
85
781

Total de Recursos vinculados a Agência GEF

21.011

12.042

5.d) Composição dos saldos de Recursos vinculados a Agência GCF:
Descrição
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31/12/2021

31/12/2020

Aplicações financeiras no país
Banco do Brasil CDB - Agência GEF GCF - Readiness

1.091

1.173

Total de Recursos vinculados a Agência GCF

1.091

1.173
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5. Caixa e equivalentes de caixa, Fundo de Recursos do Funbio (FRF),
recursos vinculados a projetos, Agência Global Environment Facility (GEF) e
do Green Climate Fund. (GCF)--Continuação
5.e) Composição dos saldos de Recursos vinculados a projetos no ativo circulante:
Descrição
Bancos no país (1)
Banco do Brasil – REWILD
Banco do Brasil – TAC Coral Sol
Banco do Brasil – Demais projetos
Total de Recursos disponíveis Bancos no país
Aplicações financeiras no país - Certificado Depósito Bancário (CDB)
Itaú CDB - Fauna (Carteira Fauna)
Bradesco - Acordo Fundo Mata Atlântica (FMA) - Instr. I-A Comp. Ambiental (2)
Bradesco - Acordo Fundo Mata Atlântica (FMA) - Instr. III -A - Finan. Fiduciário (2)
Bradesco - Acordo Fundo Mata Atlântica (FMA) - Instr. V - TAC (2)
Bradesco - Acordo Fundo Mata Atlântica (FMA) - Instr. I-C Res. Reg. Fundiária (2)
Bradesco - Acordo Fundo Mata Atlântica (FMA) - Instr. IV - OP. Rest. Florestal (2)
Bradesco - Acordo Fundo Mata Atlântica (FMA) - Instr. I-B CA Federal (2)
Bradesco - Acordo Fundo Mata Atlântica (FMA) - Instr. VI - OP. Outras Fontes (2)
Banco do Brasil CDB – Mata Atlântica III
Banco do Brasil CDB – TAJ Paranaguá (3)
Banco do Brasil CDB – TAC Frade - Pesq. Marinha e Pesqueira (3)
Banco do Brasil CDB – TAC Frade - Conservação da Toninha
Banco do Brasil CDB - Kayapó
Banco do Brasil CDB – RVS Rio da Prata
Banco do Brasil CDB – TAC Frade - Conservação das UCS RJ (3)
Banco do Brasil CDB – TAC Frade - CRAS RJ
Banco do Brasil CDB – TAC Frade - Educação Ambiental (3)
Banco do Brasil CDB – Rock in Rio
Banco do Brasil CDB – Probio Saldo MMA
Banco do Brasil CDB – TAC Frade Conservação das UCS Fase II (3)
Banco do Brasil CDB – TAC Frade - Educação Ambiental Fase II (3)
Banco do Brasil CDB – TAC Frade - CRAS Fase II
Banco do Brasil CDB – Bolsa FUNBIO
Banco do Brasil CDB – GEF MAR - Petrobras (3)
Banco do Brasil CDB – GEF Terrestre
Banco do Brasil CDB – REM Mato Grosso
Banco do Brasil CDB – FT Operacional
Banco do Brasil CDB – TAJ CSN Volta Verde
Banco do Brasil CDB – PMLM – SP
Banco do Brasil CDB – Exxon Mobill
Banco do Brasil CDB – TAJ Santos
Banco do Brasil CDB – Fundo Florestal Amazônico
Banco do Brasil CDB – Porto Sul
Banco do Brasil CDB – Copaíbas (3)
Banco do Brasil CDB - Tradição Futuro Amazônia
Banco do Brasil CDB – Fundo Abrolhos Terra e Mar - Operacional
Banco do Brasil CDB – ICS - Apoio Consorcio da Amazonia
Subtotal de Aplicações financeiras no país - Certificado Depósito Bancário (CDB)
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31/12/2021

31/12/2020

2.530
420
143
3.093

216
216

597
42.703
32.222
2.465
9.639
2.758
3.512
6.589
2.528
6.187
12.609
216
604
584
4.900
9.304
35
27
6.836
8.280
717
35.672
2.716
19
2.059
1.617
9.449
1.176
477
311
206.808

563
41.097
30.967
2.360
9.246
2.651
3.368
6.263
576
12.986
6.046
793
564
12.051
2.944
13.583
538
25
6.914
9.787
2.911
1.152
43.809
3.454
5.806
160
159
111
194
247
1.853
987
457
224.622
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5. Caixa e equivalentes de caixa, Fundo de Recursos do Funbio (FRF),
recursos vinculados a projetos, Agência Global Environment Facility (GEF) e
do Green Climate Fund. (GCF)--Continuação
5.e) Composição dos saldos de Recursos vinculados a projetos no ativo circulante--Continuação
Descrição
Aplicações financeiras no país - Certificado Depósito Bancário – CDB (continuação)
Banco do Brasil CDB – TAC Almoxarifado Submarino
Banco do Brasil CDB – Embaixada da França
Banco do Brasil CDB – TAJ Paranaguá II
Total de Aplicações financeiras no país - Certificado Depósito Bancário – CDB
Aplicações financeiras no país - Renda Fixa
Banco do Brasil RF DI VIP - PROBIO Fundo de Oportunidade
Banco do Brasil RF LP CORPORATE - REM (4)
Banco do Brasil RF LP CORPORATE - Copaíbas
Banco do Brasil RF LP CORPORATE - Porto Sul
Banco do Brasil RF LP CORPORATE - Probio Fundo de Oportunidade
Banco do Brasil RF LP CORPORATE - Receitas Futuras
Banco do Brasil RF LP CORPORATE - TAC Almoxarifado Submarino
Banco do Brasil RF LP CORPORATE - TAC Frade Pesquisa Marinha
Banco do Brasil RF LP CORPORATE - TAC Frade Ambiental
Banco do Brasil RF LP CORPORATE - TAJ Paranaguá I (4)
Banco do Brasil RF LP CORPORATE - TAJ Paranaguá II (4)
Banco do Brasil RF LP CORPORATE - Exxon Mobil
Banco do Brasil RF LP CORPORATE - TAC Frade UCS RJ
Total de Aplicações financeiras no país – Renda Fixa
Demais aplicações financeiras no país
Itaú PRIV EXCLUSIVE FIC - Carteira Fundo Fauna
Total de Demais aplicações financeiras no país
Bancos e aplicações no exterior
Banco do Brasil Frankfurt - Mata Atlântica III
Banco do Brasil Londres - Mata Atlantica III

Total de Recursos vinculados a projetos no ativo circulante

31/12/2021

31/12/2020

4.628
119
5.158
216.713

224.622

2.465
152.179
7.533
12.963
53
3.047
15.578
8.458
13.807
55.716
46.446
543
4.086
322.874

2.675
118.572
3.062
5.038
129.347

148
148

142
142

981
981

650
650

543.809

354.977

(1) Estas contas são compostas por diversas contas correntes no país em bancos de primeira linha.
(2) As aplicações financeiras realizadas pelo Banco Bradesco S/A, na condição de Gestor Financeiro do Fundo Mata Atlântica (FMA) no
Acordo de Cooperação nº 004/2016, são em operações compromissadas lastreadas em debêntures de emissão da Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil com o compromisso de remuneração de 100% do CDI e tem como Coordenadores Líderes o próprio Banco
Bradesco S/A ou o Banco Bradesco BBI S/A. A liquidez da operação compromissada é sem prazo de carência, viabilizando a operação de
pagamentos pelo FUNBIO diariamente, em sua atividade de Gestor Operacional. O Acordo de Cooperação nº 04/2016 em sua cláusula
terceira - da interveniência -, no parágrafo segundo define que “o Gestor Operacional (FUNBIO) é isento de qualquer tipo de
responsabilidade pela condução financeira dos recursos, suas aplicações e rendimentos”. No exercício de 2021 os recursos sofreram
variação de rendimentos uma vez que os Acordos encontram-se sobreestados até aprovação de novos projetos no âmbito das Câmaras
competentes na Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro (SEAS/RJ).
(3) Estes recursos de projetos foram aplicados em CDB`s adquiridos do Banco do Brasil S/A negociados à taxa de 97% a 101% CDI.
(4) Estes recursos de projetos foram aplicados em Renda Fixa LP Corporate no Banco do Brasil. A taxa de performace equivalente a 20% com
base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder a taxa média diária DI de um dia, conforme regulamento do Fundo do
Banco do Brasil. A rentabilidade no ano foi de 4,96%.
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5. Caixa e equivalentes de caixa, Fundo de Recursos do Funbio (FRF),
recursos vinculados a projetos, Agência Global Environment Facility (GEF) e
do Green Climate Fund. (GCF)--Continuação
5.f)

Composição dos saldos de Recursos vinculados a projetos no ativo não circulante
Descrição
Bancos no país(**)
Itaú Private - Fundo Kayapó (1)
Itaú Private - Fundo de Transição - FT (2)
Itaú Private - Fundo Abrolhos (3)
Itau Private - Fundo Amapá (4)
Itau Private - Fundo Marinho (5)
Total de Recursos disponíveis Bancos no país

31/12/2020

5
5
1
1
5
17

-

Aplicações financeiras no país - Gestor de ativos
Itaú Pragma LIBER MM - Fundo Kayapó (1)
Itaú Pragma LYNX MM - Fundo Kayapó (1)
Itaú Pragma HONOR - Fundo Kayapó (1)
Itaú Private EFFICAX - Fundo Kayapó (1)
Itaú Pragma HONOR - Fundo de Transição - FT (2)
Itaú Pragma SUMAUMA - Fundo de Transição - FT (2)
Itaú Private EFFICAX - Fundo de Transição - FT (2)
Itaú - World EQ Fia - Fundo de Transição - FT (2)
BNP Paribas – Osmosis Global – Fundo Abrolhos (3)
Itau Pragma LIBER - Fundo Abrolhos (3)
Itau Pragma HONOR - Fundo Abrolhos (3)
Itau Pragma ARES - Fundo Abrolhos (3)
Itaú EFFICAX - Fundo Abrolhos (3)
Itaú World EQ Fia - Fundo Abrolhos (3)
Itau Pragma LIBER - Fundo Amapá (4)
Itau Pragma ARES - Fundo Amapá (4)
Itau Pragma HONOR - Fundo Amapá (4)
Itau Private EFFICAX- Fundo Amapá (4)
Itau World EQ Fia - Fundo Amapá (4)
BNP Paribas - Osmosis Global - Fundo Amapá (4)
Itau Soberano - Fundo Marinho (5)
Itau World EQ Fia - Fundo Marinho (5)
Itaú Pragma LYNX MM - Fundo Marinho (5)
Itaú Pragma LIBER MM - Fundo Marinho (5)
Itaú Pragma HONOR - Fundo Marinho (5)
Itau Pragma ARES - Fundo Marinho (5)
Itau Private EFFICAX - Fundo Marinho (5)
BNP Paribas - Osmosis Global - Fundo Marinho (5)
Total de aplicações financeiras no país

3.566
284
1.162
12.911
9.693
93.111
33.225
567
1.313
1.290
870
231
2.132
1.413
2.080
350
914
3.768
2.040
10.821
3.948
6.686
8.677
2.722
203.774

3.781
270
2.224
12.563
16.157
125.932
13.439
4.148
1.105
1.578
851
166
599
1.860
1.382
2.455
219
1.002
8.839
1.657
1.936
18.510
4.161
3.475
228.309

Aplicações financeiras no exterior
Julius Bär - Fundo de Transição (2)
Julius Bär - Fundo Abrolhos (3)
Julius Bär - Fundo Amapá (4)
Total de aplicações financeiras no exterior

752.962
8.218
10.976
772.156

610.268
5.384
9.147
624.799

-

1.550

975.947

854.658

Fundos em trânsito (*)
Total de Recursos vinculados a projetos no ativo não circulante
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5. Caixa e equivalentes de caixa, Fundo de Recursos do Funbio (FRF),
recursos vinculados a projetos, Agência Global Environment Facility (GEF) e
do Green Climate Fund. (GCF)--Continuação
5.f)

Composição dos saldos de Recursos vinculados a projetos no ativo não circulante--

Continuação
(*) Em 09 de novembro de 2020 ocorreu uma transferência da conta Itau Miami CC 6086720 - Fundo ABROLHOS - UNITS BLACKROCK
GLOBAL no valor de R$1.550 para a conta do Julius Baer c/0600.6869, porém o valor ficou em trânsito e somente em 05 de feveriro de
2021 que foi regularizado em conta.
(**) Estas contas são compostas por diversas contas correntes no país em bancos de primeira linha.
Gestor de Ativos e tipos de investimento:
1)

Fundo Kayapó:
Carteira Local:

2)

3)

Renda Fixa Low Vol
Renda Fixa
Renda Variável

72%
22%
6%

Carteira Local:

Renda Fixa Low Vol
Renda Fixa
Hedge Funds
Renda Variável
Renda Variável off

32%
34%
17%
10%
7%

Carteira OFF:

Caixa CHF
Caixa DKK
Caixa EUR
Caixa USD
Fixed Income
Renda Variável - Equities
Alternative Investments

Fundo de Transição:

Fundo Abrolhos Terra e Mar (Fundo ATM)
Carteira
Local:

Carteira
Off:
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2,44%
0,02%
-9,57%
15,34%
30,35%
59,90%
1,52%

Renda Fixa Low Vol
Renda Fixa
Hedge Fund
Renda Variável
Renda Variável OFF
Caixa CHF
Caixa DKK
Caixa EUR
Caixa GBP
Caixa USD
Fixed Income
Renda Variável - Equites
Alternative Investments

5%
31%
21%
30%
13%
-6,77%
0,01%
-9,73%
0,01%
25,86%
36,08%
52,95%
1,59%
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5. Caixa e equivalentes de caixa, Fundo de Recursos do Funbio (FRF),
recursos vinculados a projetos, Agência Global Environment Facility (GEF) e
do Green Climate Fund. (GCF)--Continuação
5.f)

Composição dos saldos de Recursos vinculados a projetos no ativo não circulante--

Continuação
Gestor de Ativos e tipos de investimento--Continuação
4)

Fundo Amapá
Carteira
Local:

Carteira
Off:

5)

Renda Fixa Low Vol
Renda Fixa
Hedge Fund
Renda Variável
Renda Variável OFF

5%
31%
20%
30%
13%

Caixa CHF
Caixa DKK
Caixa EUR
Caixa GBP
Caixa USD
Forward transactions
Fixed Income
Renda Variável - Equites
Alternative Investments

0,24%
0,02%
0,58%
0,07%
8,30%
-0,25%
35,98%
53,49%
1,57%

Renda Fixa Low Vol
Renda Fixa
Hedge Fund
Renda Variável
Renda Variável OFF

32,2%
33,3%
17,3%
10,2%
7%

Fundo Marinho
Carteira
Local:

Os montantes apresentados em caixa, bancos no país, bancos no exterior e aplicações
financeiras representam os saldos próprios da Entidade os quais são destinados à sua
manutenção operacional e administrativa, sendo esses prontamente conversíveis em caixa
e sujeitas a um risco insignificante de mudança de valor. As aplicações financeiras são
compostas de Fundos e CDB’s que foram adquiridos em percentuais que variam de 96% a
101% (96% a 101% em 31 de dezembro de 2020) da variação do CDI e estão registradas
pelo valor da aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.
As disponibilidades vinculadas aos projetos e Agência GEF representam os montantes
repassados pelos diversos patrocinadores à Entidade, os quais são mantidos nas contas
correntes individuais de cada projeto e aplicações financeiras em fundos de investimentos,
operações compromissadas e certificados de depósitos bancários - CDB’s, as quais
possuem liquidez inferior a 90 dias, com risco insignificante de redução de valor. Tais
aplicações estão sendo compostas de CDB’s e compromissadas (Bradesco) remuneradas
com a taxa do CDI e outros investimentos em Fundos de investimento, mantidas em
Entidade financeira de 1ª. linha.
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5. Caixa e equivalentes de caixa, Fundo de Recursos do Funbio (FRF),
recursos vinculados a projetos, Agência Global Environment Facility (GEF) e
do Green Climate Fund. (GCF)--Continuação
5.f)

Composição dos saldos de Recursos vinculados a projetos no ativo não circulante--

Continuação
Tais aplicações estão registradas pelo montante investido, acrescido dos rendimentos
auferidos até a data do balanço.
As aplicações dos Fundos geridos pelo FUNBIO, através da Pragma Patrimônio e do Julius
Bar Investment Bank, são diversificadas, de curto e longo prazo, variando entre 1 ano e 8
anos, com liquidez variando de D+1 a D+180 dias. Os recursos estão investidos em Títulos
Públicos -NTN-Bs, Renda variável local e internacional, Equities Hedge Fund, Renda fixa
Low Vol e pré-fixada/inflação.

6. Salários e obrigações trabalhistas

Provisão de férias e encargos
Salários a pagar
IRRF a recolher
INSS a recolher
FGTS a recolher
PIS a recolher
Outros
Total
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31/12/2021

31/12/2020

1.580
534
339
245
90
11
30
2.829

1.401
481
302
223
82
7
27
2.523
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7. Recursos de terceiros vinculados a projetos
Movimentação dos saldos dos projetos 2021

31/12/2020
ARPA 3ª Fase Fundo de Transição Operacional
Acordo FMA - Instr. I-A Comp. Ambiental
(Brad. 3000-7)
Acordo FMA - Instr. I-B CA Federal (Brad.
3001-5)
Acordo FMA - Instr. I-C Res. Reg. Fundiária
(Brad. 3002-3)
Acordo FMA - Instr. III -A - Finan. Fiduciário
(Brad. 3005-8)
Acordo FMA - Instr. IV - OP. Rest. Florestal
(Brad. 3008-2)
Acordo FMA - Instr. V - TAC (Brad. 3009-0)
Acordo FMA - Instr. VI - OP. Outras Fontes
(Brad. 3010-4)
Kayapó Operacional
Adoção de Parques
Fundo de Oportunidade - Probio II
Carteira Fundo Fauna
GEF Mar - Petrobras
TAC Frade - Pesquisa Marinha e Pesqueira
TAC Frade - Conservação da Toninha
TAC Frade - Educação Ambiental
TAC Frade - Educação Ambiental - Fase II
TAC Frade - Conservação das Ucs
TAC Frade - Conservação das Ucs - Fase II
TAC Frade - CRAS RJ
TAC Frade - CRAS RJ - Fase II
R20
Amazônia Live - Rock in Rio
Mata Atlântica III
Subtotal
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Recursos
recebidos

Rendimentos
sobre
aplicações

Despesas
Financeiras

Variação
cambial

Recursos
Transferências Desembolsos/
executados Provisionamento
(receita
Transferência
(1)
s em execução
FUNBIO) (2)
interna

Demais
transf.

31/12/2021

Nota

5.610

-

198

(156)

-

(30.238)

(259)

(4.369)

31.000

353

2.139

7.1

41.097

-

2.343

(737)

-

-

-

-

-

-

42.703

7.2.1.a

3.368

-

210

(66)

-

-

-

-

-

-

3.512

7.2.1.b

9.246

-

507

(113)

-

-

-

-

-

-

9.640

7.2.1.c

30.966

-

1.807

(551)

-

-

-

-

-

-

32.222

7.2.2

2.651
2.359

-

153
130

(47)
(24)

-

-

-

-

-

-

2.757
2.465

7.2.3
7.2.4

6.262
793
564
2.673
704
43.722
12.987
6.048
13.584
9.786
12.052
6.903
2.945
2.912
2
538
1.227
218.999

4.285
4.020
3.410
4.020
538
1
12.624
28.898

326
31
41
112
49
2.062
1.006
186
1.059
481
746
342
84
47
1
14
29
11.964

(5)
(21)
(15)
(8)
(159)
(143)
(93)
(188)
(131)
(341)
(103)
(81)
(44)
(1)
(5)
(53)
(3.085)

4
4

(1.219)
(170)
(8.577)
(6.208)
(2.068)
(1.597)
(1.933)
(810)
(512)
(481)
(508)
(9.698)
(64.019)

(49)
(3)
(8)
(14)
(333)

(133)
(82)
(1.344)
(872)
(277)
(859)
(698)
(913)
(668)
(59)
(5)
(623)
(10.902)

1.137
14.164
(3.588)
6.827
(3.238)
(5.157)
(3.145)
(2.948)
(2.915)
32.137

49
137
9
9
14
571

6.588
604
584
2.518
745
35.704
21.068
217
23.111
8.288
8.987
6.837
35
3.510
214.234

7.2.5
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8.1
7.8.2
7.8.3
7.8.4
7.8.5
7.8.6
7.8.7
7.8.8
7.9
7.10
7.11
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7. Recursos de terceiros vinculados a projetos--Continuação
Movimentação dos saldos dos projetos 2021--Continuação
31/12/2020

Recursos
recebidos

Rendimentos
sobre
aplicações

Despesas
Financeiras

Subtotal

218.999

28.898

9.054

(175)

4

(64.019)

(333)

(10.902)

32.137

571

214.234

Acordo de Cooperação entre FUNBIO e MMA - Probio II
Bolsas FUNBIO - Conservando o Futuro
Gef Terrestre
REDD Early Movers Mato Grosso - REM MT
TCA CSN Volta Verde
Exxon Mobil - AMLD
PMLM-SP
TAJ Santos - PERB
Fundo Florestal Amazônico
Copaíbas
Porto Sul
Kayapó - Trad. e Futuro da Amazônia
Fundo Abrolhos Terra e Mar (Fundo ATM) - Operacional
TAC Almoxarifados Submarinos
GCF TASK Force
Consorcio da Amazonia - ICS
Consorcio da Amazonia - Embaixada da França
TAJ Paranaguá II
TAJ Paranaguá
REWILD
TAC Coral Sol
Subtotal

25
1.303
3.451
118.571
160
112
133
183
247
3.063
6.892
988
457
354.584

544
11.921
67.913
1.200
333
18.440
10.041
886
20.057
202
328
156
50.802
60.943
2.540
420
275.624

1
20
110
6.381
1
11
4
7
246
502
34
20
749
3
7
5
861
1.033
21.959

(2)
(73)
(1.173)
(2)
(2)
(3)
(2)
(5)
(26)
(61)
(3)
(71)
(4)
(1)
(1)
(60)
(72)
(10)
(4.656)

4

(1.117)
(11.145)
(36.144)
(136)
(658)
(130)
(182)
(568)
(1.195)
(1.692)
(523)
(728)
(25)
(118.262)

(2)
(6)
(57)
(2)
(400)

(31)
(1.547)
(3.328)
(23)
(120)
(3)
(14)
(3.546)
(1.103)
(206)
(526)
(96)
(23)
(15)
(21.483)

32.137

2
(16)
60
5
3
(2)
630
1.253

26
717
2.717
152.198
543
16.985
14.584
1.177
477
20.207
7
311
120
51.603
61.904
2.530
420
540.760

7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.25
7.26
7.27
7.28
7.28
7.29.1
7.29.2
7.30
7.31

Fundo de Transição
Fundo Kayapó
Fundo Amapa
Fundo Abrolhos Terra e Mar (Fundo ATM)
Fundo Marinho
Subtotal

769.944
18.838
16.065
11.234
38.577
854.658

-

171.213
1.172
3.836
3.188
3.170
182.579

(71.158)
(945)
(2.777)
(2.465)
(3.081)
(80.426)

49.997
743
533
51.273

-

-

-

888.996
17.928
17.867
12.490
38.666
975.947

7.1
7.3
7.24
7.25
7.7

1.209.242
354.584
854.658

275.624

204.538

(85.082)

51.277

Total
Circulante
Não Circulante
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Variação
cambial

Recursos
executados (1)

(118.262)

Provisionamentos
em execução

(400)

Transferências
(receita FUNBIO)
(2)

(21.483)

Desembolsos/
Transferência
interna

(31.000)
(1.137)
(32.137)
-

Demais
transf.

1.253

31/12/2021

1.516.706
540.760
975.947

1)

Dentro do total executado de R$118.262, R$49.470 foram desembolsos realizados para outras instuições (execução indireta) contratadas pelo Funbio para realização das atividades operacionais dos projetos e R$68.792 foram executados
diretamente pelo Funbio através de contratações e compras.

2)

Do valor total apresentado como Transferências (Receita FUNBIO) R$21.483, R$ 10.726 refere-se a Reembolso de Projetos - demonstrado na nota explicativa 12 – onde foi acrescentado o montante de R$41 referente a doação de
equipamentos recebida do projeto Kayapó - Tradição e Futuro da Amazônia e também o montante de R$835 de consultoria paga pelo Funbio através de recursos recebidos da Fundação Moore e R$13.199 trata-se de Recuperação de
Custos - demonstrado na nota explicativa 13 – onde foi acrescido o montante de R$1.566 referente a parte adiantamento recebido do projeto REDD Early Movers Mato Grosso - REM MT em 2020 e apropriado na receita do Funbio em 2021.

Nota
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7. Recursos de terceiros vinculados a projetos--Continuação
Movimentação dos saldos dos projetos 2020
31/12/2019
ARPA 3ª Fase Fundo de Transição Operacional
Acordo FMA - Instr. I-A Comp. Ambiental
(Brad. 3000-7)
Acordo FMA - Instr. I-B CA Federal (Brad.
3001-5)
Acordo FMA - Instr. I-C Res. Reg. Fundiária
(Brad. 3002-3)
Acordo FMA - Instr. III -A - Finan. Fiduciário
(Brad. 3005-8)
Acordo FMA - Instr. IV - OP. Rest. Florestal
(Brad. 3008-2)
Acordo FMA - Instr. V - TAC (Brad. 3009-0)
Acordo FMA - Instr. VI - OP. Outras Fontes
(Brad. 3010-4)
Kayapó Operacional
Adoção de Parques
Fundo de Oportunidade - Probio II
Carteira Fundo Fauna
GEF Mar
GEF Mar - Petrobras
Projeto K - KNOWLEDGE FOR ACTION
TAC Frade - Pesquisa Marinha e Pesqueira
TAC Frade - Conservação da Toninha
TAC Frade - Educação Ambiental
TAC Frade - Educação Ambiental - Fase II
TAC Frade - Conservação das Ucs
TAC Frade - Conservação das Ucs - Fase II
TAC Frade - CRAS RJ
TAC Frade - CRAS RJ - Fase II
R20
Subtotal

31

Recursos
recebidos

Rendimentos
sobre
aplicações

3.719

-

111

40.078

-

1.019

3.281

-

9.025

Despesas
Financeiras

(122)

Variação
cambial

Recursos
Transferências Desembolsos/
(receita
executados Provisionamentos
Transferência
(1)
em execução
FUNBIO) (2)
interna

-

(38.414)

-

-

-

-

-

87

-

-

-

-

-

221

-

-

-

30.195

-

771

-

-

2.585
2.302

-

66
57

-

6.117
18
551
2.901
688
3.754
49.556
16.255
8.844
13.392
9.744
12.971
7.768
2.908
2.860
229.512

149
2.500
403
3.052

145
19
13
50
18
20
1.130
352
176
315
235
296
174
67
69
1
5.412

(2)
(2)
(2)
(1)
(129)

(277)

Nota

5.610

7.1

-

-

41.097

7.2.1.a

-

-

-

3.368

7.2.1.b

-

-

-

-

9.246

7.2.1.c

-

-

-

-

-

30.966

7.2.2

-

-

-

-

-

-

2.651
2.359

7.2.3
7.2.4

-

(878)
(226)
(2.888)
(7.901)
(3.203)
(2.637)
(23)
(15)
(1.015)
(832)
(401)
(58.433)

6.262
793
564
2.673
704
43.722
12.987
6.048
13.584
9.786
12.052
6.903
2.945
2.912
2
217.234

7.2.5
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8.1
7.8.2
7.8.3
7.8.4
7.8.5
7.8.6
7.8.7
7.8.8
7.9

(267)
(52)
(1.014)
(1.480)
(187)
(453)
(335)
(100)
(178)
(200)
(197)
(30)
(17)
(8.968)

45.060

31/12/2020

(9)

(81)
(10)
(368)

(4.458)

Demais
transf.

1.897
46.957

4
(19)
187
36
199
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7. Recursos de terceiros vinculados a projetos--Continuação
Movimentação dos saldos dos projetos 2020--Continuação
Recursos
recebidos

Rendimentos
sobre
aplicações

229.512

3.052

5.412

1.007
1.522

25
1.616

18
7

31/12/2019
Subtotal

32

Despesas
Financeiras
(129)

Variação
cambial

Recursos
Transferências Desembolsos
(receita
executados Provisionamentos
/Transferênci
(1)
em execução
FUNBIO) (2)
a interna

Demais
transf.

31/12/2020

Nota

-

(58.433)

(368)

(8.968)

46.957

199

217.234

(15)

731

(350)
(1.866)

-

(162)
(768)

-

-

538
1.227

7.10
7.11

Amazônia Live - Rock in Rio
Mata Atlântica III
Acordo de Cooperação entre FUNBIO e MMA
- Probio II
Bolsas FUNBIO - Conservando o Futuro
Gef Terrestre
REDD Early Movers Mato Grosso - REM MT
TCA CSN Volta Verde
Exxon Mobil - AMLD
PMLM-SP
TAJ Santos - PERB
Fundo Florestal Amazônico
Copaíbas
Porto Sul
Kayapó - Trad. e Futuro da Amazônia
Fundo Abrolhos Terra e Mar (Fundo ATM) Operacional
Subtotal

31
579
6
89.900
4.276
287
219
363
-

1.153
9.839
67.575
500
303
543
5.011
6.843
987

1
7
48
2.818
68
4
3
7
3
38
49
1

(1)
(1)
(38)
(269)
(1)
(1)
(4)
-

-

(6)
(435)
(5.655)
(32.934)
(4.184)
(628)
(292)
(126)
(268)
-

(2)
(47)
(29)
(11)
-

(747)
(4.212)
(50)
(70)
(50)
(27)
(1.986)
-

-

(4.260)
-

25
1.303
3.451
118.571
160
112
133
183
247
3.063
6.892
988

7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7,22
7.23

327.702

97.447

1
8.485

(459)

731

(353)
(105.530)

(457)

(143)
(17.183)

952
47.909

(4.061)

457
354.584

7.25

Fundo de Transição
Fundo Kayapó
Fundo Amapa
Fundo Abrolhos Terra e Mar (Fundo ATM)
Fundo Marinho
Subtotal

566.190
19.976
12.498
9.535
608.199

5.060
36.826
41.886

139.051
802
2.050
1.429
2.229
145.561

(2.508)
(43)
(252)
(146)
(478)
(3.427)

107.211
1.769
1.368
110.348

-

769.944
18.838
16.065
11.234
38.577
854.658

7.1
7.3
7.24
7.25
7.7

Total
Circulante
Não Circulante

935.901
327.702
608.199

139.333

154.045

(3.886)

111.079

(105.530)

(457)

(17.183)

(45.060)
(1.897)
(952)
(47.909)
-

(4.061)

1.209.242
354.584
854.658

1)

Dentro do total executado de R$105.530, R$29.701 foram desembolsos realizados para outras instuições (execução indireta) contratadas pelo Funbio para realização das atividades operacionais dos projetos e R$75.829 foram executados
diretamente pelo Funbio através de contratações e compras.

2)

Do valor total apresentado como Transferências (Receita FUNBIO) R$17.183, R$9.301 se refere a Reembolso de Projetos - demonstrado na nota explicativa 12 e R$7.882 refere-se a Recuperação de Custos - demonstrado na nota
explicativa 13.
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7. Recursos de terceiros vinculados a projetos--Continuação
7.1. Programa Áreas Protegidas da Amazônia - ARPA
O programa ARPA é a maior iniciativa de proteção de florestas tropicais do mundo. O
Fundo de Transição (FT) surgiu a partir da iniciativa ARPA para a Vida, marcando o
começo da Fase III do Programa ARPA. O Fundo de Transição é um fundo extinguível,
pensado e desenvolvido como alternativa para a consolidação das Unidades de
Conservação (UC’s) apoiadas pelo Programa ARPA, mediante aplicação de recursos de
doações provindas de cooperações internacionais, doações privadas, além de recursos
governamentais representados por contrapartida não financeira.
O FUNBIO é o gestor financeiro do programa, realizando as atividades de aquisições e
contratações para as Unidades de Conservação (UC’s) e fazendo a gestão de ativos do
Fundo, que garante a sustentabilidade do Programa no longo prazo. O Fundo de Transição
incorporou os recursos do FAP (Fundo de Áreas Protegidas da Amazônia), constituído na
primeira fase do programa.
A carteira valorizada do Fundo de Transição, não registrou aportes em 2021 (2020 R$5.060), houve rendimento de R$171.213 (2020 - R$139.051), despesas financeiras de
R$71.158 (2020 – R$2.508), variação cambial de R$ 49.997 (2020 – R$ 107.211),
encerrando o exercício com saldo no valor de R$888.996, (2020 - R$769.944), um
incremento de 15%.
Durante o exercício de 2021 a conta operacional do projeto recebeu através de
transferência o montante de R$31.000 (2020 - R$45.060), executou R$34.607 (2020 R$42.872), houve um rendimento de R$198 (2020 - R$111), despesas financeiras de
R$156 (2020 – R$122), demais movimentações no montante de R$94 (2020 – R$286),
encerrando o exercício com saldo no valor de R$2.139 (2020 - R$5.610).
7.2. Fundo Mata Atlântica (FMA) do Rio de Janeiro - Acordo de Cooperação 04/2016
O Fundo Mata Atlântica (FMA) do Rio de Janeiro foi criado em 2016, âmbito do Acordo de
Cooperação 04/2016, que recebeu a totalidade dos recursos remanescentes do Convênio
SEA 003/2009 encerrado em 14 de novembro de 2016.
Esse fundo é composto por 6 (seis) instrumentos de operação, criados nos termos
previstos na Lei Estadual nº 6.572, de 31 de outubro de 2013, com a alteração dada pela
Lei Estadual nº 7.061, de 25 de setembro 2015, de acordo com as condições e
procedimentos estipulados no edital do Chamamento Público 01/16, no Manual de Gestão
do FMA (a ser pactuado pelas partes), bem como da Resolução SEA nº 491/15, alterada
pela Resolução 503/16.
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7. Recursos de terceiros vinculados a projetos--Continuação
7.2. Fundo Mata Atlântica (FMA) do Rio de Janeiro - Acordo de Cooperação 04/2016-Continuação
No exercício de 2021 os recursos vinculados aos 6 (seis) instrumentos de operação
sofreram variação de rendimentos uma vez que os Acordos encontram-se sobreestados até
aprovação de novos projetos no âmbito das Câmaras competentes na Secretaria de Estado
do Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro (SEAS/RJ). Segue abaixo a
relação dos instrumentos:
7.2.1. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental - Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza (SNUC)
Mecanismo destinado a operar projetos oriundos de recursos de compensação
ambiental, estabelecida com base no art. 36 da Lei Federal nº 9.985/00, em que o
empreendedor, após anuência do INEA, opta por depositar os recursos em conta
específica do Gestor Financeiro do FMA para execução de projetos aprovados pela
Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro (CCA/RJ),
subdividido em três formas:
a)

Carteira de projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do
Estado do Rio de Janeiro (CCA/RJ)
Destinado à execução de projetos apresentados por órgãos municipais,
estaduais e federais de meio ambiente, assim como aqueles destinados à
gestão de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), e aprovados
pela CCA/RJ, que tenham por objetivo o apoio à implantação e manutenção de
uma, ou mais, Unidades de Conservação (UCs) de proteção integral.
Em 2021, apresentou rendimentos de aplicação financeira no montante de
R$2.343 (2020 – R$1.019), despesa financeira de R$737 e encerrou o exercício
com o saldo de R$42.703 (2020 - R$41.097).

b)

Carteira de projetos oriundos de compensação ambiental federal
Instrumento destinado à execução de projetos em Unidades de Conservação
(UC’s), encaminhados pelo Instituto Brasileiro de Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, que tenham por objetivo o apoio à implantação e
manutenção de uma, ou mais, Unidades de Conservação estaduais.
Esta carteira apurou rendimentos de R$210 (2020 - R$87), despesa financeira
de R$66 e encerrou o exercício no montante de R$3.512 (2020 - 3.368).
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7. Recursos de terceiros vinculados a projetos--Continuação
7.2. FMA - Fundo Mata Atlântica do Rio de Janeiro - Acordo de Cooperação 04/2016-Continuação
7.2.1. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC--Continuação
c)

Reserva de Regularização Fundiária
Destinada especificamente à regularização fundiária das Unidades de
Conservação (UC’s) instituídas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro,
tornadas de domínio público e sendo o proprietário expropriado indenizado, por
meio de acordo judicial ou administrativo.
Em 2021 esta carteira apurou rendimentos de R$507 (2020 - R$221), despesa
financeira de R$113 e encerrou o exercício no montante próximo de R$9.640
(2020 – R$9.246).

7.2.2. Instrumento Financeiro Fiduciário
Mecanismo financeiro destinado a captar recursos, cujo principal, sempre que
possível, deverá ser preservado de forma a assegurar a gestão das Unidades de
Conservação (UC’s) criadas pelo poder público estadual, especialmente as suas
despesas correntes, visando à sua sustentabilidade financeira em caráter
permanente.
O Instrumento Financeiro Fundo Fiduciário gerou rendimentos de R$1.807 (2020 R$771), despesa financeira de R$551 e encerrou o exercício de 2021 com um saldo
de R$32.222 (2020 - R$30.966).
7.2.3. Instrumento Operacional de Restauração Florestal:
Mecanismo destinado a operar projetos oriundos da obrigação de reposição
florestal, prevista na Lei Federal 11.428/2007, devida pelo corte ou a supressão de
vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração
do Bioma Mata Atlântica, autorizados pelo INEA, bem como nas demais obrigações
consistentes em restauração florestal.
Em 2021 este instrumento gerou rendimentos de R$153 (2020 - R$66), despesa
financeira de R$47 e resultou em um saldo final de R$2.757 (2020 - R$2.651).
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7. Recursos de terceiros vinculados a projetos--Continuação
7.2. FMA - Fundo Mata Atlântica do Rio de Janeiro - Acordo de Cooperação 04/2016-Continuação
7.2.4. Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta - TAC:
Mecanismo destinado a operar projetos ambientais oriundos de TAC´s celebrados
com pessoas físicas ou jurídicas para ajustar sua conduta com o órgão ambiental
face aos danos ambientais por elas praticados.
Em 2021, esse instrumento apresentou rendimento no montante de R$130 (2020 R$57), despesa financeira de R$24 e encerrou o exercício com um saldo de
R$2.465 (2020 - R$2.359).
7.2.5. Instrumento Operacional de Outras Fontes:
Mecanismo destinado a operar programas estaduais de proteção ambiental, cuja
origem não sejam as hipóteses dos instrumentos I, II, III, IV e V, apresentados
acima.
Em 2021, esse instrumento apresentou rendimentos de aplicação no montante de
R$326 (2020 - R$145) e encerrou o exercício fiscal com um saldo de R$6.588 (2020
- R$6.262).
7.3. Fundo Kayapó - FK
Fundo patrimonial criado e desenhado pelo FUNBIO para apoiar organizações Kayapó no
longo prazo e aumentar a capacidade das Terras Indígenas Kayapó de manterem sua
integridade física. O FK recebeu doações oriundas do Fundo Amazônia, por meio do
BNDES e da Conservação Internacional (CI-Brasil).
Fundo patrimonial criado e desenhado pelo FUNBIO para apoiar organizações Kayapó no
longo prazo e aumentar a capacidade das Terras Indígenas Kayapó de manterem sua
integridade física. O FK recebeu doações que totalizaram R$14.400 oriundas do Fundo
Amazônia, por meio do BNDES e da Conservação Internacional (CI-Brasil). O FUNBIO é o
gestor dos recursos que devem ser destinados a projetos formulados por organizações
indígenas vinculadas a essa etnia.
O Fundo Kayapó apresentou rendimento de R$1.172 (2020 - R$802), despesas financeiras
de R$945 (2020 – R$43), transferência entre fundo e a conta operacional de R$ 1.137
(2020 – R$ 1.897) e encerrou o exercício com saldo de R$17.928, (2020 - R$18.838).
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7. Recursos de terceiros vinculados a projetos--Continuação
7.3. Fundo Kayapó - FK--Continuação
A Conta Operativa executou R$1.352 (2020 - R$1.145), apresentou rendimentos de R$31
(2020 - R$19), despesa financeira de R$5, transferências de recursos do Fundo para a
conta operativa no valor de R$1.137 (2020 - R$1.897), não houve demais valores (2020 –
R$4) e encerrou o exercício com saldo de R$604 (2020 – R$793).
7.4. Adoção de Parques
Esta modalidade de apoio, criada em 2011, busca investimentos voluntários privados para
estruturar e promover a manutenção de Unidades de Conservação (UCs) Federais,
Estaduais ou Municipais visando a conservação da Biodiversidade. O contrato vigente foi
uma doação da BP Brasil firmado em 2012 para apoiar ações relacionadas à administração
e gestão ambiental de UC´s cujo projeto e território a ser beneficiado ainda não foi definido,
não havendo também nenhuma determinação de alteração da destinação dos recursos.
O FUNBIO administra as doações e presta serviços de compras e contratações
especializadas, controle financeiro e relatoria. Em contrapartida ao aporte de recursos, as
empresas têm seu patrocínio reconhecido e ganham visibilidade em ações de
comunicação.
No exercício de 2021 apresentou rendimentos de R$41(2020 - R$13), despesa financeira
de R$21 e encerrou o exercício com saldo de R$584 (2020 – R$564).
7.5. Fundo de Oportunidades do Projeto Probio II - Projeto Nacional de Ações Integradas
Público Privadas para Biodiversidade
A iniciativa tem como objetivo mobilizar setores produtivos a adotarem princípios e práticas
de conservação e uso sustentável da biodiversidade em seus negócios. Para dar suporte e
continuidade ao apoio aos Subprojetos, o Probio II criou o Fundo de Oportunidade, que
consiste em um mecanismo financeiro que permite agregar a conservação da
biodiversidade às iniciativas do setor privado. É por meio do Fundo de Oportunidade que os
subprojetos recebem os recursos financeiros para realizarem trabalhos em cadeias
produtivas, como também as ações de monitoramento para avaliar os resultados
alcançados.
O FUNBIO promove ações de engajamento do setor privado, visando impulsionar a
transformação dos modelos de produção, consumo e de ocupação do território nacional.
Durante o exercício de 2021 o Fundo de Oportunidades desembolsou o montante de
R$252 (2020 - R$278), rendimentos de R$112 (2020 - R$50), despesa financeira de R$15
e encerrou o exercício com o saldo de R$2.518 (2020 - R$2.673).
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7. Recursos de terceiros vinculados a projetos--Continuação
7.6. Carteira Fauna Brasil
A Carteira de Conservação da Fauna e dos Recursos Pesqueiros Brasileiros - Carteira
Fauna Brasil é um mecanismo financeiro que recebe recursos provenientes de sanções
penais, multas administrativas ambientais, doações, patrocínios e outras fontes. Fruto de
uma parceria com o Ibama, o ICMBio e o Ministério Público Federal, tem por objetivo
financiar programas e projetos de conservação da fauna brasileira ameaçada de extinção.
Atualmente, a Carteira não tem recebido recursos, a previsão é destinar os recursos para
projetos com objetivos semelhantes. Isto só poderá ser realizado mediante a recomposição
dos membros representantes da governança do mecanismo.
Em 2021, o Fundo Fauna apresentou rendimentos de R$49 (2020 - R$18), despesa
financeira de R$8 (2020 – R$4) e encerrou o exercício com o saldo de R$745 (2020 R$704).
7.7. Projeto Áreas Marinhas Protegidas - GEF MAR
O Projeto tem por objetivo apoiar a criação e implementação de um sistema representativo
e efetivo de áreas marinhas e costeiras protegidas (AMCPs) para reduzir a perda de
biodiversidade. Trata-se de um plano de ação amplo, em que várias agendas podem ser
integradas em prol da conservação marinha e costeira.
Essa é uma iniciativa do FUNBIO em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente/MMA e
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), financiada pelo Global
Environment Facility (GEF) via Banco Mundial. A partir de 2019, contou também com
recursos de acordo de compromisso não reembolsável entre IBAMA e Petrobrás, como
parte da compensação ambiental para adequação das plataformas marítimas de produção
da empresa em relação ao descarte de água de produção, Processo IBAMA
02001.000128/2019-26.
Parte dos recursos do GEF foram direcionados para um fundo denominado Fundo Marinho
em fevereiro de 2020, e será executado como um endownment a partir de 2024, ou assim
que finalizarem os recursos IBAMA/Petrobrás. Este Fundo é administrado pelo FUNBIO.
Em 31 de março de 2020 ocorreu o encerramento do Contrato firmado entre o FUNBIO e o
GEF através do Banco Mundial, finalizando os pagamentos em 30 de abril de 2020.
O Fundo Marinho, não registrou aportes em 2021 (2020 – R$36.826), apresentou
rendimentos de aplicação financeira de R$3.170 (2020 - R$2.229), despesas financeiras de
R$3.081 (2020 – R$478) e encerrou o exercício com saldo no valor de R$38.666, (2020 R$38.577).
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7. Recursos de terceiros vinculados a projetos--Continuação
7.7. Projeto Áreas Marinhas Protegidas - GEF MAR--Continuação
Em 2021 não foram desembolsados recursos entre Petrobrás e Ibama (2020 - R$2.500),
executou R$9.921 (2020 - R$9.381), apresentou rendimentos de R$2.062 (2020 R$1.130), despesas financeiras de R$159 (2020 – R$2), não houve demais valores (2020 –
R$81) e encerrou o exercício com saldo de R$35.704 (2020 – R$43.722).
7.8. Termo de Execução de TAC Frade
A celebração do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC pela empresa Chevron Brasil e o
Ministério Público Federal, com a interveniência da Agência Nacional de Petróleo (ANP) e
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)
ocorreu em março de 2019, quando 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 recurso proveniente do TAC, deu
origem a oito projetos voltados para a conservação do ambiente marinho-costeiro nos
Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. São eles:
7.8.1. Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro
Tem como objetivo promover a geração e disseminação de conhecimento científico
sobre a biologia, a ecologia e a 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. No ano de
2020 foi aprovada a incorporação de um novo objetivo específico ao Projeto, para
fomentar a conservação e uso sustentável dos manguezais do estado do Rio de
Janeiro.
Em 2021 o projeto recebeu recursos provenientes de transferências internas dos
demais projetos pertencentes ao Termo de Execução de TAC Frade no montante de
R$14.164, executou R$7.080 (2020 - R$3.656), houve rendimentos sobre
aplicações de R$1.006 (2020 - R$352), despesa financeira de R$143, demais
valores no montante de R$134 (2020 – R$36) e encerrou o exercício no montante
próximo de R$21.068 (2020 - R$12.987).

39

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Notas explicativas às demonstrações contábeis--Continuação
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

7. Recursos de terceiros vinculados a projetos--Continuação
7.8. Termo de Execução de TAC Frade--Continuação
7.8.2. Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I FMA I)
O segundo projeto visa promover a conservação da Toninha através da geração de
conhecimento sobre a biologia, a ecologia e a 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 Plano de Ação Nacional (PAN) da Toninha. O enfoque é em três
metas do Plano de Gestão da Toninha: apoio a ações que contribuam para a
geração de subsídios para a avaliação da viabilidade populacional na Área de
Manejo I (FMA I) (Meta 1); proposição e implementação de medidas de
ordenamento pesqueiro para pesca de emalhe, adequadas à conservação da
toninha (Meta 2); e o aumento do conhecimento biológico e ecológico da Toninha
(Meta 6).
Em 2021 houve execução de R$2.345 (2020 – R$ 2.972), rendimentos sobre
aplicações de R$186 (2020 - R$176), despesa financeira de R$93, demais valores
no montante de R$9, transferências internas aos demais projetos pertencentes ao
Termo de Execução de TAC Frade no montante de R$3.588 e encerrou o exercício
no montante próximo de R$217 (2020 - R$6.048).
7.8.3. Implementação de Projetos de Educação Ambiental e Geração de Renda para as
Comunidades Pesqueiras do Estado do Rio de Janeiro
O projeto Implementação de Projetos de Educação Ambiental e Geração de Renda
para as Comunidades Pesqueiras tem o objetivo de promover a conservação da
biodiversidade na zona costeira e marinha do Estado do Rio de Janeiro, 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 da implementação de projetos
de educação ambiental e geração de renda.
Em 2021 o projeto recebeu recursos de R$4.285, executou R$2.456 (2020 - R$123),
houve rendimentos sobre aplicações de R$1.059 (2020 - R$315), despesa
financeira de R$188, transferências internas dos demais projetos pertencentes ao
Termo de Execução de TAC Frade no montante de R$6.827 e encerrou o exercício
no montante próximo de R$23.111 (2020 - R$13.584).
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7. Recursos de terceiros vinculados a projetos--Continuação
7.8. Termo de Execução de TAC Frade--Continuação
7.8.4. Implementação de Projetos de Educação Ambiental voltados para a qualidade
ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro (Fase II)
O projeto tem por objetivo promover a conservação da biodiversidade na zona
costeira e marinha do estado do Rio de Janeiro, 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 da implementação de projetos de educação e melhoria da
qualidade ambiental.
Em 2021 o projeto recebeu recursos de R$4.020, executou R$2.631 (2020 - R$193),
houve rendimentos sobre aplicações de R$481 (2020 - R$235), despesa financeira
de R$ 131, demais valores no montante de R$1, transferências internas aos demais
projetos pertencentes ao Termo de Execução de TAC Frade no montante de
R$3.238 e encerrou o exercício no montante próximo de R$8.288 (2020 - R$9.786).
7.8.5. Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação
Federais Costeiras
O projeto de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de
Conservação Federais Costeiras tem como objetivo promover a conservação da
biodiversidade na zona costeira e marinha do Estado do Rio de Janeiro, bem como
o uso sustentável dos recursos pesqueiros e o fortalecimento da pesca artesanal,
por meio do fortalecimento e apoio a conservação e uso sustentável da
biodiversidade em Unidades de Conservação Federais costeiras e estuarinas do
Estado do Rio de Janeiro.
Em 2021 o projeto recebeu recursos de R$3.410, executou R$1.723 (2020 R$1.215), houve rendimentos sobre aplicações de R$746 (2020 - R$296), despesa
financeira de R$341, transferências internas aos demais projetos pertencentes ao
Termo de Execução de TAC Frade no montante de R$5.157 e encerrou o exercício
no montante próximo de R$8.987 (2020 - R$12.052).
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7. Recursos de terceiros vinculados a projetos--Continuação
7.8. Termo de Execução de TAC Frade--Continuação
7.8.6. Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em cinco Unidades de
Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos Estados do Rio de Janeiro e São
Paulo
O projeto tem o objetivo de promover a conservação da biodiversidade na zona
costeira e marinha dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, bem como o uso
sustentável dos recursos pesqueiros 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 dos estados do Rio de
Janeiro e São Paulo:
(i)

Monumento Natural (MONA) das Cagarras;

(ii) Área de Proteção Ambiental (APA) de Cairuçu;
(iii) Parque Nacional (PARNA) da Serra da Bocaina;
(iv) Estação Ecológica da Guanabara (ESEC); e
(v) Estação Ecológica (ESEC) Tupinambás.
Em 2021 o projeto recebeu recursos de R$4.020, executou R$1.180 (2020 R$1.029), houve rendimentos sobre aplicações de R$342 (2020 - R$174), despesa
financeira de R$103, não houve demais valores (2020 – R$10), transferências
internas aos demais projetos pertencentes ao Termo de Execução de TAC Frade no
montante de R$3.145 e encerrou o exercício no montante próximo de R$6.837
(2020 - R$6.903).
7.8.7. Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - CRAS - no
Estado do Rio de Janeiro
O projeto original previa a implantação de um Centro de Reabilitação de Animais
Silvestres - CRAS - no estado do Rio de Janeiro, porém com o estabelecimento de
outros centros com a mesma finalidade conclui-se que o recurso poderia ser
destinado para outra finalidade. A nova proposta foi baseada nas ações prioritárias
apontadas no Plano de Ação (PAN) para conservação das espécies ameaçadas e
de importância socioeconômica do ecossistema manguezal.
Dessa forma, este Projeto está encerrado e seus recursos financeiros passaram a
integrar outro projeto executado no âmbito do TAC, o Projeto de Apoio à Pesquisa
Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro.
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7. Recursos de terceiros vinculados a projetos--Continuação
7.8. Termo de Execução de TAC Frade--Continuação
7.8.7. Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - CRAS - no
Estado do Rio de Janeiro--Continuação
Em 2021, não houve execução (2020 - R$30), houve rendimentos sobre aplicações
de R$84 (2020 - R$67), despesa financeira de R$81, transferências internas aos
demais projetos pertencentes ao Termo de Execução de TAC Frade no montante de
R$2.948 e encerrou o exercício sem saldo (2020 - R$2.945).
7.8.8. Manutenção de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - CRAS - no
Estado do Rio de Janeiro
Assim como a Fase I, o projeto está encerrado e o recurso foi transferido ao Projeto
de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira para o apoio às iniciativas que visem a
conservação e o uso sustentável do ecossistema manguezal no estado do Rio de
Janeiro.
Em 2021 não houve execução (2020 - R$17), houve rendimentos sobre aplicações
de R$47 (2020 - R$69), despesa financeira de R$44, transferências internas aos
demais projetos pertencentes ao Termo de Execução de TAC Frade no montante de
R$2.915 (2020 – R$0) e encerrou o exercício sem recursos (2020 - R$2.912).
7.9. Projeto de Suporte e Apoio às atividades da R20 no Brasil
R20 - Regions of Climate Action, é uma organização não governamental fundada em 2010
na Califórnia, Estados Unidos da América que firmou contrato de parceria com o FUNBIO
cujo objeto é o apoio operacional para a gestão de recursos aportados pela e para a R20,
consistindo em gerenciamento de recursos financeiros para viabilização de recebimentos e
pagamentos dos recursos iniciais das atividades da R20 no Brasil.
Em 2021 o projeto recebeu recursos no montante de R$538 (2020 – R$403), houve
execução de R$540 (2020 - R$401), houve rendimentos sobre aplicações de R$1 (2020 R$1), despesas financeiras de R$1 (2020 – R$1) e encerrou o exercício sem recursos
(2020 - R$2).
7.10. Amazônia Live - 1 Milhão de Árvores nas nascentes do Rio Xingu (Rock in Rio e ISA)
Iniciativa da Rock World S.A., promotora do evento Rock in Rio, onde o FUNBIO foi
escalado para o gerenciamento financeiro de recursos oriundos de uma cooperação inicial
para o plantio de árvores nas cabeceiras do Rio Xingu no Mato Grosso. A ação encontrou
no Instituto Sócio Ambiental e na Rede de Sementes do Xingu os parceiros ideais para
alcançar a meta proposta, através de uma técnica de plantio conhecida como “muvuca” que
garante a variedade de espécies em um mesmo território.
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7. Recursos de terceiros vinculados a projetos--Continuação
7.10. Amazônia Live - 1 Milhão de Árvores nas nascentes do Rio Xingu (Rock in Rio e ISA)-Continuação
Além da doação inicial, o Rock in Rio, através do Projeto Amazônia Live empenha-se a
levantar recursos através de doações voluntárias em sites com modelos de “crowdfunding”,
doações de bens para leilões, doações de seus patrocinadores, sempre no sentido de
ampliar a quantidade de árvores a serem plantadas.
Durante o exercício de 2021 o projeto recebeu o montante de R$1 (2020 - R$25), executou
R$513 (2020 - R$512), houve um rendimento de R$14 (2020 - R$18), despesa financeira
de R$5 e encerrou o exercício com saldo no valor de R$35 (2020 - R$538).
7.11. Mata Atlântica III
Projeto financiados pelo Bundesministerium für Umwelt (BMU - Ministério do Meio
Ambiente (MMA) da Alemanha) através do Banco Alemão de Desenvolvimento (KfW) que
tem como objetivos: contribuir para a conservação da biodiversidade e a restauração
ecológica na Mata Atlântica, com ênfase nos mosaicos de unidades de conservação,
Mosaico do Extremo Sul da Bahia (BA), Mosaico Central Fluminense (RJ) e Mosaico
Lagamar (SP/PR), contribuindo para a mitigação e a adaptação às mudanças climáticas
neste bioma.
FUNBIO é o Gestor Financeiro do programa e após a celebração do Acordo de
Cooperação Técnica, com MMA, em 23 de dezembro 2020, foi feito um novo desenho do
Projeto, com a estratégia de lançamento de uma Chamada de Projetos para a seleção de
iniciativas de recuperação da vegetação nativa nas regiões dos mosaicos de Unidades de
Conservação Lagamar, Central Fluminense (MCF) e Extremo Sul da Bahia (MAPES).
Em 2021 o projeto recebeu recursos no montante de R$12.624 (2020 – R$1.616), houve
rendimento sobre aplicação financeira de R$29 (2020 – R$7), despesas financeiras de
R$53 (2020 – R$15), variação cambial de R$4 (2020 – R$731), execução de R$10.321
(2020 - R$2.634) e encerrou o exercício com o montante de R$3.510 (2020 - R$1.227).
7.12. Acordo de Cooperação entre FUNBIO e MMA - Probio II
O Acordo foi concebido para viabilizar o uso de recursos financeiros remanescentes do
Projeto de Ações Integradas Público-Privadas para a Biodiversidade, mediante acordo
efetuado entre a Caixa Econômica Federal, o Banco Mundial e o FUNBIO. Esses recursos
são provenientes de rendimento financeiro da doação do GEF.
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7. Recursos de terceiros vinculados a projetos--Continuação
7.12. Acordo de Cooperação entre FUNBIO e MMA - Probio II--Continuação
Os objetivos do projeto já foram atingidos e o saldo existente, proveniente de rendimentos
aguarda orientação técnica para uma destinação financeira. Havendo esta deliberação será
feito o termo de encerramento do projeto.
Em 2021 houve rendimento sobre aplicação financeira de R$1 (2020 – R$1), não houve
despesas financeiras (2020 – R$1), não houve execução (2020 - R$6) e encerrou o
exercício com o montante de R$26 (2020 - R$26).
7.13. Bolsas FUNBIO - Conservando o Futuro
Fruto da parceria inicial entre o Instituto Humanize e o FUNBIO, o Programa Bolsas
FUNBIO - Conservando o Futuro teve em 2021 além dessas duas instituições o aporte
adicional da empresa Eurofins. O programa tem o objetivo de fornecer apoio financeiro a
pesquisas de campo em conservação ambiental e da biodiversidade, de alunos de cursos
de mestrado e doutorado matriculados em universidades e institutos de ensino superior do
território brasileiro.
Em 2021 o projeto recebeu recursos no montante de R$ 544 (2020 – R$1.153), houve
rendimento sobre aplicação financeira de R$20 (2020 – R$7), despesas financeiras de R$2
(2020 – R$1), houve execução de R$1.148 (2020 - R$435) e encerrou o exercício com o
montante de R$717 (2020 - R$1.303).
7.14. Projeto Estratégias de Conservação, Restauração e Manejo para a Biodiversidade da
Caatinga, Pampa e Pantanal (GEF TERRESTRE)
O Projeto Estratégias de Conservação, Restauração e Manejo para a Biodiversidade da
Caatinga, Pampa e Pantanal: GEF Terrestre, visa promover a conservação da
biodiversidade da Caatinga, Pampa e Pantanal, por meio de três estratégias principais:
 Expansão e consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC),
incluindo a criação de novas Unidades de Conservação e promovendo aumento da
efetividade de conservação das já existentes;
 Restauração da vegetação nativa; e
 Planos de Ação Nacionais de espécies ameaçadas.
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7. Recursos de terceiros vinculados a projetos--Continuação
7.14. Projeto Estratégias de Conservação, Restauração e Manejo para a Biodiversidade da
Caatinga, Pampa e Pantanal (GEF TERRESTRE)--Continuação
Sua implementação ocorre em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio), Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), e órgãos estaduais de
meio ambiente, sob coordenação técnica do Ministério do Meio Ambiente e cuja execução
será realizada pelo FUNBIO. O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é a
agência implementadora dos recursos da doação do Fundo Mundial para o Meio Ambiente
(GEF, sigla em inglês para Global Environment Facility Trust Fund), para serem executados
ao longo de cinco anos, contados a partir da assinatura do contrato, em maio de 2018.
Em 2021 o projeto recebeu do BID recursos no montante de R$ 11.921 (2020 – R$9.839),
houve rendimento sobre aplicação financeira de R$110 (2020 – R$48), houve despesas
financeiras de R$73 (2020 – R$38), houve execução de R$12.692 (2020 - R$6.396) e
encerrou o exercício com o montante de R$2.717 (2020 - R$3.454).
7.15. REDD Early Movers Mato Grosso - REM MT
O Projeto consiste na remuneração sobre resultados (ex-post) de reduções de emissões de
gases de efeito estufa oriundas do desmatamento. O objetivo superior do Projeto é a
redução significativa de emissões oriundas do desmatamento e degradação ambiental no
Estado do Mato Grosso e no Brasil. Os recursos para a viabilização do Programa são
aportados pelo Governo da Alemanha, através do Banco Alemão de Desenvolvimento
(KfW) e pelo Governo do Reino Unido através da Estratégia para Energia e Industria
(BEIS).
Em 2021 o projeto recebeu o montante de R$ 67.913 (2020 – R$67.575), houve rendimento
sobre aplicação financeira de R$6.381 (2020 – R$2.818), houve despesas financeiras de
R$1.173 (2020 – R$269), houve execução de R$39.472 (2020 - R$37.146), outros valores
no montante de R$22 (2020 – R$4.307) e encerrou o exercício com o montante de
R$152.198 (2020 - R$118.571).
7.16. TCA CSN - Volta Verde
Os recursos financeiros para a execução do TCA Volta Verde são oriundos de condutas
lesivas ao meio ambiente pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Essas consistiram
no lançamento excessivo de benzo-a-pireno no Rio Paraíba do Sul e de benzeno no ar
durante o período de 1990 a 1996, mais especificamente na Usina Presidente Vargas
(UPV), no município de Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro. Com o objetivo de
promover a compensação ambiental, a empresa realizou depósitos em uma conta judicial.
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7. Recursos de terceiros vinculados a projetos--Continuação
7.16. TCA CSN - Volta Verde--Continuação
O valor da doação foi destinado para o Programa de Conservação da Natureza - Volta
Verde, apresentado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda SMMA. Além disso, foi autorizado o depósito para a conta de titularidade do Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), o qual ficou responsável pela gestão financeira
e operacional dos recursos.
O Programa Volta Verde visa implantar o Jardim Botânico municipal e ampliar a cobertura
da vegetação de Volta Redonda, por meio da arborização urbana e do reflorestamento na
Área de Preservação Permanente da Ilha São João. O projeto foi encerrado em julho de
2021, quando findou a vigência do Acordo de Cooperação.
Diante disso, em 2021 houve rendimento sobre aplicação financeira de R$1 (2020 - R$68),
houve despesas financeiras de R$2, houve execução de R$159 (2020 - R$4.184) e
encerrou o exercício sem saldo (2020 - R$160).
7.17. Exxon Mobil - AMLD
Em 2020 teve início, em agosto, o projeto “Parceria para a Implementação do Parque
Ecológico Mico-Leão-Dourado”, para apoiar a implementação do Parque Ecológico Micoleão-dourado, na Fazenda Igarapé, onde foi executado, também em 2020, o processo de
restauração florestal com mudas de espécies da Mata Atlântica, no município de Silva
Jardim, no Rio de Janeiro. Em 2020 foram realizadas a manutenção e monitoramento das
mudas das espécies nativas Mata Atlântica plantadas em 2019, pelo projeto Restauração
Florestal para a Conservação do Mico-leão-dourado.
Em 2021 o projeto recebeu R$1.200 (2020 – R$500), houve rendimento sobre aplicação
financeira de R$11 (2020 – R$4), houve despesas financeiras de R$2 (2020 – R$1), houve
execução de R$778 (2020 - R$678) e encerrou o exercício com o montante de R$543
(2020 - R$112).
7.18. Plano de Monitoramento e Avaliação do Lixo Marinho no Estado de São Paulo
(PMLM-SP)
O projeto visa a criação de uma estratégia estruturada e integrada para elaboração do
Plano de monitoramento e avaliação do lixo marinho no estado de São Paulo,
estabelecendo um canal de comunicação eficaz entre ciência e gestão, integrando atores
da sociedade civil, ONG´s, governo, setor privado e academia. Em 2021 ocorreu o
encerramento do projeto.
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7. Recursos de terceiros vinculados a projetos--Continuação
7.18. Plano de Monitoramento e Avaliação do Lixo Marinho no Estado de São Paulo
(PMLM-SP)--Continuação
Em 2021 o projeto não recebeu recursos (2020 – R$303), não houve rendimento sobre
aplicação financeira (2020 – R$3), houve despesas financeiras de R$3 (2020 – R$1), houve
execução de R$130 (2020 – R362), não houve outros valores (2020 – R$29) e encerrou o
exercício sem saldo (2020 - R$133) devido ao encerramento do projeto.
7.19. TAJ Santos-PERB
Os recursos financeiros para a execução do Projeto são oriundos da Ação Civil Pública nº
208.283-16.1989.4.03.6104 e de um Termo de Acordo Judicial celebrado entre a L.
Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda. e o Ministério Público Federal (MPF) em 19
de março de 2018. O fato gerador da ação foi o dano ambiental ocorrido em 08 de
novembro de 1989 em razão do vazamento de cerca de 2.400 litros de gasolina no mar.
Com isso, a empresa foi condenada e comprometeu-se a pagar a quantia líquida de R$360,
a qual foi depositada em juízo.
O MPF determinou que os recursos fossem utilizados em favor do Parque Estadual
Restinga de Bertioga (PERB), gerido pela Fundação para a Conservação e a Produção
Florestal do Estado de São Paulo (Fundação Florestal), o que foi deferido por despacho da
Justiça Federal. Além disso, foi autorizado o depósito da quantia para a conta de
titularidade do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), o qual ficou responsável
pela gestão financeira e operacional dos recursos. O projeto teve seu encerramento em
dezembro de 2021.
Em 2021 houve um rendimento sobre aplicações de R$4 (2020 - R$7), despesa financeira
de R$2, executou R$185 (2020 - R$176), não houve outros valores (2020 – R$11) e
encerrou o exercício sem saldo (2020 - R$183).
7.20. Fundo Florestal Amazônico
O Projeto Fundo Florestal Amazônico visa garantir a efetiva coordenação e integração da
iniciativa do Fundo Florestal Amazônico em todo o Brasil, por meio da construção de uma
estratégia compartilhada tanto para o enfrentamento dos impactos já sentidos pelos
incêndios florestais de 2019, quanto para a preparação para a temporada de incêndios
florestais de 2020. Ao longo dos 20 meses de execução do projeto, além do apoio a
projetos na Amazônia foram também desenvolvidas outras ações que se apresentavam
como oportunidades no Brasil. Entre elas, destacamos o desenvolvimento de um novo
mecanismo financeiro para apoiar novos projetos na Amazônia em parceria com a
Comissão Europeia - o Rapid Rescue Facility.

48

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Notas explicativas às demonstrações contábeis--Continuação
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

7. Recursos de terceiros vinculados a projetos--Continuação
7.20. Fundo Florestal Amazônico--Continuação
Em 2021 houve recebimento de recursos de R$333 (2020 – R$543), houve um rendimento
sobre aplicações de R$7 (2020 - R$3), despesas financeiras de R$5 (2020 – R$4),
executou R$582 (2020 - R$295) e encerrou o exercício sem saldo (2020 - R$247).
7.21. Projeto COPAIBAS - Community, Protected Areas and Indigenous Peoples Project in
the Brazilian Amazon and Cerrado Savannah
O Copaíbas é um projeto de execução do FUNBIO, viabilizado por recursos do Ministério
de Relações Exteriores da Noruega (Norwegian Ministry of Foreign Affairs - MFA). O
projeto tem duração de seis anos, sendo o primeiro destes destinado à preparação das
iniciativas que serão realizadas nos cinco anos seguintes. O Copaíbas tem por objetivo
contribuir para a redução da taxa de desmatamento na Amazônia brasileira e no Cerrado.
Em 2021 o MFA realizou o total de R$18.440 de desembolso para o projeto (2020 R$5.011), apresentou rendimentos financeiros sobre aplicação de R$246 (2020 – R$38),
despesa financeira de R$26, executou R$4.741 (2020 - R$1.986), houve outros valores no
montante de R$3 (2020 – não apresentou saldo) e encerrou o exercício no montante
próximo de R$16.985 (2020 - R$3.063).
7.22. TCSA Porto Sul
O Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul (TCSA Porto Sul) corresponde a um
instrumento jurídico decorrente do licenciamento ambiental conferido à empresa Bahia
Mineração S/A. (BAMIN) para construção do empreendimento denominado Porto Sul na
Região de Aritaguá. O TCSA Porto Sul, firmado pelo Ministério Público Federal e Ministério
Público Estadual da Bahia, homologado em 17 de outubro de 2019, foi celebrado com o
Estado da Bahia (representado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente da Bahia
(SEMA-BA) e Casa Civil), a mineradora BAMIN, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos (INEMA) e o Município de Ilhéus-BA.
Seu objetivo é assegurar o desenvolvimento sustentável, a integridade ambiental, as
funções ecológicas e os serviços ecossistêmicos da região de instalação do Porto Sul, por
meio de ações integradas destinadas a prevenir, em escala de paisagem, danos ambientais
evitáveis e mitigar impactos não evitáveis decorrentes da implantação do empreendimento.
Em 2021 houve recebimento de recursos no valor de R$10.041 (2020 - R$6.843),
rendimentos brutos sobre aplicações de R$502 (2020 - R$49), despesa financeira de R$61,
houve execução no montante de R$2.795, outros valores no montante de R$5 e encerrou o
exercício no montante próximo de R$14.584 (2020 - R$6.892).
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7. Recursos de terceiros vinculados a projetos--Continuação
7.23. Tradição e Futuro na Amazônia
O projeto é apoiado pelo Programa Petrobras Socioambiental e tem como objetivo
contribuir para a gestão territorial e ambiental da TI Menkragnoti, promovendo a
manutenção da cobertura vegetal, do estoque de carbono, da biodiversidade e a
valorização de conhecimentos do povo Kayapó (Mêbêngôkre). Executado pelo FUNBIO em
parceria com a Conservação Internacional do Brasil (CI -Brasil), Instituto Kabu (IK), Instituto
Raoni (IR) e Associação Floresta Protegida (AFP).
Em 2021 houve recebimento de recursos no valor de R$886 (2020 - R$987), rendimentos
sobre aplicações de R$34 (2020 - R$1), despesa financeira de R$3, execução de R$729,
outros valores no montante de R$1 e encerrou o exercício no montante próximo de
R$1.177 (2020 - R$988).
7.24. Fundo Amapá
O Fundo Amapá foi desenhado pelo FUNBIO com apoio da Fundação Gordon e Betty
Moore e CI-Brasil e, em estreita articulação com a equipe da Secretaria de Meio Ambiente
do Amapá, para destinar recursos para a manutenção das áreas protegidas de
biodiversidade do estado.
O FUNBIO é o gestor financeiro do mecanismo e prevê a captação de recursos de fontes
diversificadas como TACs, doações e pagamentos por serviços ambientais. O objetivo é
dar agilidade à execução e flexibilidade para a alocação de recursos nas áreas protegidas,
de forma que atenda as reais necessidades das Unidades de Conservação (UCs) do
estado mais preservado do Brasil.
Em 2021 houve rendimentos sobre aplicações de R$3.836 (2020 - R$2.050), despesas
financeiras de R$2.777 (2020 – R$252), variação cambial de R$743 (2020 – R$1.769) e
encerrou o exercício no montante próximo de R$17.867 (2020 - R$16.065).
7.25. Fundo Abrolhos Terra e Mar (Fundo ATM)
O Fundo Abrolhos Terra e Mar, anteriormente conhecido como “Fundo Bahia & ES” foi
desenhado pelo FUNBIO com apoio da Fundação Gordon e Betty Moore e CI-Brasil, e em
estreita articulação com a equipe do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio), para destinar recursos para garantir a viabilidade e
sustentabilidade de Unidades de Conservação Federais do Território Abrolhos Terra e Mar.
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7. Recursos de terceiros vinculados a projetos--Continuação
7.25. Fundo Abrolhos Terra e Mar (Fundo ATM)--Continuação
O Fundo Abrolhos Terra e Mar (Fundo ATM), em 2021, apresentou rendimentos de
R$3.188 (2020 - R$1.429), despesas financeiras de R$2.465 (2020 – R$146), variação
cambial de R$533 (2020 – R$1.368), não apresentou outros valores (2020 – R$952) e
encerrou o exercício com saldo no valor de R$12.490 (2020 - R$11.234).
Em 2021 a conta operacional apresentou rendimentos de R$20 (2020 - R$1), não houve
execução de recursos (2020 – R$496), não apresentou outros valores (2020 – R$952) e
encerrou o exercício com saldo de R$477 (2020 – R$457).
7.26. TAC Almoxarifados Submarinos
O Projeto TAC Almoxarifados Submarinos (TAC ALSUB) é decorrente da medida
compensatória estabelecida no Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta
celebrado em 25 de março de 2021, entre o Ministério Público Federal (MPF) e a Petróleo
Brasileiro S.A. – PETROBRAS, no âmbito do Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08
(anexo 1). Possui prazo estimado para a execução de 04 (quatro) anos. São três os
objetivos gerais do projeto, a saber:
(i)

Apoio a Unidades de Conservação marinhas e costeiras, federais ou estaduais,
localizadas no Estado do Rio de Janeiro;

(ii) Apoio à produção sustentável, geração de renda e melhoria da qualidade de vida das
comunidades de pescadores e maricultores artesanais, considerando, inclusive, os
impactos socioeconômicos da pandemia do Covid-19;
(iii) Apoio à pesquisa científica nas áreas de oceanografia, biodiversidade marinha,
controle da poluição no mar, mudanças climáticas e outras correlatas.
O projeto foi iniciado em 2021 e houve recebimento de recursos no valor de R$20.057,
rendimentos sobre aplicações de R$749, despesa financeira de R$71, houve execução no
montante de R$526, outros valores no montante de R$2 e encerrou o exercício no
montante de R$20.207.
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7. Recursos de terceiros vinculados a projetos--Continuação
7.27. GCF TASK Force
O projeto GCF Task Force faz parte de um programa internacional que visa ampliar o
diálogo sobre os temas de clima e florestas. No Brasil, a Força-Tarefa de Governadores
para o Clima e Florestas (GCF Task Force) tem como objetivo apoiar o Fórum de
Secretários de Meio Ambiente, composto por representantes dos 9 estados da Amazônia
legal, no desenvolvimento de mecanismo estaduais de cooperação para o desenho e a
implementação de iniciativas e ações visando à redução de emissões de carbono. As
ações são coordenadas pela Universidade do Colorado (EUA), que é responsável pelo
Secretariado Global. As principais metas do projeto são:
(i) Alinhamento subnacional e nacional envolvendo aspectos políticos, financeiros e
técnicos para redução do desmatamento.
(ii) Apoio aos Estados no acesso ao mercado de emissões com foco em Padrões REDD+.
(iii) Ampliação da visibilidade da demanda regional em âmbito internacional, visando
explorar oportunidades de financiamento e ação conjunta.
(iv) Elaboração de um Plano de Ação, voltado para cadeias de valor.
(v) Elaboração de propostas para bioeconomia.
(vi) Fortalecimento da rede de parceiros, com a constituição do Comitê Regional e Grupo
Consultivo Indígena.
O projeto foi iniciado em 2021 e houve recebimento de recursos no valor de R$202,
rendimentos sobre aplicações de R$3, despesas financeiras de R$4, execução no
montante de R$824, outros valores no montante de R$630 e encerrou o exercício com o
montante de R$7.
7.28. Consórcio da Amazônia
O Consórcio Interestadual da Amazônia Legal é uma autarquia, formada na modalidade
associação pública, com autonomia para captar recursos, promover investimentos e
executar projetos de interesse comum aos nove estados da Amazônia legal brasileira. Ela
integra a administração indireta de todos os estados membros e tem foro no Distrito
Federal, com escritório central em Brasília e núcleos administrativos nos estados
associados.
Do recurso Instituto Clima e Sociedade em 2021 houve recebimento de recursos no valor
de R$328, rendimentos sobre aplicações de R$7, despesas financeiras de R$1, houve
execução no período de R$23 e encerrou o exercício no montante próximo de R$311.
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7. Recursos de terceiros vinculados a projetos--Continuação
7.28. Consórcio da Amazônia--Continuação
Do recurso da embaixada da França no Brasil em 2021 houve recebimento de recursos no
valor de R$156, rendimentos sobre aplicações de R$5, despesas financeiras de R$1,
houve execução no montante de R$40 e encerrou o exercício no montante próximo de
R$120.
7.29. TAJ Paranaguá
O Termo de Acordo Judicial celebrado entre o Ministério Público Federal, Ministério Público
do Estado do Paraná e a Petrobras, com a interveniência do Fundo Brasileiro para a
Biodiversidade (FUNBIO) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio), no âmbito do cumprimento das sentenças nº 5001333-55.2012.4.04.7008 e nº
5001337-92.2012.4.04.7008, instituiu o Programa de Conservação da Biodiversidade do
Litoral do Paraná, doravante denominado Programa por meio de um mecanismo financeiro
e operacional privado gerido pelo FUNBIO.
Os recursos disponibilizados a título de indenização (compensação e tutela pelo
equivalente), foram depositados em duas contas separadas, sendo:
7.29.1. Modalidade IA
Conta relativa à Modalidade IA (Cumprimento de Sentença no 5001133355.2012.404.7008), concernente ao ICMBio.
Para essa modalidade houve recebimento de recursos no valor de R$50.802 em
2021, rendimentos brutos sobre aplicações de R$861, despesa financeira de R$60 e
encerrou o exercício no montante próximo de R$51.603.
7.29.2. Modalidade III
Conta relativa à Modalidade III (Cumprimento de Sentença no 5001133792.2012.404.7008), referente ao Ministério Público Estadual e Federal, recursos que
poderão ser utilizados nas Unidades de Conservação Federais, Estaduais e
Municipais.
Na modalidade III houve recebimento de recursos no valor de R$60.943 em 2021,
rendimentos brutos sobre aplicações de R$1.033, despesa financeira de R$72 e
encerrou o exercício no montante próximo de R$61.904.
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7. Recursos de terceiros vinculados a projetos--Continuação
7.30. REWILD
O projeto Articulated strategy to face ethno-enviromental emergencies in the brazilian
amazon é uma iniciativa financiada pela organização ambientalista internacional Re:Wild,
através do Programa Rapid Rescue Facility, com recursos da União Européia e tem como
principal objetivo apoiar comunidades tradicionais, povos indígenas e agricultores familiares
impactados pela pandemia da COVID-19. Sendo o FUNBIO o gestor financeiro do projeto.
Em 2021 houve recebimento de recursos no valor de R$2.540, despesas financeiras de
R$10 e encerrou o exercício no montante próximo de R$2.530.
7.31. TAC Coral Sol
O objetivo do Programa “TAC Coral-sol” é diagnosticar e monitorar a biodiversidade
associada a substratos naturais consolidados da Baía da Ilha Grande, em especial da
Unidade de Conservação Federal de proteção integral Estação Ecológica de Tamoios,
avaliar estratégias de manejo e implementar procedimentos de detecção precoce de coralsol (Tubastraea spp.), investigar as relações ecológicas interespecíficas entre espécies
nativas e invasoras e desenvolver modelo hidrodinâmico para a região.
Os recursos financeiros para a execução desta inciativa são oriundos de obrigações de
natureza compensatória pactuadas por meio de um Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta (TAC), aberto em virtude da ausência de medidas mitigadoras e
de controle da bioinvasão. O TAC foi celebrado entre o Ministério Público Federal e cinco
empresas compromissárias (Petróleo Brasileiro S.A, PPetrobras Transporte S/A, Estaleiro
Brasfels Ltda, Vale S.A. e Technip Operadora Portuária S/A.), tendo o FUNBIO como um
dos intervenientes e gestor financeiro e operacional dos Projetos.
Em 2021 houve recebimento de recursos no valor de R$420 por não ter ocorrido maiores
movimentações encerrou o exercício no montante de R$420.
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8. Agência GEF
31/12/2021
Recursos vinculados a Agência GEF - FUNBIO
Recursos vinculadas a Agência GEF - Projetos
Recursos vinculados a Agência GEF - Grant Prospecies
Recursos vinculados a Agência GEF
Adiantamento de projetos - Grant Prospecies
Adiantamento de projetos Agência GEF
Total

31/12/2020

1.569
91
19.351
21.011

2.272
85
9.685
12.042

2.999
2.999

3.000
3.000

24.010

15.042

O Fundo Mundial para a Natureza (GEF) foi criado em 1991 como um desdobramento da
Convenção da Diversidade Biológica assinada na Rio-92, teve uma fase piloto como um
programa do Banco Mundial e em 1994 passou a ser independente.
Os fundos do GEF estão disponíveis para países em desenvolvimento e países com economias
em transição para cumprir os objetivos das convenções e acordos ambientais internacionais e
são repassados através das Agências acreditadas pelo GEF. O FUNBIO é a única agência
nacional no Brasil acreditada pelo GEF e uma das três em todo o mundo.
Nos quadros abaixo estão segregados os recursos destinados a adiantamentos para uso do
FUNBIO na preparação de propostas e custos administrativos da Entidade, dos recursos que
deverão ser diretamente alocados aos projetos aprovados.
8.1. Recursos vinculados a Agência GEF - FUNBIO

Descrição
Agência GEF-FUNBIO
(c/c 29149-8)

31/12/2020

Entrada de
recursos /
Contribuição
preparação de
projetos

Transferência
FUNBIO
(apropriação)

Custos/ Demais
Transferências
FUNBIO(1)

Rendimento s/
aplicações

Despesas
Financeiras

31/12/2021

2.272
2.272

-

(720)
(720)

(58)
(58)

76
76

(1)
(1)

1.569
1.569

(1) Do montante de R$58, R$56 refere-se à execução de despesas atreladas a gestão do ano de 2021 e o montante de R$2 foi despesas de viagem
regularizadas em 2021.

A criação da Agência GEF no FUNBIO permite apoiar instituições interessadas,
principalmente os Ministérios do Meio Ambiente e da Ciência, Tecnologia, Inovação e
Comunicação, na elaboração e adequação de projetos a serem submetidos ao GEF.

55

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Notas explicativas às demonstrações contábeis--Continuação
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

8. Agência GEF--Continuação
8.2. Recursos vinculados a Agência GEF - Projeto Pró Espécies Preparation

Contratos
Pró Espécies
Preparation (c/c
129150)

31/12/2020

Entrada de
recursos /
Projetos
Aprovados

Adiantamento
- Projeto

Rendimentos
sobre
aplicações

Despesas
Financeiras

Custos
Projetos

31/12/2021

85
85

-

-

6
6

-

-

91
91

Refere-se a um contrato de apoio financeiro para a preparação do documento de avaliação
de projeto “Estratégia Nacional para Conversação de Espécies Ameaçadas - Pró
Espécies”, para aplicação ao conselho do Global Environment Facility - GEF, acordado
entre o FUNBIO e a Associação UICN.
O Projeto visa a preparação do Projeto Pró Espécies consubstanciada no apoio ao
Ministério do Meio Ambiente na elaboração do Documento de Projeto Prós Espécies, com
aporte técnico, suporte administrativo para realização de reuniões e workshops, articulação
de atores chave para a elaboração e execução do Projeto Pro Espécies, a contratação de
consultorias e a elaboração de documentos, inclusive e principalmente do Documento de
Avaliação de Projeto Pró Espécies com conteúdo e forma adequados à submissão do
documento à Secretaria Executiva do GEF para seu endosso.
8.3. Projeto Pró Espécies Grant

Contratos
Pró Espécies Grant
(c/c 23533-4)

31/12/2020

9.685
9.685

Entrada de
recursos Rendimentos
Projetos
Adiantamento
sobre
Despesas
aprovados
- Projeto
Aplicações (1) Financeiras

16.242
16.242

(6.869)
(6.869)

356
356

(63)
(63)

Custos
Projetos

-

(1) O total de rendimentos no exercício é de R$476, sendo que R$120 foi devolvido para o doador, conforme determina o acordo de
procedimentos financeiros da Agência.
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8. Agência GEF--Continuação
8.3. Projeto Pró Espécies Grant--Continuação

Contratos
Pró Espécies Grant
Total

31/12/2020

Adiantamento
Preparação do
projeto

3.000
3.000

6.869
6.869

Prestação de
contas

31/12/2021

(6.870)
(6.870)

2.999
2.999

O projeto foi iniciado em agosto de 2018 e as atividades do projeto vem sendo
supervisionadas onde o avanço do projeto rumo às suas metas foi verificado e concluiu-se
que apesar de haver algumas atividades atrasadas em relação ao planejamento, há um
número maior de atividades adiantadas e o projeto se encontra em um nível satisfatório de
implementação.

9. Agência GCF
31/12/2021
Recursos vinculadas a Agência GCF - Projeto Readiness
Total recursos vinculados Agência GCF

31/12/2020

1.091
1.091

1.173
1.173

O Fundo Verde do Clima (Green Climate Fund - GCF) tem como objetivo apoiar os países em
desenvolvimento a implementarem ações de adaptação e mitigação das mudanças climáticas
globais. O Fundo trabalha com entidades implementadoras que estejam credenciadas após
processo de acreditação. Estas entidades devem seguir as políticas e procedimentos do GCF.
Recursos vinculados a Agência GCF - Projeto Readiness

Descrição
Projeto Readiness (c/c
25432-0)

31/12/2020

Entrada de
recursos

Execução
de Projetos

Transferência
FUNBIO
(apropriação)

Rendimentos
sobre
aplicações

Despesas
Financeiras

31/12/2021

1.173
1.173

-

(15)
(15)

(117)
(117)

50
50

-

1.091
1.091

O projeto “Strengthening Brazilian DAEs and executors for the implementation and execution of
GCF projects” tem como objetivo apoiar todas as três entidades nacionais acreditadas no GCF
na melhoria de suas capacidades de operar junto a este fundo. Os pontos de melhoria foco deste
projeto são as questões relativas a salvaguardas ambientais e sociais, questões de gênero e
monitoramento de projetos.
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9. Agência GCF--Continuação
Readiness PC é uma linha de financiamento do Fundo Verde do Clima (Green Climate Fund GCF) que efetua doações para os países signatários da Convenção Quadro das Nações Unidas
sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) e é gerido pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade FUNBIO, financiados com recursos celebrados entre a United Nations Office for Project Services
(UNOPS).

10. Fundo de recursos FUNBIO - FRF - Patrimônio líquido
O Fundo de Recursos do FUNBIO - FRF tem por objetivo a constituição de uma reserva de
capital para que a Entidade possa honrar com suas despesas fixas, caso não haja recebimento
de recursos de terceiros. Entretanto, a orientação estratégica do Conselho Deliberativo é no
sentido de diminuir a dependência da Entidade sobre o FRF, através da captação de recursos de
terceiros.
Em 2021 por definição da Administração e aprovação da Comissão de Finanças e Auditoria não
houve transferência para conta administrativa do Funbio para complementação de caixa. Foi
transferido para a conta do FRF no montante de R$5.000, sendo que R$500 foi transferido para
Projeto Bolsa FUNBIO patrocinado pelo FRF. A gestão dos ativos do FRF é administrada pela
Pragma Gestão de Patrimônio e acompanhada pelo Comitê de Gestão de Ativos do FUNBIO.

Saldo em 1º de janeiro
Destinação de superavit, decorrente de rendimentos financeiros (1)
Aporte Fundo de Recursos do FUNBIO - FRF (2)
Transferência de recurso para conta administrativa (3)
Transferência de recurso para Projeto Bolsa FUNBIO (3)
Saldo em 31 de dezembro
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31/12/2021

31/12/2020

32.433
485
5.000
(500)
37.418

30.061
3.872
(1.000)
(500)
32.433

(1)

Destinação de superávit do exercício na proporção dos rendimentos financeiros do ativo do FRF (líquido de provisão de imposto
de renda e recursos de gestão do fundo), gerido pela “Pragma”. Em 2021 foi destinado de superávit do exercício o valor de R$485
(2020 - R$3.872).

(2)

Em 2021 foi realizada a transferência de R$5.000 para a conta do FRF.

(3)

Em 2021 não houve transferência de recursos para a conta administrativa do FUNBIO, mas foi aprovado pela Comissão de
Finanças e Auditoria, o total de R$500 para o Projeto Bolsas FUNBIO (2020 - R$500).

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Notas explicativas às demonstrações contábeis--Continuação
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

11. Reembolso de projetos
Projeto
Arpa 3ª fase - Fundo de Transição
TAC Frade - Apoio UCs Federais Cost e Est RJ
TAC Frade - Apoio UCs Federais Cost e Est RJ - Fase II
TAC Frade - Conserva-ção da Toninha
TAC Frade - Implantação Cras
TAC Frade - Implantação Cras - Fase II
TAC Frade - Pesquisa Marinha e Pesqueira
TAC Frade - Projeto Educação Ambiental
TAC Frade - Projeto Educação Ambiental - Fase II
Kayapó
GEF Mar
Mata Atlântica III
Probio/Fundo de Oportunidades
R20
Amazônia Live - Rock in Rio
GEF Terrestre
Plano de Monitoramento do Lixo Marinho - SP
Copaíbas
Kayapo - Tradição e Futuro na Amazônia
TAC Almoxarifados Submarino
Consórcio Amazônia
GCF Task Force
Fundo Moore Bain
Total

31/12/2021

31/12/2020

4.369
202
180
277
443
170
206
133
82
59
5
446
2.839
247
150
38
45
835
10.726

4.458
200
197
335
30
17
453
100
178
267
1.014
1
52
10
361
49
1.579
9.301

Nesta conta do grupo de receitas são registrados os recursos de projetos utilizados para o
reembolso de despesas incorridas pelo FUNBIO como entidade executora da iniciativa. Em sua
maioria refere-se a custos de pessoal, locomoção e administrativo indispensável para a
realização dos trabalhos. Assim, a receita que aqui se apresenta constitui custos diretos dos
projetos.
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12. Recuperação de custos
Projetos
TAC Frade - Pesquisa Marinha e Pesqueira
TAC Frade - Projeto Educação Ambiental Fase I
TAC Frade - Apoio Ucs Federais Cost e Est RJ Fase I
TAC Frade - Projeto Educação Ambiental Fase II
TAC Frade - Apoio Ucs Federais Cost e Est RJ Fase II
Mata Atlântica III
GEF Mar Petrobras
GEF Terrestre
Amazônia Live - Rock in Rio
TCA CSN Volta Verde
REDD Early Movers Mato Grosso - REM MT
Exxon Mobil - AMLD
Plano de Monitoramento do Lixo Marinho-SP
TAJ Santos - PERB
Projeto K
Fundo Florestal Amazônico
Fundo Abrolhos Terra e Mar (Fundo ATM) - Operacional
Copaíbas
TCSA Porto Sul
TAC Almoxarifados Submarino
GCF Task Force
Bolsa FUNBIO
Total

31/12/2021

31/12/2020

429
689
711
492
488
623
1.344
1.101
23
4.894
120
3
14
707
1.103
376
51
31
13.199

767
1.480
386
152
4.212
50
21
50
187
27
143
407
7.882

Nesta conta do grupo de receitas são registrados os valores transferidos pelos projetos a título de
cobertura dos custos indiretos incorridos pelo FUNBIO na execução das suas atividades
previstas no orçamento da iniciativa. A verba transferida ao FUNBIO com esta finalidade não se
constitui remuneração por serviço prestado, mas uma cooperação a ser utilizada no objetivo
comum previsto no orçamento do projeto.

13. Despesas gerais e administrativas

Salários e encargos
Serviços de terceiros
Locação e manutenção
Despesas de viagens
Despesas gerais
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31/12/2021

31/12/2020

(16.356)
(3.435)
(865)
(32)
(422)
(21.110)

(14.413)
(1.939)
(901)
(34)
(493)
(17.780)

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
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(Em milhares de reais)

14. Resultado financeiro
31/12/2021
Receitas financeiras
Variação cambial ativa
Rendimento de aplicações financeiras
Total de receitas financeiras

131
823
954

Despesas financeiras
Variação cambial passiva
Despesas bancárias
Total de despesas financeiras

(91)
(50)
(141)
813

31/12/2020
237
4.757
4.994

(111)
(815)
(926)
4.068

15. Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
A Entidade é parte em ações judiciais e processos administrativos perante tribunais e órgãos
governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões trabalhistas,
tributárias e aspectos cíveis.
Não havia contingências classificadas com risco provável de perda nas datas-bases de 31 de
dezembro de 2021 e de 2020.
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Entidade possui a seguinte composição de ações, cuja
probabilidade de perda foi avaliada por seus advogados externos como possível:
Natureza das ações:
Cível (*)
Total

31/12/2021

31/12/2020

1.000
1.000

1.000
1.000

(*) O Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro é conhecido como Fundo da Mata Atlântica
(FMA/RJ), por meio de uma parceria firmada com a Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro (SEA-RJ). O FUNBIO
administra os recursos do FMA/RJ provenientes da compensação sobre os impactos ambientais de empreendimentos produtivos,
cujo pagamento é regulamentado pelo SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, e recursos oriundos
de outras fontes.

O FMA/RJ foi amparado pelo Termo de Convênio nº. 003/2009 celebrado entre o Estado do Rio
de Janeiro por intermédio da Secretaria de Estado do Ambiente - SEA e o Fundo Brasileiro para
a Biodiversidade - FUNBIO, com a interveniência do Instituto Estadual do Ambiente - INEA,
visando a operação, manutenção e controle do mecanismo, cuja vigência perdurou até 2015.
Atualmente o Projeto tem amparo no Acordo de Cooperação 04/2016 celebrado entre o Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO a Secretaria de Estado do Ambiente - SEA e o
Instituto Estadual do Ambiente -INEA.
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15. Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas--Continuação
No âmbito do referido Convênio 003/2009, o Ministério Público do Estado do RJ instaurou Ação
Civil Pública contra o Estado do Rio de Janeiro, o INEA e o FUNBIO na 15ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, no qual se questiona a validade do mecanismo
jurídico da compensação ambiental em relação ao Parque Estadual da Costa do Sol (PECS). Os
advogados contratados pelo FUNBIO, informaram que houve decisão favorável em 1ª. Instância
e desfavorável em 2ª. Instância. Atualmente, o processo está em fase de recursos para o exame
dos Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, segundo esses
mesmos advogados, a expectativa de perda dessa ação foi classificada como possível no
montante de R$1.000.

16. Cobertura de seguros
A Entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por
montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de
sua atividade.
Em 31 de dezembro de 2021, a Entidade apresentava as seguintes principais apólices de seguro
contratadas com terceiros:
Modalidade
Bens do imobilizado - vigência de 12/2021 a 12/2022.
Riscos diversos - vigência de 12/2021 a 12/2022.
Responsabilidade Civil Geral - vigência 12/2021 a 12/2022.
Responsabilidade Civil de Administradores, Diretores e/ou Conselheiros D&O - vigência de 06/2021 a 06/2022.
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Importância segurada
2.876
70
160
5.000

