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Contexto
Este documento tem como objetivo orientar o planejamento das atividades e tarefas a serem
executadas pelas Unidades de Conservação estaduais apoiadas, para os próximos três anos do
Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas – GEF-Mar.
Cronograma de etapas do planejamento:
Cronograma
Etapas do Planejamento dos próximos 3 anos do
Projeto GEF-Mar
Eventos
1ª Reunião - Coordenações
temáticas

Data
20 a 23 de setembro de 2016

2ª Reunião - Coordenações
temáticas

03 de novembro de 2016

Oficina integrada do Órgão Gestor
Federal

07 à 11 de novembro de 2016

Consulta local

dez/16

Consolidação regional

dez-jan/16

Oficina de Fechamento do
Planejamento junto ao Funbio

Terceira semana de janeiro de
2017
(data a ser acordada na Oficina
com gestores - 07 a 11/11/16)

Observações
Alinhamento com as coordenações temáticas do
ICMBio sobre o projeto GEF-Mar
Reunião com as coordenações temáticas para
revisão de marcos referenciais, tetos e
metodologia da oficina com os gestores.
Oficina para alinhamento e planejamento de
atividades e insumos para os próximos 3 anos do
projeto, entre CTs, CRs, UCs e CPs.
Consulta no conselho da UC para contribuições
às atividades propostas na oficina.
Para as regiões que entenderem necessário,
poderão realizar uma reunião com atores locais
(CRs, ONGs, outras instituições) para
consolidação e possíveis contribuições.
A partir da planilha preenchida e consolidadas,
serão sistematizadas e validadas as demandas
dos executores, juntamente com o FUNBio.

Etapa 3 – Oficina de alinhamento institucional e planejamento do Projeto GEF-Mar
Entre os dias 7 e 11 de novembro será realizada uma oficina com representantes das
coordenações temáticas do ICMBio, UCs, CPs, CRs, UIP, UCP e UGP.
Após as reuniões temáticas da etapa 1, foi sugerido que cada marco referencial seja trabalhado
em um período (4 horas) na oficina. Cada coordenação temática ficará responsável pela
contextualização do que está sendo feito na sede, quais são as prioridades e orientações necessárias
para planejamento das atividades e tarefas dos próximos três anos do Projeto GEF-Mar, e pela
construção, conjunta com os gestores das UCs e coordenadores dos CPs do planejamento de cada
uma.
O produto de cada período será o preenchimento de uma planilha em excel, informando as
atividades, insumos, especificações e o tempo necessário de entrega dos insumos para o marco
referencial em questão. O roteiro de trabalho e programação (tabela) indicam como está previsto
o andamento da oficina.
Este roteiro e programação podem sofrer alterações após a realização da etapa anterior.

Oficina de Alinhamento Institucional de Metas e Atividades para os
próximos três anos do Projeto GEF-Mar
INFORMAÇÕES GERAIS:
Data da oficina: 7 e 11 de novembro de 2016
Local de realização: ICMBio Sede - Auditório
Equipe de coordenação da oficina: UIP/ICMBio e UCP/MMA.
OBJETIVO DA OFICINA:
Contextualizar os gestores sobre o estágio de implementação do Projeto, seus resultados e
desafios futuros;
Alinhar entre os diferentes atores do Projeto as atividades a serem apoiadas pelo
mesmo, nos diferentes Marcos Referenciais, nos próximos 3 anos;
Elaborar o Planejamento de cada executor para o triênio 2017-2019.

ROTEIRO DE TRABALHO:
ETAPA 1 – NIVELAMENTO CONCEITUAL
Equipe do projeto (contextualização)
Descrição: Um representante da Unidade de Coordenação do Projeto (MMA) ou a
Unidade de Implementação do Projeto (ICMBIO) fará uma apresentação de
aproximadamente 20 minutos situando os participantes das reuniões com as coordenações
temáticas, qual o objetivo da oficina e quais são os produtos esperados para execução dos
próximos 3 anos do Projeto GEF-Mar.
ETAPA 2 – ABERTURA
Descrição:
A abertura da oficina será realizada por representantes da UCP/MMA e UIP/ICMBio,
informando a importância do envolvimento de todos para o planejamento do projeto.
Brevemente, o facilitador conduzirá a apresentação dos participantes e dará orientações
sobre os trabalhos na oficina (objetivo, programação e acordo de boa convivência).
Produtos: Acordo de convivência

ETAPA 3 – Orientações e produtos (métodos e produtos da oficina)
3.1 – Marco Temático: Plano de Manejo
Coordenação: COMAN/DIMAN
Descrição: Um representante da COMAN irá contextualizar os gestores sobre os

procedimentos que a Coordenação tem utilizado para elaboração e revisão de planos de
manejo.
1 - Para as UCs que já tem plano de manejo:
A partir do levantamento das UCs que já fizeram monitoria dos planos de manejo, será
definido conjuntamente entre COMAN e gestores quais UCs serão priorizadas para revisão
e quais as atividades a serem desenvolvidas com esse intuito.
2- Para as UCs que necessitam que o plano de manejo seja elaborado:
Será reforçado que no final de novembro haverá uma oficina para confecção de TDR para
elaboração do Plano de Manejo das três UCs que ainda não iniciaram seu plano de manejo
(Refúgio da Vida Silvestre da Ilha dos Lobos, Reserva Extrativista de Canavieiras, Reserva
Extrativista do Corumbau e as UCs estaduais).
Além da oficina, serão definidas conjuntamente entre COMAN e gestores quais as
atividades a serem desenvolvidas por cada UC para finalizar o Plano de Manejo nos
próximos 3 anos.
Produto: Planejamento do Marco Referencial do Plano de Manejo

3.2 – Marco Temático: Sistema de Proteção
Coordenação: COFIS/DIMAN
Descrição: Um representante da COFIS contextualizará as UCs sobre os novos
procedimentos que vem sendo adotados pela Coordenação em relação aos planos de
proteção, e quais os procedimentos previstos para os próximos anos.
Na oficina será discutido com as UCs que ainda não tem plano de proteção a possibilidade
de elaboração nos próximos 3 anos.
A partir da sistematização da COFIS sobre as ações de fiscalização previstas para as UCs do
GEF-Mar e a informação de cada UC sobre seu planejamento, COFIS e UCs em conjunto irão
planejar as atividades dos próximos 3 anos.
Produto: Planejamento do Marco Referencial do Sistema de Proteção.
3.3 – Marco Temático: Demarcação e sinalização
Coordenação: DECOL/DISAT
Descrição: Um representante UCP, UIP ou DECOL irá contextualizar as UCs sobre as metas
desse Marco Referencial, os planejamentos e execução de cada uma nos dois primeiros
anos de projeto e onde devemos chegar nos próximos 3 anos.
Um representante da DECOL apresentará as informações consolidadas das UCs referente a
sinalização e demarcação (quais já foram verificadas, quais já estão corrigidas etc), qual o
planejamento para cada UC e o recurso necessário para cada um, além das reuniões
previstas com a Marinha e com a SPU, para delimitação da LPM, revisão das Cartas Náuticas
e definição de uma estratégia de sinalização no mar em substituição às boias.
A partir desses dados, em conjunto, a DECOL e os gestores irão analisar quais atividades de
sinalização e demarcação serão priorizadas para cada UC nos próximos 3 anos.
Produto: Planejamento do Marco Referencial do Demarcação e sinalização.
3.4 – Marco Temático: Avaliação de espécies
Coordenação: CGESP/DIBIO e CGPEQ/DIBIO

Descrição: Planos de Ação: Um representante da CGESP apresentará quais PANs estão
previstos para elaboração, revisão, monitoria e avaliação, e quais espécies estarão
presentes. Apresentará também um planejamento para o relatório de áreas sensíveis.
A Assessoria informará quais são as ações relacionadas ao acidente de Mariana, sobre as
bolsas e o que já foi pedido (e não entregue). – Discutir sobre os valores que estão
disponíveis para a DIBIO.
A partir das informações levantadas, será planejado quais PANs estão previstos para
elaboração, monitoria, avaliação e renovação. Nessa discussão entrará também quais serão
os responsáveis por cada processo.
Produto: Planejamento do Marco Referencial do Avaliações de Espécies – Planos de Ação.
3.5 – Marco Temático: Avaliação de espécies, Pesquisa e Monitoramento
Coordenação: CGPEQ/DIBIO
Descrição: Um representante da CGPEQ apresentará quantas espécies serão avaliadas,
qual é a previsão de publicações, (ficha de avaliação das espécies, guias para identificação
de espécies ameaçadas, relatórios de monitoramentos, protocolos, ferramentas de gestão
de dados).
A partir desses dados, serão planejadas as atividades referentes as espécies que estão
previstas para serem avaliadas, aos tipos de monitoramento e pesquisas.
Produto: Planejamento do Marco Referencial da Avaliação de Espécies, Pesquisa e
Monitoramento.
3.6 – Marco Temático: Gestão participativa
Coordenação: DGPAR/CGSAM/DISAT
Descrição: Um representante da DGPAR contextualizará como os Conselhos estão sendo
elaborados atualmente e quais os instrumentos que vem sendo usados para seu efetivo
funcionamento, como os planos de ação, e como estes podem ser elaborados e utilizados
pelos Conselhos.
A partir desses dados, em conjunto, será visto com cada UC os seguintes aspectos:
envolvimento dos conselhos, existência do conselho, mudanças necessárias, elaboração de
planos de ação, entre outros.
Produto: Planejamento do Marco Referencial Gestão Participativa
3.8 – Marco Temático: Acordo de Gestão e Plano de Utilização
Coordenação: COPROD/CGPT/DISAT
Descrição: Um representante da COPROD contextualizará as UCs de Uso Sustentável
sobre os procedimentos que vem sendo adotados para a elaboração do Acordo de Gestão.
A partir desses dados, as UCs que tiverem interesse na elaboração do Acordo de Gestão ou
nos Termos de compromisso, quando for o caso, indicaram na oficina designarem quais
atividades são necessários para elaboração desses instrumentos.

3.9 – Marco Temático: Equipamentos e Infraestrutura
Coordenação: CGATI/DIPLAN
Descrição: Um representante da CGATI irá conversar com as UCs sobre as propostas de
obras (se existir), para análise da manutenção posterior desses projetos.

A partir desses dados, será planejado quais obras são essenciais e poderão ser mantidas
pelo ICMBio posteriormente.
Produto: Planejamento do Marco Referencial Equipamentos e Infraestrutura.

ETAPA 4 – ENCAMINHAMENTOS (PRÓXIMOS PASSOS/RESPONSABILIDADES)
Descrição: Definição das próximas etapas visando a implementação das atividades dos
próximos 3 anos do projeto, responsáveis e datas.
Produtos: responsáveis e atribuições definidas.

Materiais e equipamentos a serem providenciados:
1 sala para plenária (com cadeiras móveis);
Salas para grupos;
Projetor de mesa para cada sala (grupo e plenária) ;
Computadores para cada sala (grupo e plenária) ;
Lista de participantes com nome, instituição/ função, endereço com CEP e-mail e
telefones;
Cópia da programação para os participantes;
Pasta, bloco de notas e caneta;
Crachá com o nome do participante escrito o primeiro nome e a instituição em letras
grandes (arial tamanho 55);
Flip chart e bloco de papel;
Painéis de moderação (desejável);
Mesa de apoio para materiais;
Pen drives;
Máquina fotográfica e carregador;
Adaptadores e régua de extensão.

Tabela 1: Roteiro de trabalho referente a oficina do Projeto GEF-Mar.

Etapa 4 – Consulta Local
Finalizando a oficina, os gestores levarão o planejamento para as suas unidades, para consulta
aos servidores. Nessa consulta, poderão indicar alterações, exclusões e/ou inclusões de atividades,
insumos. Assim, haverá a oportunidade para que os envolvidos no processo de execução analisem
e contribuam com as atividades propostas.

Etapa 5 – Consolidação Regional
Foi sugerido que após as consultas locais sejam realizadas reuniões regionais para
consolidação do planejamento com as CRs, ONGs regionais ou outras organizações que possam
contribuir com as atividades.
A realização dessas reuniões em cada região do projeto (CR 6, CR7 e CR9) dependerá da
necessidade de cada uma e será acordada durante a Oficina da Etapa 3.
Após as consultas locais e regionais as planilhas de planejamento serão enviadas à UIP, que
validará os ajustes junto às demais coordenações temáticas.

Etapa 6 – Oficina de fechamento do Planejamento junto ao Funbio
A partir dos dados das planilhas de planejamento, a UCP, UIP e UGP (Funbio) irão
sistematizar as demandas de todos os executores, visando agrupar, otimizar e consolidar os
procedimentos de compras e contratações que serão necessários para os próximos anos.
Em seguida, será realizada uma oficina com o FUNBIO para validação das compras e
contratações consolidadas e inserção do planejamento de insumos no cérebro.
Todos os bens que seguirem especificações padrão já serão inseridos automaticamente com a
data de entrega, não havendo necessidade de que o executor faça a solicitação posterior no sistema.
Serviços frequentes terão contratos guarda-chuva a serem fechados no início do ano, para que seja
solicitada apenas a entrega do serviço. Bens sem especificação e contratações específicas terão
prazos definidos para a solicitação e entrega, em função da data em que precisem ser entregues.
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Planejamento de atividades das Unidades de Conservação
Estaduais
Apresentação
A conservação dos ecossistemas marinhos e costeiros beneficia diretamente
comunidades tradicionais, garantindo o acesso a recursos naturais e contribuindo para a
melhoria da qualidade de vida dessas populações. A manutenção dos serviços
ecossistêmicos gerados, como a capacidade de produção de alimentos, e a regulação
climática, também contribui fortemente para a redução da pobreza e qualidade de vida.
Além da fauna e flora locais, espécies migratórias também são afetadas, através da
proteção de áreas importantes em que estas se alimentam, descansam ou se reproduzem,
ao longo da costa brasileira.
O Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas – GEF-Mar é um projeto do
Governo Federal, instituído pela Portaria MMA Nº 349 de 26 de setembro de 2014 e
implementado em parceria com instituições privadas e a sociedade civil para promover
a conservação da biodiversidade marinha e costeira. De forma mais específica, o projeto
busca apoiar a criação e implementação de um Sistema de Áreas Marinhas e Costeiras
Protegidas (AMCPs) no Brasil a fim de reduzir a perda de biodiversidade marinha e
costeira. Este sistema integra diferentes categorias de Unidades de Conservação (UCs) e
outras áreas protegidas, sob diferentes estratégias de gestão.
O objetivo geral do projeto é apoiar a expansão de um sistema globalmente
significativo, representativo e eficaz de Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas (AMCPs)
no Brasil, e identificar mecanismos para a sua sustentabilidade financeira. São objetivos
específicos:
a.

Aumentar para 5% (equivalente a 175.000 km2) a proteção da

biodiversidade marinha e costeira do Brasil em AMCPs;
b.

Aumentar a proteção da biodiversidade em pelo menos 9.300 km2 em áreas

costeiras e marinhas; e
c.

Identificar, desenhar, e preparar para implementação pelo menos dois

mecanismos financeiros capazes de contribuir para a sustentabilidade das áreas
protegidas costeiras e marinhas em longo prazo.
O Projeto GEF-Mar está organizado em três principais instâncias: o Conselho do

Projeto (CP), responsável pelo aconselhamento político e estratégico; o Comitê
Operacional do Projeto (COP), unidade administrativa responsável por garantir a
execução do projeto de acordo com seus objetivos, considerando as orientações do CP;
e a Unidade de Coordenação do Projeto (UCP), instituída no Departamento de Áreas
Protegidas do Ministério do Meio Ambiente (MMA), responsável por orientar os
parceiros no planejamento de atividades bem como monitorar e supervisionar a
implementação do projeto e atuar como elo entre o os diversos executores.
Tem-se ainda a Unidade de Gestão do Projeto (UGP), instituída no âmbito do
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), responsável pela operacionalização
e monitoramento da execução financeira do projeto; e a Unidade de Implementação do
Projeto – UIP, instituída no ICMBio, responsável por supervisionar a execução e
implementação das atividades pelas Unidades Executoras deste órgão. O COP é formado
por membros da UCP, UIP e UGP.
O GEF-Mar é mantido por meio de recursos de doações do Fundo Global para o
Meio Ambiente (GEF) e tem como agência implementadora o Banco Mundial, além de
co-financiamento por parte da Petrobrás.
A meta de aumentar a proteção da biodiversidade em 9.300 km2 diz respeito ao
aumento da efetividade de gestão de unidades de conservação marinhas e costeiras.
Desta forma, o Projeto apoia a consolidação das UCs por meio da aquisição de
equipamentos, elaboração de planos de manejo, sistemas de proteção, monitoramento da
biodiversidade, entre outras atividades que contribuem com a gestão efetiva da UC.
No âmbito desta meta, foi lançada uma chamada de propostas visando identificar
Unidades de Conservação marinhas ou costeiras criadas no âmbito estadual para apoio
financeiro para consolidação. A seguir, serão detalhadas as etapas para o planejamento e
implementação das atividades dessas UC.

Etapa 1 – Seleção das UC Estaduais
A chamada para seleção de propostas para apoio financeiro às atividades
necessárias para consolidação de Unidades de Conservação Marinhas e Costeiras
Estaduais, pelo Projeto GEF-Mar foi lançada pela UCP/MMA, no dia 19 de agosto de
2016. Em resposta à essa chamada, sete órgãos gestores estaduais apresentaram interesse

em participar da seleção, encaminhando propostas para 16 Unidades de Conservação, por
meio de ofício contendo nota técnica com a fundamentação da proposta, formulário de
inscrição, planilha de avaliação da efetividade de gestão atual da UC (Ferramenta de
monitoramento Tracking Tool), plano de consolidação e base cartográfica.
As propostas enviadas foram avaliadas de acordo com critérios eliminatórios e
classificatórios (tabela 1), por um Grupo de Trabalho composto por servidores do ICMBio
e MMA.
Tabela 1: Critérios utilizados para avaliação das propostas recebidas.
Critérios para seleção das UC
Critérios eliminatórios

• Áreas com apoio de outros

Critérios Classificatórios
• Sobreposição com UC já apoiada pelo Projeto GEF-Mar

Projetos financiados com

• Ecorregiões do Large Marine Ecosystems abarcadas pelas UCs;

recurso GEF.

• Inserção no Mapa de Áreas Prioritárias para a Conservação, Uso

• Inexistência de Atos legais de

Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade
Brasileira

Criação da UC
• Inexistência de Área Marinha
abarcada pelo limite da UC
• Sobreposição da UC de

• Sobreposição com Sítios de Importância Internacional (Ramsar,
Sítios do Patrimônio Mundial Natural - PMN)
• Existência de espécies endêmicas no limite da UC

Proteção Integral com terras

• Grau de ameaça de espécies existentes na UC

indígenas, territórios

• Oportunidades de sinergias/impacto dentro de um "sistema" de

quilombolas, e/ou outras áreas

áreas (mosaicos)

protegidas legalmente
instituídas (eventuais conflitos)

• Área total da UC
• Disponibilidade de equipe mínima para gestão da unidade
• Áreas que recebam atualmente apoio de outros Projetos da SBF
• Existência de Plano de Manejo
• Existência de Conselho Gestor

Após avaliação pelo GT, de acordo com os critérios eliminatórios e
classificatórios, e analise da disponibilidade de recursos do Projeto GEF-Mar, foram
selecionadas as seguintes UC:

Tabela 2 – Dados das UC selecionadas
Observações/Resumo
Nº
CNUC

Nome da UC

306

Área de Proteção
Ambiental Ponta da
Baleia

967

Área de Proteção
Ambiental Guadalupe

338

1886

484

947

Área de Proteção
Ambiental de Setiba
Parque Estadual
Marinho do Parcel de
Manuel Luís
Parque Estadual
Marinho de Areia
Vermelha
Parque Estadual
Marinho da Pedra da
Risca do Meio

UF

Área toral
da UC

BA

345.280 ha

Decreto Estadual nº
2.218 de 14 de junho
de 1993.

44.255 ha

Decreto 19.635 de
13/03/1997

PE

Situação legal

Criação - Decreto 3747
de 12/09/1994
Alteração de nome Lei ordinária 5651 de
26/05/1998
Decreto Estadual Nᵒ
11.902 de 11 de junho
de 1991

Pontuação
Total T.T.

Plano de Manejo

28

Não há plano de manejo

Não há
conselho

58

Plano de manejo
existente e
parcialmente
implementado

Conselho
existente e em
funcionamento

43

Plano de manejo
existente e
parcialmente
implementado

Conselho
existente e em
funcionamento

34

Não há plano de manejo

Não há
conselho

Plano de manejo
elaborado/elaboração,
mas não implementado

ES

12.960 ha

MA

45.237,90
ha

PB

230,1 ha

Decreto n°21.263 de
28 de agosto de 2000

38

CE

3320 ha

Lei Estadual Nº 12.717
de 05 de setembro de
1997.

52

Conselho

Conselho
existente e em
funcionamento
Conselho
Não há plano de manejo existente e em
funcionamento

Etapa 2 – Avaliação das Salvaguardas do Projeto
Para que o Projeto GEF-Mar possa apoiar novas Unidades de Conservação, é
necessário, primeiramente, a verificação de que as novas atividades estarão em acordo
com as salvaguardas definidas pelo Banco Mundial para o financiamento do Projeto.
No caso do GEF-Mar, na avaliação inicial do Projeto foram contempladas as
salvaguardas relacionadas a Avaliação Ambiental, Habitats Naturais, Florestas,
Patrimônio Cultural, Povos Indígenas e Reassentamento Involuntário, com especial
atenção aos últimos dois pontos.
Informações mais detalhadas sobre as salvaguardas podem ser encontradas nas
páginas de 28 a 39 do Manual Operacional do Projeto – MOP, acessível na página do
Projeto no site do MMA, ou diretamente pelo link:
http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80229/MOP_GEF_MAR_23out15_NOBM.pdf
Após seleção das novas UCs estaduais a receberem apoio do Projeto, foi solicitado

que as UC selecionadas preenchessem um formulário para um primeiro diagnóstico. As
avaliações encaminhadas à UCP/MMA foram enviadas ao Banco Mundial para análise, e
as orientações recebidas do Banco após análise seguem anexas a este documento.
É importante ressaltar que o cumprimento das salvaguardas do Projeto deve ser
entendido como transversal à execução das ações planejadas por cada UC, e não como
ações paralelas. Os pontos levantados pelo Banco Mundial devem servir de orientação
para o planejamento final da UC, estando refletidos na elaboração do seu Plano Operativo
(PO), de forma que após o planejamento terminado, as questões levantadas possam ser
respondidas de forma clara e objetiva.
As questões específicas sobre cada UC devem ser respondidas após esse
planejamento e encaminhadas à UCP juntamente com as planilhas de planejamento.

Etapa 3 – Elaboração do Planejamento
Planejamento
A etapa de planejamento do GEF-Mar é baseada nas metas a serem alcançadas
pelo Projeto e nos resultados do monitoramento da gestão do ciclo anterior. No caso das
novas UCs a fazerem parte do Projeto, o diagnóstico, realizado pelo preenchimento da
Ferramenta de monitoramento do GEF: Tracking Tool.
O planejamento deve ser direcionado ao avanço nos indicadores do Projeto, que
deverão subsidiar a priorização e planejamento das atividades a serem apoiadas em cada
ciclo, compondo os Planos Operativos (PO) de cada executor do projeto, dentro de tetos
orçamentários definidos pelo COP.
No caso da consolidação de UC, as atividades estão diretamente ligadas ao
objetivo macro “Promover maior proteção da biodiversidade em pelo menos 9.300 km2
de área marinha e costeira”, e aos seguintes indicadores:
Indicador

Linha
de
base

Resultad
o final

Meios de Verificação

930.000 ha (9.300 km2) de
áreas protegidas
fortalecidas

Hectares de áreas protegidas com
maior efetividade de gestão

0

930.000

Relatório Anual do Tracking
Tools

Planos de manejo e planos
de proteção elaborados ou
revisados, e em
implementação.

Número de AMCPs com planos
de manejo ou de proteção
elaborados ou atualizados, e em
implementação

6

16

Participantes nos processos

Número de participantes e

0

480

Meta

Planos de manejo, ou de
proteção submetidos ao
ICMBio.
Relatórios anuais de AMCPs
implementadas.
Decretos ou Portarias de

consultivos de criação de
UC ou nos Conselhos de
UCs

percentual de mulheres

Criação de Conselho;
Ata de reuniões de
Conselhos

Tracking Tool (TT)
A Tracking Tool (TT) é uma ferramenta de avaliação de efetividade de gestão em
áreas protegidas baseada no modelo desenvolvido pela Comissão Mundial para Áreas
Protegidas (WCPA) da União Internacional de Conservação da Natureza (IUCN), e
utilizada em todos os projetos de áreas protegidas financiados com recursos do Fundo
Global para o Meio Ambiente (GEF).
Aplicada em mais de 400 áreas protegidas em países de todo o mundo, o TT deve
ser preenchido anualmente pelos gestores das Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas AMCPs, e o momento de seu preenchimento deve envolver o maior número possível de
integrantes das equipes das AMCPs.
A partir de um conjunto de indicadores que avaliam o desempenho da gestão da
UC em relação a elementos como contexto, planejamento, insumos, processos e
resultados, são construídos cenários que podem variar entre ótimo e ruim, de acordo com
a pontuação recebida em cada um dos temas.
O objetivo de fortalecimento das ÁMCPs nesse Projeto é medido como o avanço
no nível de gestão que uma UC possui, baseando-se na pontuação total (P) obtida por essa
UC na aplicação da ferramenta de monitoramento TT.
Nesse sentido, são considerados 3 níveis de gestão:
● Nível 0: P < 35%: não funcional
● Nível 1: 35% ≤ P≤ 75%: funcionamento básico
● Nível 2: 75% < P: alto nível de funcionamento

A primeira aplicação da ferramenta para as UC estaduais foi encaminhada por
cada UC à UCP no momento do envio da proposta de seleção. Das UC selecionadas,
apenas a APA Ponta da Baleia de Abrolhos e o PEM Parcel de Manuel Luís possuem
pontuação abaixo de 35%, podendo atingir a meta do Projeto com uma pontuação que
ultrapasse 35% do total. Todas as demais unidades possuem uma pontuação entre 35% e
75% do total, tendo como meta ultrapassar os 75%. Ressaltamos, entretanto, que
entendemos que todas as UC têm capacidade de ultrapassar os 75% e propomos que essa
seja uma meta comum para todas. O status atual e a meta definida são importantes para

justificar a destinação de recurso para a UC.
A ferramenta TT é monitorada anualmente, e os resultados apresentados são
utilizados para o monitoramento da efetividade de gestão das AMCPs apoiadas pelo
Projeto GEF-Mar, indicadores do Projeto utilizados para mensuração de seu objetivo
macro “Promover maior proteção da biodiversidade em pelo menos 9.300 km2 de área
marinha e costeira”. Dessa forma, o primeiro passo para o planejamento das atividades a
serem desenvolvidas é a definição das metas a serem alcançadas em cada questão da
Tracking Tool em cada ano de Projeto, de forma a garantir que a pontuação final atinja a
meta estabelecida, ao final dos 3 anos do Projeto.
Uma planilha com o planejamento já iniciado pelas UC selecionadas, quando do
envio da proposta de adesão ao Projeto, segue anexa a este documento. Cada UC deve
completar as informações faltantes referente a sua UC, na aba específica da UC, atentando
para as células coloridas em vermelho/rosa, da seguinte forma:
Cenário: Preencher com o número do cenário referente àquela questão que se
pretende atingir naquele ano. Não é obrigatória que haja avanço em todos os cenários ou
em todos os anos. O planejamento deve ser realístico de acordo com a realidade da UC e
capacidade de execução das atividades que serão propostas. O aumento dos cenários não
precisa ser necessariamente resultado de atividades apoiadas pelo Projeto. Ações que já
vem sendo realizadas na UC e que contribuem com o avanço dos cenários também são
importantes, podendo ser computadas como contrapartida do órgão gestor ao Projeto
GEF-Mar.
Observação: Nos casos em que os cenários não sejam claros, podendo haver mais
de uma interpretação para a descrição, ou que se entenda necessário alguma explicação
sobre o avanço referente àquele ano, tais informações devem ser adicionadas nessa
coluna. O preenchimento de todas as células dessa coluna, entretanto, não é
obrigatório.
Indicador: Preencher com a indicação da forma de verificação do atingimento do
cenário definido para aquela questão, naquele ano. Só é necessário o preenchimento
desta coluna quando houver avanço de cenário em relação ao ano anterior.

Marcos referenciais
Os marcos referenciais direcionam as atividades de consolidação de cada AMCP
de forma a garantir o aumento da sua efetividade de gestão (objetivo macro do Projeto),

avaliada por meio da Ferramenta de Monitoramento Tracking Tool. A partir dos
macroprocessos comumente trabalhados para a gestão de UC, foram selecionados 10
marcos referenciais para direcionar as ações do projeto relacionadas à efetividade da
gestão das UC:

Plano de Manejo, Acordo de gestão e Termo de Compromisso
Tanto o Plano de Manejo como os Acordos de gestão e os Termos de
Compromisso, visam orientar e acordar as atividades que serão realizadas na unidade de
conservação. Por serem processos que muitas vezes são desenvolvidos de forma
integrada, o Projeto GEF-Mar optou por alocá-los em um mesmo marco referencial,
recomendando essa integração sempre que possível.
O processo de elaboração do Planos de Manejo engloba desde a caracterização da
UC, o levantamento das fontes de recursos disponíveis e organização do planejamento
para esse procedimento; passando pela definição e engajamento da equipe e análise e pela
aplicação das ferramentas necessárias; até os trâmites de aprovação e publicação do
documento final. Para desencadeamento destes processos, devem ser considerados fatores
como a demanda institucional, a demanda política e as pressões à conservação, podendo
haver priorizações.
Atualmente, a metodologia para elaboração dos Planos de Manejo não é fixa,
podendo haver variações de acordo com a realidade da UC. Recomenda-se a realização
de uma reunião ou oficina previamente ao início da elaboração do documento para
apresentado das possibilidades de metodologia a serem usadas e definição da que melhor
se adapte à realidade da UC. Os Padrões Abertos para a Prática da Conservação e
Foundation Document, são dois exemplos de metodologias utilizadas e disponibilizadas
às UC.
O Acordo de Gestão, antigamente chamado de Plano de Utilização para as UC de
Uso Sustentável, é definido pela IN Nº 29, de 05 de setembro de 2012, como “o
documento que contém as regras construídas e definidas pela população tradicional
beneficiária da Unidade de Conservação de Uso Sustentável e o Instituto Chico Mendes
quanto às atividades tradicionalmente praticadas, o manejo dos recursos naturais, o uso e
ocupação da área e a conservação ambiental, considerando- se a legislação vigente”.
Diretrizes, requisitos e etapas para elaboração do documento podem ser consultados na
IN citada.

O Termo de compromisso geralmente é adotado em UC de Proteção Integral, no
caso de condutas que não são permitidas pela categoria. A análise sobre a necessidade do
termo geralmente considera a existência de comunidades tradicionais no interior da UC,
se elas já estavam ali no momento da criação da unidade e se são comunidades indígenas
ou quilombolas, com direitos específicos definidos pela Constituição Federal.
A orientação para elaboração/revisão dos três instrumentos desse MR, deve
considerar diversas normativas, como a Instrução Normativa Nº01, de 18 de setembro de
2007, que dispõe sobre diretrizes e procedimentos para elaboração de plano de manejo de
RESEX e RDS; roteiros metodológicos para elaboração de PM para alguns tipos
específicos de UC (ESEC, PARNA, REBIO, APA, FLONA, entre outros); e a Instrução
Normativa Nº 29, de 05 de setembro de 2012 e dispõe sobre diretrizes, requisitos e
procedimento para elaboração de Acordos de gestão de UC de Uso Sustentável.
Vale ressaltar que muitas vezes, as demandas das UC, presentes nos Planos de
Manejo, Acordos de Gestão e Termos de Compromisso, são atendidas por outros
instrumentos legais, como a resolução de formação do conselho gestor, o plano de
proteção, termos de ajustamento de conduta, instrumentos das comunidades, ou a própria
legislação atual (crimes ambientais, pesca, SNUC), devendo ser elaborado em
consonância com esses instrumentos.
Para as UCs que já possuem estes instrumentos elaborados, recomenda-se que seja
feito o monitoramento da efetividade e aplicabilidade desses planos, visando definir e
priorizar aqueles que deverão passar por um processo de revisão. No caso de restrições
do Órgão Gestor para realização de muitos instrumentos de planejamento de diferentes
UCs, sugere-se que a prioridade seja dada às UCs que ainda não possuem esses
instrumentos formalizados.

Sistema de Proteção
A fiscalização geralmente é uma atividade desenvolvida por todas as UC, e que
demanda grande necessidade de recursos e esforços. Devido à insuficiência de recursos
financeiros, rotineiramente existe a necessidade de priorizar algumas ações e, para que
esse processo seja feito de forma justa e transparente, são necessários critérios claros e
objetivos. Para isso, é necessário o desenvolvimento de ferramentas que classifiquem as
Unidades de acordo com o grau de risco à perda de biodiversidade pelos diversos tipos
de ilícitos e/ou situações que afetam ou possam afeta-la.

Ainda, recomenda-se que os órgãos gestores e as unidades desenvolvam Planos
de Proteção mais amplos, que possam ser depois refinados em planos de fiscalização
anuais (como o PLANAF, no caso do ICMBio), que possam orientar a decisão sobre
atividades emergenciais e os recursos destinados pelo Projeto.
O Plano de Proteção é o documento norteador das ações de fiscalização nas
Unidades de Conservação. Nele são descritos os principais problemas enfrentados, as
estratégias para combatê-los e a forma como isso deverá ser executado.
Devido às particularidades das atividades de fiscalização para as Unidades de
Conservação do Bioma Marinho/Costeiro, como ferramentas de monitoramento,
transporte, abordagem etc, é necessário que os agentes sejam treinados para atuar de
forma mais efetiva e eficiente. Essas capacitações são apoiadas pelo componente de
capacitação do projeto, mas devem ser levantadas pelos gestores da UC na etapa de
diagnóstico.

Verificação de limites, demarcação e sinalização
Esse MR engloba a análise, divulgação, sinalização e demarcação dos limites
oficiais das Unidades de Conservação, contemplando principalmente:
Verificação de limites: releitura e interpretação dos memoriais descritivos dos atos
legais de criação e de alterações dos limites das UC, através de ferramentas SIG,
utilizando bases cartográficas oficiais e complementares. A verificação de limites pode
apresentar as seguintes conclusões: O limite é plotável e está de acordo com seu ato
de criação; O limite é plotável mas apresenta erros que podem ser ajustados através de
uma retificação; O limite não confere com o ato legal, deve passar para uma
redelimitação, com a publicação de um novo ato legal (desafetação ou ampliação); O
limite é implotável.
Atualização dos limites oficiais: atualização da poligonal oficial, das tabelas com
dados geoestatísticos e mapa oficial das UC, acontecendo sempre após a verificação
dos limites.
Demarcação do perímetro: determinação de fronteiras ou limites de espaço
através de marcos, balizadas ou sinais naturais, materializando em campo o limite
descrito no memorial presente no ato legal de criação e alteração de limites de cada
UC. Para realização desse processo, é necessário o georreferenciamento, confecção de
plano e memorial descritivo, através de equipamentos GPS geodésicos, para mais

precisão dos pontos, seguindo as normas e procedimentos técnicos estipulados pela
INCRA. Por ser um procedimento que demanda grande investimento, recomenda-se
que seja avaliada a real importância de sua execução pelo Projeto, de forma que não
comprometa a execução de outras atividades importantes para a consolidação da UC.
Sinalização do perímetro: instalação de placas com indicação dos limites oficiais
das UC, restrições de uso, para a comunidade local e a sociedade civil que envolve a
UC. Também é utilizado para questões de gestão territorial e ambiental. A
DCOL/ICMBio tem disponível um manual para orientar esse processo (Manual de
Identidade Visual do ICMBio).
Devido à dificuldade de determinação dos limites e de encontrar materiais para
demarcação de UC marinhas, recomenda-se que seja dada prioridade à sinalização.
É importante ressaltar que a verificação de limites, para maior conhecimento dos
limites da UC, é entendida como pré-requisito ao processo de demarcação e sinalização,
evitando que o segundo procedimento seja feito de forma incorreta.

Gestão Participativa e Integração com as Comunidades
Por se tratar de um tema amplo, várias temáticas estão envolvidas nesse marco,
como a criação e implementação do conselho da unidade, plano de ação dos conselhos
(plano de trabalho), capacitações dos conselhos e comunidades, e ações de educação
ambiental.
Recomenda-se priorizar neste MR a formação do conselho gestor da unidade, caso
ainda inexistente, e a realização de suas reuniões periódicas, quando formado; além do
apoio aos Grupos de Trabalho (GTs) e Câmaras Temáticas, a elaboração e implementação
dos planos de ação dos conselhos, a capacitação do conselho e dos conselheiros, assim
como a implementação e funcionamento de Programas de Voluntariado ou outras formas
de envolvimento da comunidade com a UC.
Nesse MR, também podem ser trabalhadas ações de educação no processo de
gestão pública, com objetivo de promover a participação social juntamente à gestão das
UC, a conservação da biodiversidade e a promoção da sociobiodiversidade. Orienta-se
que os processos tenham como foco os problemas, conflitos e potencialidades ambientais.
Diante disso, realiza-se uma leitura da realidade da unidade e dos atores locais envolvidos,
analisando o propósito e concepção metodológica, a identificação do público, o
planejamento participativo dos processos educativos, competências e potencialidades,

implementação, avaliação e monitoramento.
Devido a existência de várias ações aplicadas de formas e por atores diversos,
recomenda-se a elaboração de Projetos Políticos Pedagógicos de Unidades de
Conservação (PPPEAs), como já vem sendo realizado pela Coordenação de Educação
Ambiental do ICMBIo (COEDU). Os PPPEAs identificam os principais desafios na
gestão, os conhecimentos, habilidades e atitudes para melhoramento da atuação na gestão,
demandas de capacitação e educação ambiental. Além disso, envolvem atores locais,
sociedade civil e órgãos públicos para dar andamento às ações planejadas.

Uso Público
Entende-se que as atividades de uso público estão relacionadas a estruturação de
centros de visitantes e à capacitação e relacionamento com operadores de turismo que
contribuem para a gestão da UC (empresas privadas, organizações sem fins lucrativos,
associações, comunitários etc.), independente da finalidade (turística, esportiva, científica
etc.) Ressalta-se que é necessário observar a integração das atividades que serão propostas
para esse marco, com outros instrumentos presentes na UC, como o plano de manejo,
infraestrutura, entre outros.

Pesquisa e Monitoramento
As ações de pesquisa e monitoramento envolvem tanto as Unidades de
Conservação como outras instituições de pesquisa atuantes na UC, como os Centros de
Pesquisa e Conservação do ICMBio, universidades e outros institutos de pesquisa. O
Projeto GEF-Mar conta com dois componentes relacionado a essas ações: O componente
1, diretamente relacionado à gestão das UC; e o componente 3, voltado para coleta e
sistematização de dados de monitoramento da biodiversidade e avaliação de espécies,
relacionado mais diretamente aos Cetros de Pesquisa do ICMBio e à Diretoria de
Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade do ICMBio (DIBIO/ICMBio).
Recomenda-se que as ações desenvolvidas pelas UCs nesse MR, estejam
alinhadas com as ações desenvolvidas pelo componente 3, visando uma melhor
integração e realização das atividades em conjunto, articulação dos procedimentos e
otimização dos esforços.
A integração e disponibilização dos dados coletados nessas atividades vem sendo

trabalhada por meio do portal da biodiversidade.

Manejo de espécies
Este MR tem como objetivo apoiar atividades de controle de espécies invasoras,
assim como executar ações que favoreçam a sobrevivência e recuperação de espécies
nativas existentes na UC. Recomenda-se que suas atividades estejam diretamente ligadas
a indicadores monitorados por meio de atividades de pesquisa e monitoramento. Também
é importante ressaltar que uma análise mais criteriosa sobre as salvaguardas do projeto
deve ser feita no planejamento de ações de manejo de espécies nativas, de forma a garantir
a conservação da biodiversidade.

Equipamentos e infraestrutura
Os equipamentos e infraestruturas básicos, essenciais e necessários para a
efetividade da gestão de cada UC varia em função da realidade de cada uma, devendo
haver uma análise adequada do órgão gestor e do gestor da UC sobre a priorização a ser
dada a cada item. Algumas recomendações, entretanto, devem ser consideradas.
Primeiramente, recomenda-se que seja analisada a possibilidade de manutenção
da infraestrutura e equipamento construídos, reformados ou adquiridos pelo Projeto, após
seu término. Essa análise deve definir quais as obras e aquisições são essenciais e poderão
ser mantidas pelo órgão gestor após encerramento do projeto.
Em relação aos equipamentos, recomenda-se que as UC observem as
especificações padrão oferecidas pelo Projeto, verificando se atendem às necessidades da
UC. A utilização das especificações padrão devem ser priorizadas pois facilitam a
aquisição dos bens, de forma a diminuir seu valor e tempo de entrega. Entretanto, caso
não seja possível a utilização das especificações padrão já existentes, devem ser
desenvolvidas especificações que atendam à demanda da UC.

Equipe
Este MR considera os funcionários alocados pelo órgão gestor para a gestão da
UC apoiada pelo Projeto. É considerado inteiramente como contrapartida dos governos
federal, estaduais e municipais, que devem garantir uma equipe suficiente para que as

ações do Projeto sejam executadas e que a consolidação da UC seja atingida.

Capacitação
(sob execução da ACADEBIO)
O programa de capacitação para as UC apoiadas pelo Projeto será desenvolvido e
executado pela ACADEBIO/ICMBio, e deverá atender todas as demandas de capacitação
dos executores do Projeto. A proposta de Programa de Capacitação deverá considerar
modalidades de capacitações variadas, tais como cursos presenciais, à distância,
seminários, treinamentos, oficinas entre outras, os quais também poderão variar entre
básico, intermediário e avançado. Reforça-se a importância da contribuição dos gestores
na fase inicial de diagnóstico das demandas de capacitação do Projeto, uma vez que ele
direcionará as capacitações a serem realizadas.
Capacitações que não sejam voltadas para os executores do Projeto (gestores da
UC), mas sim para parceiros locais (prestadores de serviços, associações etc), devem ser
previstas nos demais marcos referenciais a que estejam relacionadas.

Elaboração do PO
Após o planejamento das metas (cenários) a serem atingida para cada questão da
Tracking Tool, inicia-se a etapa de planejamento de insumos, com a preparação de um
Plano Operativo – PO por cada executor, que prevê os elementos necessários para que
sua Unidade Executora1 realize as atividades previstas no Projeto, com foco no
atendimento das metas estabelecidas.
A relação entre os Marcos Referenciais e as questões da TT pode ser visualizada
na planilha de elaboração definição das metas.
Para cada linha de ação apoiada (ou marco referencial, no caso do PO das UC), o
Plano Operativo deve conter as seguintes informações: atividades (e tarefas) planejadas;
descrição dos insumos a serem contratados/adquiridos; ajuda memória do insumo;
modalidade de execução; despesa elegível; preço unitário do insumo; quantidade; e
especificação padrão a ser utilizada, quando for o caso.
É imprescindível que os responsáveis conheçam as regras do Projeto antes de dar

1

Unidade Executora é aquela unidade elegível para executar os recursos do Programa: poderá
ser uma unidade de conservação, um centro temático ou uma das instituições parceiras.

início ao planejamento. Conhecer as regras propiciará o entendimento quanto à
elegibilidade dos insumos, a identificação correta das formas de contratações, a estimativa
correta de custos, entendimento sobre os prazos, entre outras regras que terão impacto
direto sobre a execução. Assim, recomendamos fortemente que o Manual de orientações
do dia a dia do Projeto GEF-Mar seja estudado antecipadamente.

Atividades e Tarefas
Cada linha de ação apoiada deve ser detalhada em atividades necessárias para que
as metas dessa linha de ação sejam alcançadas. Caso as atividades sejam muito amplas,
pode-se subdividi-las ao nível de tarefa. Essa última subdivisão, entretanto, não é
obrigatória. Cada atividade e tarefa deve ser detalhada de maneira clara e objetiva. A
subdivisão em atividades e tarefas e a descrição dessas atividades e tarefas devem ser
detalhadas o suficiente para que o planejamento possa ser compreendido pelas demais
instâncias de avaliação e aprovação do PO e para que facilite a execução do PO no
momento da realização das ações. A falta de detalhamento poderá impedir a análise do
planejamento ou dificultar sua execução posterior
Por outro lado, o detalhamento deve ser pensado de forma a não “amarrar” a
execução das ações caso seja necessário algum ajuste na execução do planejamento.
Detalhamentos como o local ou data dos eventos, por exemplo, devem ser evitados.
Recomenda-se ainda que ações semelhantes sejam colocadas em uma mesma
atividade, evitando remanejamento de recursos caso sejam necessários ajustes nos valores
alocados para cada uma das ações.
Exemplo:
Correto

• Realização de 5 reuniões para elaboração
do Plano de Manejo

Incorreto
• Realização de 1 reunião no Rio de Janeiro
para definição da equipe que irá realizar o
plano de manejo
• Realização de 1 reunião em julho para
definição das metas do plano de manejo

Descrição do insumo
Cada insumo deve ser detalhado no PO de maneira clara e objetiva. Sua descrição
deve ser sucinta o suficiente para alimentar outro documento, denominado Plano de
Aquisições (PP, Procurement Plan). O PP é um documento elaborado pelo Funbio, aceito

pelo Banco Mundial, em que constam todos os processos de compras e contratações do
Projeto, exceto aqueles executados via o mecanismo ‘Compra Local’, diárias e passagens.
Se o insumo não estiver bem detalhado no PO, consequentemente não estará adequado
para compor o PP, o que poderá comprometer ou mesmo inviabilizar sua execução
posterior.
Por outro lado, o detalhamento deve ser pensado de forma a não “amarrar” o
insumo exageradamente. A quantidade é inserida em local específico no PO e não deve
constar na descrição do insumo. Detalhes do modelo podem ser registrados na ajuda
memória do insumo. O momento de detalhar o bem será durante a execução do PO. Aí
sim, no momento da solicitação, o executor deverá incluir a especificação adequada às
suas necessidades. No caso de bens que irão utilizar especificações padrão já existentes,
não é necessário o registro de informações adicionais na ajuda memória.
No planejamento do insumo, cada bem com valores definidos deverá vir
discriminado no PO em uma linha individual. Caso tenha a intenção de solicitar um
mesmo item com duas especificações muito discrepantes (um fogão 02 bocas e um de 06,
industrial, por exemplo), insira uma linha para cada, no seu PO. Entretanto, se a diferença
entre os itens não impactar consideravelmente na variação de preços, então descreva em
uma única linha, com a quantidade desejada, e no momento da execução faça duas
solicitações com as especificações diferentes. Recomenda-se, entretanto, que seja dada
prioridade a opção por itens com especificação padrão já definida. Nesse caso, os bens de
cada especificação devem vir discriminados no PO em uma linha individual.
Insumos com valores abaixo de R$ 5.000 podem ser adquiridos por meio de um
mecanismo denominado “compra Local”. Para os insumos a serem executados via esse
mecanismo, deverá ser observada a lista de itens elegíveis e tetos orçamentários mensais,
descritos no Manual de Orientações Gerais para o dia-a-dia do Projeto. Neste caso, o
insumo não deverá ser detalhado no PO, uma vez que poderá ser definido no momento
da sua execução.
Exemplos:
•
•
•
•
•
•
•

Correto
Elaboração de projeto da sede administrativa
Consultor para análise de dados
Serviço de manutenção de veículos
Diária
Computador
Máquina Fotográfica
Ar condicionado

•
•
•
•

Incorreto
Elaboração de Projeto
Consultor
Manutenções diversas
5 diárias de cidade

• Equipamentos eletrônicos
• Aquisição de ar condicionado

• Passagem
• Fogão industrial
• Compras locais

• Passagem para servidores
• 05 fogões 06 bocas, inox, industrial
• Utensílios de escritório

Exemplo específico de informações que deverão constar em um PO, para insumos
executados via Compra Local:

Insumo

Categoria de
gasto

Valor
unitário
(mensal)

Quantidade

Valor total
(anual)

Compra Local

Compra Local

R$ 5.000,00

12

R$ 36.000,00

Contratação Local PF

Contratação
Local PF

R$ 5.000,00

12

R$ 36.000,00

Contratação Local PJ

Contratação
Local PJ

R$ 5.000,00

12

R$ 36.000,00

Modalidade de execução e Despesa elegível
Os insumos são agrupados e classificados de acordo com suas características, que
indicarão o tipo de processo necessário para sua aquisição/contratação, o tempo que
demandam para isso, as informações mínimas que deverão ser disponibilizadas pelo
executor, e etc.
A princípio, os insumos são classificados em oito categorias principais (despesa
elegível): bens, serviços (pessoa física ou jurídica), consultorias (pessoa física ou
jurídica), obras, passagens, diárias, compra local e contratação local (pessoa física ou
jurídica). Essas categorias são agrupadas em Modalidades de Execução, conforme
apresentado na tabela abaixo:
FORMATO DE EXECUÇÃO
Modalidade de execução
Despesa Elegível
Aquisição
Bens
Bolsa
Bolsa
Compra Local
Compra Local
Contratos Regionais
Cartão Combustível
Diária
Diária
Obra
Obra
Passagem
Passagem
Consultoria PF
Contratação
Consultoria PJ
Serviço PF

Contratação Local

Serviço PJ
Contratação Local PF
Contratação Local PJ

As Modalidade de Execução e Despesa Elegível são pré-definidas pelo projeto,
devendo ser selecionada aquela que mais se adequa ao insumo planejado. A categoria de
gasto deve ser informada pelo executor durante a elaboração do PO, sendo confirmada
pelo Funbio posteriormente. A categoria também será analisada e aprovada pelo Banco
Mundial por meio do PP, assim, deve ser classificado adequadamente no momento do
planejamento.
É fundamental que cada executor entenda os fluxos dos processos de compras e
contratações, e especialmente o tempo necessário para cada um deles, de forma que tenha
uma ideia realista de quando poderá contar com o insumo na sua unidade. A comunicação
com a gerência do Projeto ao longo do processo é essencial para um efetivo
acompanhamento das compras e contratações.

Ajuda memória, preço unitário e quantidade
É fundamental que no planejamento de insumos o executor já tenha uma ideia do
detalhamento do insumo que deverá precisar, para que aloque um valor aproximado ao
preço de mercado. Se no planejamento o executor calcula um item básico ou de grande
complexidade o preço pode variar bastante. Dessa forma, é importante ter registrado na
memória do insumo as especificações planejadas para que na hora da solicitação o valor
do insumo não seja muito discrepante. No caso de bens que irão utilizar especificações
padrão já existentes, não é necessário o registro de informações adicionais na ajuda
memória.
Também é nesse campo que devem ser colocados os detalhamentos dos eventos
planejados (caso já existam), como local, ou previsão de data.
O preço unitário dos insumos e a quantidade a ser adquirida deve ser detalhada
nos campos específicos.
O orçamento deve considerar também os gastos com encargos das contratações, o
que tem impacto considerável sobre o custo final.
No caso de diárias, os preços são pré-definidos, devendo ser informado apenas a
quantidade planejada de cada tipo. O número de diárias e seus valores variam de acordo
com as características da viagem e do destino. As tabelas a seguir mostram o valor e a

quantidade de diárias por situação, respectivamente.

VALOR DA DIÁRIA
Tipo de Diária

Valor2

Cidade

R$ 177,00

Capital

R$ 240,00

Internacional - América do Sul e América Central

U$ 250,00

Internacional - América do Norte, Europa, Ásia, África e Oceania

U$ 350,00

QUANTIDADE DE DIÁRIAS (CIDADE, CAPITAL E INTERNACIONAL)
Quando a viagem exigir pernoite
Não for fornecida hospedagem e alimentação

1 diária por pernoite

Quando fornecido alojamento ou outra forma de hospedagem.*

½ Diária por pernoite

Quando fornecida alimentação.

½ Diária por pernoite

Quando fornecida hospedagem e alimentação pela unidade executora ou alguma
outra instituição.

Sem diária

De acordo com a legislação federal, será concedida mais meia diária no dia de
retorno à sede de serviço no caso de não ser oferecida alimentação.
Será fornecida uma diária de deslocamento para cada viagem solicitada.

Especificação Padrão
A padronização da demanda, por meio de especificação-padrão, tem por objetivo
aumentar a gama de possíveis fornecedores, reduzir o custo dos itens e processos e
diminuir retrabalho para todos os envolvidos. As especificações existentes, disponíveis
no site do Projeto, devem ser priorizadas, e os casos de excepcionalidade somente serão
aceitos mediante justificativa plausível aprovada pela UIP ou UCP.
Para os itens que não dispõem de especificação padrão, no momento da solicitação
o executor deverá fazer uma breve pesquisa e elencar as características mínimas
necessárias para o item e elaborar uma especificação técnica destinada ao insumo, que
atenda sua demanda. Não é permitido direcionar a compra para marcas, assim não serão
aceitas cópias de especificações de fabricantes.
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Os valores das diárias são os mesmos para qualquer pessoa. Não há diferenças por cargo ou
grau de escolaridade.

Perguntas Frequentes:

Qual o melhor procedimento para realização de reuniões: contratação de empresa de
eventos ou solicitação em separado de alimentação, hospedagem, transporte e
moderação?
Resposta: Depende das condições disponíveis da sua localidade.
Para a maioria dos processos de tomada de preços no Projeto GEF-Mar é
necessário, no mínimo, 03 fornecedores. Se o executor pretende organizar um evento
complexo, que inclua todos os itens descritos, deverá ter a certeza de que há fornecedores
na região que possam apresentar propostas de preços. Nesse caso, o modelo de
especificação está detalhado no Manual de Orientações Gerais para o dia a dia (Anexo A
– modelos de especificações de serviços, item ‘Organização de Eventos’).
Caso efetue as demandas de forma individualizada, o executor também poderá se
orientar no mesmo tópico do Manual, levando em conta apenas o que demandará
(hospedagem, materiais extras, transfer, etc).
Para solicitação de alimentação, há um documento específico (Orientações para
contratações de alimentação), com os modelos para marmitex e supermercado, incluso
como anexo do mesmo Manual. Também poderá ser utilizado cartão alimentação e
refeição, que será disponibilizado em breve.
No caso de montantes pequenos de recurso, os insumos necessários para a reunião
podem ser solicitados via ‘Compras locais”, agilizando o processo.

É possível a aquisição de combustível para os deslocamentos necessários às ações do
Projeto?
Resposta: Sim
A compra de combustível será via cartão combustível. O procedimento está
detalhado no Manual de Orientações Gerais para o dia a dia.
Para o planejamento do PO deve-se inserir a quantidade de combustível por
atividade.
Exemplo:
Insumo: combustível
Quantidade: 500
Valor unitário: R$ 4,00

O sistema calculará o valor total
Favor utilizar um valor médio da sua região.

É possível prever a manutenção de veículos e equipamentos já existentes na unidade?
Resposta: Sim
Para esses casos, é importante que sejam detalhadas no planejamento (PO) duas
linhas de insumos: uma para a aquisição das peças necessárias e outra para a realização
do serviço.
O procedimento para a execução está detalhado no Manual de Orientações Gerais
para o dia a dia, nas ‘Orientações para contratações de manutenções de veículos e outros’

É possível prever a contratação de equipe para a UC?
Resposta: não. A equipe da UC é considerada uma contrapartida dos governos federais,
estaduais e municipais envolvidos com o Projeto.

Etapa 4 - Oficina de validação do Planejamento
Após o preenchimento dos Planos Operativos localmente por cada UC, será
realizada uma oficina, no período de 21 a 23 de fevereiro, para consolidação do
planejamento. Para esta etapa, é importante que cada unidade tenha enviado seu
planejamento à UCP com antecedência, até a data estipulada no cronograma, e esteja com
seu planejamento em mãos.
A oficina terá como objetivo a integração entre as ações planejadas pelas UC com
as demais ações do Projeto GEF-Mar, já em execução, e entre as próprias UC, quando
pertinente, e a verificação do atendimento das metas do Projeto e salvaguardas
estabelecidas pelo banco mundial. Também terá como foco o esclarecimento de quaisquer
dúvidas que ainda tenham permanecido em relação ao Projeto, suas metas e atividades, o
planejamento das ações a serem apoiadas e os pré-requisitos para apoio.
Durante a oficina será apresentado o Sistema Cérebro, sistema informatizado de
gestão do projeto, e realizada a capacitação dos participantes paras manipulação do
sistema. O planejamento consolidado já será inserido no sistema durante a oficina.
Após a inserção no sistema cérebro, os POs das UC estaduais são submetidos à
aprovação do Ponto Focal do respectivo estado e em seguida à UCP/MMA. Essa etapa

poderá ser realizada após a oficina. A pactuação do PO anterior ao lançamento no sistema
cérebro tem como objetivo otimizar o processo.
Durante a oficina também serão dadas as orientações necessárias para os próximos
passos de planejamento, assim como para os procedimentos que devem ser adotados na
execução e monitoramento do Projeto.

Etapa 5 – Validação pelo Banco Mundial
Após essas etapas, o FUNBIO deve classificar cada insumo descrito nos POs, de
acordo com a categoria de gasto, para elaboração do Procurement Plan - PP, ou Plano de
Aquisições (documento em que constam todos os processos de compras e contratações
do Projeto, exceto aqueles executados via o mecanismo ‘Compra Local’, diárias e
passagens). O PP é encaminhado pelo Funbio ao Banco Mundial para recebimento da não
objeção ao planejamento realizado.
Em paralelo, a UCP envia o planejamento detalhado das atividades a serem
desenvolvidas, para que a equipe do Banco Mundial responsável pela verificação da
Salvaguardas do Projeto, para que também aja não objeção em relação a este quesito.
A execução das atividades só pode começar a ser desenvolvida após o recebimento
das Não Objeção do Banco Mundial.

Etapa 6 – Acordo de Cooperação
Em paralelo à análise do planejamento pelo Banco Mundial, serão elaborados os
Acordos de Cooperação (AC), com respectivo Plano de Trabalho (PT), entre os Órgãos
Estaduais e o Funbio, com interveniência do MMA, para o estabelecimento das formas
de implementação das atividades a execução das atividades propostas.
Para tanto, o modelo de AC utilizado, já validado pelo MMA e Funbio, será
encaminhado aos órgãos gestores estaduais para que sejam validados e assinados.
A execução das atividades só pode começar a ser desenvolvida após a assinatura
do Acordo de Cooperação.

Cronograma
Cronograma - Planejamento das Unidades de Conservação Estaduais
Etapas

Período

Etapa 1 – Seleção das UC Estaduais

19 de agosto à
10 de outubro de 2016

Etapa 2 – Avaliação das Salvaguardas
do Projeto

25 de outubro à
11 de novembro de 2016

Etapa 3 – Elaboração do Planejamento

06 de janeiro a 03 de
fevereiro de 2017

Etapa 4 - Oficina de validação do
Planejamento

21 a 23 de fevereiro de
2017

Etapa 5 – Validação pelo Banco
Mundial

06 de março a 31 de março
de 2017

Etapa 6 – Acordo de Cooperação

06 de março a 31 de março
de 2017

Observações
Lançamento da chamada
Encaminhamento das propostas pelos
órgãos executores
Analise das propostas pelo GT
Seleção das Unidades de Conservação
Estaduais a receberem apoio do Projeto
Preenchimento dos formulários
Análise da documentação pelo Banco
Mundial
Preenchimento da planilha de metas
Preenchimento do Plano Operativo
Respostas aos questionamentos do Banco
Mundial em relação às Salvaguardas
Consolidação do Planejamento
Orientações para execução e
monitoramento do Projeto
Elaboração do PP
Avaliação do Banco Mundial ao PP e às
Salvaguardas para Não Objeção
Acordo de Cooperação Técnica e Plano
de trabalho elaborados e assinados

PRODUTO 2.
RELATÓRIO DA 1ª REUNIÃO
DO CONSELHO DO PROJETO
GEF-MAR
Consultora: Gabriela Marangon

Brasília, 26 de fevereiro de 2017

Sumário
APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................ 3
Ata da 1ª Reunião do Conselho do Projeto GEF-Mar .................................................................. 7
Estrutura do Projeto GEF-Mar ................................................................................................. 9
Objetivos .................................................................................................................................. 9
Período de Vigência ................................................................................................................. 9
Recursos ................................................................................................................................... 9
Componentes e Subcomponentes ......................................................................................... 10
Componente 1 ................................................................................................................ 10
Componente 2 ................................................................................................................ 11
Componente 3 ................................................................................................................ 11
Componente 4 ................................................................................................................ 12
Alterações do Regimento Interno .......................................................................................... 15
Próxima Reunião do Conselho ............................................................................................... 16
Tabela de Encaminhamentos ................................................................................................. 17

Apresentação
O Projeto GEF-Mar é um projeto do Governo Federal, criado e implementado em
parceria com instituições privadas, governamentais e da sociedade civil, para promover a
conservação da biodiversidade marinha e costeira. O projeto busca apoiar a criação e
implementação de um Sistema de Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas (AMCPs) no
Brasil a fim de reduzir a perda de biodiversidade marinha e costeira. O recurso financeiro
foi disponibilizado pelo Fundo Mundial para o Meio Ambiente (GEF), onde a Agência
Implementadora é o Banco Mundial, e contrapartida do Governo Brasileiro, representado
através do MMA, ICMBio e MME/Petrobras.
O Projeto foi assinado em 13 de outubro de 2014, entrando efetividade em 18 de
novembro de 2014, apoiando ações para a revisão das áreas prioritárias para a
conservação marinha; definição de zonas de exclusão de pesca; consolidação de UC;
criação de novas UC; implementação de estratégias de pesquisas e monitoramento da
biodiversidade; capacitação; planos de ação para integração das comunidades locais; e
desenvolvimento de estratégias de sustentabilidade financeira do sistema de AMCPs.
Conforme o Documento de Apresentação do Projeto (PAD) e a Portaria MMA nº
349, de 26 de setembro de 2014, que institui o Projeto GEF-Mar, o Projeto está
organizado em três principais instâncias: o Conselho do Projeto (CP), consultivo,
responsável pelo aconselhamento político e estratégico do Projeto; o Comitê Operacional
do Projeto (COP), deliberativo, como unidade administrativa, com função de garantir a
execução do projeto de acordo com seus objetivos, considerando as orientações do CP; e
a Unidade de Coordenação do Projeto (UCP), responsável por coordenar a execução e
implementação do projeto, atuando como conexão entre o COP e os diversos executores.
A UCP encontra-se representada pelo Departamento de Áreas Protegidas, do Ministério
do Meio Ambiente.
Como foco desse relatório, o Conselho do Projeto (CP) é a unidade de
aconselhamento político e estratégico do Projeto, responsável por estabelecer conexões
com políticas e programas setoriais relevantes, auxiliar na resolução de quaisquer
questões e debates Inter setoriais, e sugerir abordagens para a gestão de paisagens
costeiras e marinhas. O CP é composto pelos seguintes membros do governo e de
organizações não governamentais:
Órgãos Governamentais

1 representante do Ministério do Meio Ambiente (Presidente)

1 representante do Ministério de Minas e Energia

1 representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e
Comunicações

1 representante do Ministério da Defesa/SECIRM

1 representante da Secretaria de Portos

1 representante do Ministério da Pesca e Aquicultura

1 observador do ICMBio

Sociedade Civil

1 representante da ABEMA

1 representante da comunidade científica

2 representantes de organizações não governamentais (1
norte/nordeste e 1 sul/sudeste)

1 representante do setor privado

1 representante de pescadores artesanais

1 observador do Funbio
De acordo com o PAD o Conselho do Projeto se reunirá ordinariamente duas
vezes por ano, sendo no mínimo uma vez presencialmente. As reuniões serão presididas
pelo representante da SBF/MMA, sendo a Unidade de Coordenação do Projeto (UCP)
responsável pela função de Secretaria-Executiva do Comitê, convocando, organizando e
disponibilizando informações necessárias para realização de reuniões e divulgando o
registro das mesmas.
O Funbio e o ICMBio participam do CP como observadores, aportando
informações necessárias ao trabalho do mesmo. O regimento interno do CP deverá ser
proposto pela UCP para aprovação do CP em sua primeira reunião.
O Conselho do Projeto tem como funções, de acordo com o PAD e com o art. 4º,
5º E 9º da Portaria MMA Nº 347:
I - Aconselhar política e estrategicamente o projeto;
II - Estabelecer conexões com políticas e programas setoriais, visando auxiliar na
resolução de quaisquer questões e debates Inter setoriais; e
III - sugerir abordagens para a gestão de paisagens costeiras e marinhas.
Atualmente, foi publicado a Portaria MMA nº 455, de 17 de outubro de 2016, que
institui o Conselho do Projeto, dispõe com os seguintes representantes:
I - Ministério do Meio Ambiente:
a) Titular: Moara Menta Giasson;
b) Suplente: Thiago Gil Barreto Barros;
II - Ministério de Minas e Energia:
a) Titular: José Botelho Neto;
b) Suplente: Christina Elizabeth Paes de Vasconcelos;
III - Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação:
a) Titular: Andrei de Abreu Sodré Polejack;
b) Suplente: Felipe Morais dos Santos;

c) Suplente: Bruno Marangoni Martinelli;
IV - Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar do Ministério da
Defesa:
a) Titular: Teresa Cristina Cavalcanti Soares;
b) Suplente: Ana Lúcia Oliveira Costalunga;
V - Secretaria de Portos da Presidência da República:
a) Titular: Rafaela Dias Pires;
b) Suplente: Sérgio Luis Siebra Moreira;
VI - Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento:
a) Titular: Josué Bezerra de Freitas Neto;
VII - Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente-ABEMA:
a) Titular: Luiz Antônio Ferraro Júnior, representante da SEMA/BA;
b) Suplente: Amanda Santos Silva, representante da SEMA/BA;
VIII - Setor acadêmico:
a) Titular: Alexander Turra, Departamento de Oceanografia Biológica/USP;
b) Suplente: Fábio Hissa Vieira Hazin, Departamento de Pesca e
Aquicultura//UFRPE;
c) Suplente: Jorge Eduardo Lins Oliveira, Departamento de Oceanografia e
Limnologia/UFRN.
IX - Organizações não-governamentais:
a) do Instituto Coral Vivo:
1. Titular: Maria Teresa de Jesus Gouveia;
2. Suplente: Clovis Barreira e Castro;
b) do WWF-Brasil:
1. Titular: Anna Carolina Lobo;

2. Suplente: Mariana Corá;
X - Setor privado:
a) Titular: Renata Medeiro dos Santos, representante da Confederação Nacional
da Indústria-CNI;
XI - Pescadores artesanais:
a) da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas e dos
Povos Tradicionais Extrativistas Costeiros e Marinhos- CONFREM BRASIL:
1. Titular: Carlos Alberto Pinto dos Santos; e
2. Suplente: José Conceição de Jesus.
Devido a publicação da Portaria, no dia 26 de janeiro de 2016, foi realizada a
primeira reunião do Conselho, apresentando o projeto, instituições e representantes
envolvidas no conselho, definição do regimento interno, e o envolvimento de cada um
nas próximas etapas do Projeto GEF-Mar. A seguir, um breve relato sobre considerações
e recomendações feitas na reunião.

Ata da 1ª Reunião do Conselho do Projeto GEF-Mar
Foi realizada no dia 26 janeiro de 2017, no Ministério do Meio Ambiente – MMA
em Brasília, a 1ª reunião do Conselho do Projeto GEF-Mar.
Para direcionamento da discussão foi dado andamento à seguinte pauta:
09:00 hrs – Abertura: boas vindas e apresentação dos participantes;
09:30 hrs – Revisão da pauta da reunião;
09:45 hrs – Apresentação e Histórico do Projeto GEF-Mar;
10:45 hrs – Função do conselho e importância da representatividade;
11:00 hrs – Leitura, ajustes e aprovação do Regimento Interno do Conselho;
11:00 hrs – Proposta de encaminhamentos e calendário de reuniões para 2017;
12:00 hrs – Encerramento.
O Diretor do Departamento de Áreas Protegidas do Ministério do Meio Ambienta
(DAP/MMA), Warwick Manfrinato, fez a abertura da reunião dando as boas-vindas aos
participantes, informando do seu ingresso no MMA como diretor de Áreas Protegidas em
novembro de 2016, e apresentando a pauta acima. Levantou a importância da
representatividade de cada instituição presente para alcance das metas do projeto. Após
isso, os participantes se apresentaram, informando qual instituição estavam
representando.

1
2
3
4
5
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9
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Nome

Instituição

Fone

E-mail

Ricardo
Brochado
Ana Paula Leite
Prates
Carlos Alberto
P. dos Santos

ICMBIO

62 2028-9441

ICMBIO

61 2028-9059

Ricardo.brochado@icmbio.gov.
br
Ana.prates@icmbio.gov.br

Ouvinte

CONFRE
M
BRASIL
MME/SPE
/DEPG
MME/SPE
/AAMA
SECIRM

73 9 9949-0963

Confrembrasil@gmail.com

Titular

61 9916-8985

Joao.carvalho@mme.gov.br

Titular

61 2032-5815

Renato.sampaio@mme.gov.br

Suplente

61 3429-1316

Costalunga@marinha.mil.br

Suplente

IO-USP
CNI

11 9 9962-8482
61 3317-9250

Turra@usp.br
Rmedeiros@cni.org.br

Titular
Titular

MME/SPG

61 2032-5278

Wilma.cruz@mme.gov.br

DAP/SBF/
MMA

61 9 9172-4218

Warwick.manfrinato@mma.gov
.br

Convidada pelo
MME.
Titular

João Vicente de
C. Vieira
Renato Lima F.
Sampaio
Ana Lucia D.
Costanluga
Alexandre Turra
Renata
Medeiros
dos
Santos
Wilma
dos
Santos Cruz
Warwick
Manfrinato

Representação
no CP
Ouvinte

11

Maria Teresa de
J. Gouveia

12

Maura Machado
Silva

13

Sandra S. Souza

14

Rafaela Pires

15

Margara B. do S.
Oliveira
Adriana Luna

16
17

Murilo F. C. de
Jesus

18
19

Daniela Leite
Cassia Coutinho
Barreto

20

Betânia Santos
Fichino
Andrea S. V.
Carvalho
Julia
Barbosa
Silva
Gabriela
M.
Cruz Marangon

21
22
23

INS.
CORAL
VIVO
MMA/PR
OJ.TERR
A MAR
SAP/MAP
A

21 9 9969-5761

Teresa.gouveia@coralvivo.org.
br

Titular

61 2028-1607

Maura.silva@mma.gov.br

Convidada pelo
MMA.

61 3218-3857

Sandra.silvestre@agricultura.go
v.br

MTPAC/S
EP
MTPAC/S
EP
MTPAC/S
EP
SEMABA/ABEM
A

61 9 9947-8209

Rafaela.pires@portosdobrasil.g
ov.br
Margara.oliveira@portosdobrasi
l.gov.br
Adriana.andrade@portosdobrasi
l.gov.br
Murilo.figueredo@sema.ba.gov.
br

Indicada
para
substituir Josué
Bezerra
de
Freitas Neto.
Titular

Funbio
BANCO
MUNDIA
L
DAP/SBF/
MMA
COPES/IC
MBIO
DAP/SBF/
MMA
CONSUL
TORA

21 2123-5311
61 3329-8623

Daniela.leite@funbio.org.br
Cbarreto@wordbank.org

61 2028-2565

Betania.fichino@mma.gov.br

61 2028-9316

Andrea.carvalho@icmbio.gov.b
r
Julia.silva.estagiaria@mma.gov.
br
Marangongb@gmail.com

61 9 9862-3045

71 3115-6955

61 2028-2064
61 9 8288-8960

Convidada pelo
MTPAC
Convidada pelo
MTPAC
Indicado
pelo
representante da
ABEMA, para
participar
da
reunião.
Ouvinte
Ouvinte
Convidada pelo
MMA
Ouvinte
Convidada pelo
MMA
Convidada pelo
MMA

Na sequência, a analista ambiental do DAP, Betânia Fichino, apresentou o Projeto
GEF-Mar, seus objetivos, período de vigência, recursos e estrutura organizacional
(apresentação em anexo). Informou que após dois anos e meio de andamento do GEFMar, estamos na etapa de elaboração do planejamento do 2º ciclo, na qual os
departamentos do MMA e do ICMBio envolvidos com o Projeto estão finalizando o
planejamento de suas atividades; e as UC Estaduais, selecionadas em 2016, estão em
processo de planejamento para adentrar ao projeto.
Em função de questionamento do representante do Ministério de Minas e Energia
- MME, Renato Lima F. Sampaio, foi esclarecido que a representação da Estrutura
Organizacional, antigamente mostrava o CP acima do e Comitê Operacional do Projeto –
COP. Entretanto, após consulta à secretaria do MMA, pelo fato de o Conselho ser
consultivo e ter como função subsidiar as decisões que serão tomadas no âmbito do COP,
o CP foi realocado no organograma ao lado deste último.

Durante a apresentação, a analista ambiental do DAP, Betânia Fichino, citou a
importância do Projeto para o cumprimento das Metas de Aichi, especificamente a meta
11. Foi esclarecido pelo diretor do DAP, Warwick Manfrinato, que as Metas de Aichi
foram elaboradas no âmbito da Convenção Sobre Diversidade Biológica - CDB, com o
objetivo de medir o cumprimento do Plano Estratégico de Biodiversidade, para reduzir a
perda da biodiversidade, no âmbito mundial. A meta diretamente relacionada ao Projeto
GEF-Mar é a Meta 11, que descreve que até 2020, pelo menos 17% das áreas terrestres e
de águas continentais e 10% de áreas marinhas e costeiras, especialmente áreas de
especial importância para biodiversidade e serviços ecossistêmicos, terão sido
conservados por meio de sistemas de áreas protegidas geridas de maneira efetiva e
equitativa, ecologicamente representativas e satisfatoriamente interligadas e por outras
medidas espaciais de conservação, e integradas em paisagens terrestres e marinhas mais
amplas. No Projeto GEF-Mar está previsto o aumento de 1,57% para 5% da área marinha
e costeira em áreas protegidas (metade do que é proposto na Meta 11).

Estrutura do Projeto GEF-Mar
Objetivos:
 Aumentar de 1,5% para 5% do território marinho brasileiro sob proteção da
biodiversidade (175.000 km²);
 Aumentar a proteção da biodiversidade em Unidades de Conservação Marinhas e
Costeiras em pelo menos 9.300Km²;
 Identificar, desenhar e preparar para implementação pelo menos dois
mecanismos financeiros capazes de contribuir para a sustentabilidade do sistema
de AMCPs em longo prazo.
Período de Vigência: 13 de outubro de 2014 a 13 de outubro de 2019
Recursos:
 Doação: Fundo Mundial para o Meio Ambiente - GEF/ Banco Mundial: US$ 18,2
milhões
 Contrapartida:
o MMA (in-kind): US$ 3,4 milhões
o ICMBio (in-kind): US$ 5 milhões
o MME/Petrobras (grant): US$ 20 milhões
o MME/Petrobras (in-kind): US$ 70 milhões

Componente e Subcomponentes
Componente 1 - Criação e Implementação de Áreas Costeiras e Marinhas
Protegidas (AMCPs)
Objetivo: Expandir e fortalecer a gestão de áreas costeiras e marinhas do Brasil, apoiando
a criação e implementação de diferentes categorias de AMCPs, tanto de proteção integral
como de uso sustentável.
Subcomponente 1.1 – Criação de AMCPs
Em relação à linha de ação “Definição de Zonas de Exclusão de Pesca, ou Áreas
de Conservação e Reprodução de Espécies (ACRE)”, foi indicado e reforçado pelo
representante da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas e dos
Povos Tradicionais Extrativistas Costeiros e Marinhos - CONFREM BRASIL, Carlos
Alberto Pinto dos Santos, que a nomenclatura Zonas de Exclusão de Pesca não deve ser
utilizada, uma vez que a pesca não é o maior problema identificado nessas áreas.
A título de esclarecimento, a analista ambiental do DAP, Betânia Fichino
informou que o Projeto tem utilizado o termo Áreas de Conservação e Reprodução de
Espécies (ACREs), mas que algumas normatizações e instrumentos legais, ainda estão
utilizando o termo “Zonas de Exclusão de Pesca”, e por isso ainda há a citação. Como
encaminhamento, a Unidade de Coordenação do Projeto – UCP, ficou de levar a
orientação para que o Departamento de Espécies - DESP/MMA, executor da linha de
ação, faça a revisão do termo em seus documentos para potencializar a mudança na
prática.
Ainda sobre esse subcomponente, foi encaminhado que o envolvimento do CP no
processo de revisão das áreas prioritárias para conservação da biodiversidade marinha e
costeira deve ser garantido pela coordenação do Projeto, uma vez que esse é um tema
importante, de relevância e contribuição das instituições representadas.
Nesse momento, foi solicitado pelos participantes uma contextualização sobre o
processo de elaboração do Projeto antes da continuidade da apresentação de seu
andamento. Nesse intuito, o atual Diretor do DAP, Warwick Manfrinato, solicitou à Ana
Paula Prates, representante do ICMBio, que pudesse fazer uma breve contextualização,
uma vez que ela estava como Diretora do DAP nesta época. Ana Paula Prates esclareceu
os aspectos considerados para a seleção das Unidades de Conservação Federais, conforme
pode ser consultado no Project Appraisal Document (PAD), pág. 68.

Subcomponente 1.2 e 1.3 – Implementação de AMCPs
Na apresentação foram dispostas quais Unidades de Conservação são apoiadas
atualmente pelo Projeto e em que linhas de ação para consolidação das UC é aplicado o
recurso disponível. As linhas de ações previstas são:













Demarcação e sinalização dos limites da área protegida
Plano de Manejo
Acordo de Gestão e Termo de Compromisso
Sistemas de proteção
Gestão da Pesquisa e conhecimento
Monitoramento da Biodiversidade e Uso de Recurso
Equipamentos e Infraestrutura
Uso Público
Manejo de espécies
Capacitação
Gestão Participativa e Integração com as comunidades (Fortalecimento das
organizações comunitárias; Capacitação e formação de lideranças; Produção
Sustentável.)

O diretor do DAP, Warwick Manfrinato reforçou a importância da integração
dessas atividades com outros projetos em curso, pelas instituições representadas no CP
ou pelo próprio MMA. Citou o Programa Corredores Ecológicos como um exemplo de
sinergia que deverá ser discutida, uma vez que também tem atuação na área marinha.
Citou como exemplo a interligação das UC na região de Abrolhos e Trindade.

Componente 2 – Identificação e desenho de Mecanismos Financeiros para
apoiar o sistema de Áreas Costeiras e Marinhas Protegidas.
Objetivo: Incrementar a sustentabilidade financeira de longo prazo das áreas costeiras e
marinhas protegidas.
O diretor do DAP, Warwick Manfrinato, esclareceu que para cumprir com o
objetivo citado acima, o DAP/MMA vem trabalhando de forma integrada com a agência
de cooperação técnica alemã GIZ, por meio do Projeto Life-web. No âmbito desse
Projeto, está desenvolvendo uma ferramenta de modelagem de custos das unidades de
conservação, que abordará as atividades necessárias para sua criação, implementação e
manutenção.

Componente 3 – Monitoramento e avaliação
Objetivos: Conceber um monitoramento integrado da biodiversidade nas AMCPs e
realizar uma avaliação do estado de conservação da biodiversidade marinha e seus
requisitos de conservação.
Subcomponente 3.1 – Monitoramento da biodiversidade e de sua conservação

Subcomponente 3.2 – Avaliação do estado de conservação da biodiversidade
marinhas e seus requisitos de conservação.
Dentro desse componente, estão sendo trabalhadas as seguintes Linhas de Ação:










Estratégias multiinstitucional de monitoramento integrado marinho e costeiro;
Formação da rede multiinstitucional de monitoramento marinho;
Programa de monitoramento marinho e costeiro do ICMBio;
Sistema de informação e banco de dados central;
Gestão da pesquisa e do conhecimento;
Plano de integração das ações de conservação entre centros de pesquisa e UC;
Avaliação do risco de extinção das espécies;
Elaboração e implementação de Planos de Ação Nacionais – PAN;
Elaboração das orientações preventivas para conservação das espécies ameaçadas
visando licenciamento de atividades antrópicas

Referente ao componente 3, nessa reunião não foi levantado nenhum
questionamento. Entretanto, foi solicitado que na próxima reunião sejam dados
esclarecimentos mais específicos sobre as atividades apoiadas e planejadas.

Componente 4 – Coordenação e gestão do Projeto
Subcomponente 4.1 – Gerenciamento financeiro do Projeto
Subcomponente 4.2 – Coordenação técnico-administrativa do Projeto
A representante do MME, Renato Lima F. Sampaio, questionou novamente o
papel/função do CP no planejamento das atividades e na operacionalização do Projeto
GEF-Mar, assim como qual a forma para que os representantes possam se envolver nesse
processo. Ainda que como um conselho consultivo, os representantes solicitaram maior
participação no planejamento do andamento do Projeto, com possibilidade de encaminhar
recomendações às instâncias deliberativas, a partir de matérias de subsídio bem
embasados.
Dessa forma, foi encaminhado que os planejamentos em elaboração serão
encaminhados para o CP, para que tomem ciência do que está sendo elaborado nas
instâncias do Projeto e possam fazer recomendações.
Em relação ao papel consultivo do conselho, foi esclarecido que esta é uma
definição prevista no Project Appraisal Document (PAD), documento orientador do
Projeto, que embasa o contrato com o doador, Banco Mundial. Caso haja interesse ou
necessidade na alteração deste papel para que seja um conselho deliberativo, essa questão
deve ser formalizada para que possa ser encaminhada ao Secretário de Biodiversidade e
ao doador.

Em relação à contrapartida acordada com a Petrobrás, foi esclarecido que, embora
acordada no início do Projeto, atualmente ela ainda não está formalizada. Nesse sentido,
ressaltou-se a importância da presença de um representante da instituição nas próximas
reuniões, para que pudesse dar um retorno sobre a doação in-kind e grant para o Projeto.
Dessa forma, foi encaminhado que a Petrobrás seja convidada a participar das próximas
reuniões.
O representante dos pescadores artesanais, Carlos Alberto Pinto dos Santos,
ratificou a importância dos projetos de integração com as comunidades, que foram
discutidas em 2016 como mais um subcomponente a ser trabalhado pelo Projeto, para não
perder força e nem recurso.
Foi esclarecido que tais atividades de integração com as comunidades de fato
foram incorporadas ao Projeto, mas como não é possível modificar a estrutura de
componentes e subcomponentes, elas foram inseridas como mais uma linha de ação
dentro do subcomponente 1.2, com recursos específicos destinados a ela, independentes
do montante já direcionado para as demais linhas de ação deste subcomponente.
A representante das ONGs da região Norte/Nordeste, Maria Tereza de Jesus
Gouveia, enfatizou a importância de saber o planejamento anterior e o previsto para as
atividades do Projeto nos próximos três anos, para poder contribuir.
Nesse sentido, foi acordado que os planejamentos que estão sendo elaborados
serão encaminhados para os representantes das instituições do CP para que o conselho
tenha conhecimento prévio para poder fazer recomendações na próxima reunião.
Referente a disseminação do Projeto, que leva em conta também a ampliação de
áreas marinhas, o representante do setor acadêmico, Alexander Turra, e a representante
da Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar do Ministério da
Defesa - SECIRM, Ana Lúcia Oliveira Costalunga, destacaram que as discussões e
produtos do Projeto deveriam ser levadas para as discussões na Comissão Interministerial
para os Recursos do Mar (CIRM), visando sua divulgação e a recepção de um retorno de
outras instituições, enriquecendo o Projeto.
O diretor do DAP/MMA, Warwick Manfrinato, acolheu a sugestão e reforçou que
principalmente em relação à criação de UC é importante o envolvimento anterior das
instituições que serão consultadas pela Casa Civil no processo de criação, garantindo uma
integração e conhecimento sobre a UC a ser criada e as informações dispostas, facilitando
o andamento do processo.
Em função de diversos questionamentos relacionados ao modo como o recurso do
Projeto é distribuído e como foi pensada sua estrutura, foi esclarecido pela representante
do Banco Mundial, Cassia Coutinho Barreto, que o resultado do planejamento inicial do
Projeto, finalizado em 2014, está registrado no Projet Appraisal Document (PAD), e que
sua leitura pode esclarecer o processo de elaboração e funcionamento do Projeto, assim
como o aporte financeiro pactuado.

O representante do setor acadêmico, Alexander Turra, questionou se já há uma
definição do que consiste a contrapartida in-kind da Petrobrás. Foi esclarecido que no
planejamento do Projeto foi acordado com a Petrobrás os dados que eles iriam
disponibilizar. Entretanto, devido a gargalos e mudanças institucionais, a Petrobrás
afastou-se do Projeto e a contrapartida já planejada ainda não foi formalizada.

Representantes no CP
Ao final da reunião, foi ressaltado que devido às mudanças governamentais
ocorridas ao longo do último ano, alguns representantes indicados sofreram alterações,
de forma que é importante a possibilidade de indicação de novo representante de algumas
instituições. Dessa forma, foi solicitado que as instituições que tem necessidade de
indicação ou modificação de algum representante deverão confirmar essas informações
via ofício, endereçado ao Diretor do DAP, Warwick Manfrinato.
Dentro dessa pauta, foi solicitado que seja feita uma consulta ao Banco Mundial
sobre a possibilidade de modificação do PAD para que possa ser feita a inclusão de
representantes do ICMBio e Funbio no CP, não apenas como ouvintes. Esse
encaminhamento faria com que os representantes do Comitê Operacional do Projeto –
COP, fizessem parte do CP. Caso isso não seja possível, foi sugerido acrescentar na
portaria de designação dos membros do CP os representantes do ICMBio e do Funbio,
como ouvintes.
Como forma de simplificar a definição dos representantes de cada instituição no
CP, foi sugerido à coordenação do Projeto que seja feito o estudo da possibilidade de
incluir na portaria de criação do Projeto a forma de definição dos representantes do CP
por meio de ofício, sem necessidade de uma Portaria específica de designação nominal.
Atualmente, como está disposto da portaria de instituição do Projeto, o conselho será
definido e atualizado por portaria publicada no DOU.
O representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações - MCTIC,
Bruno Martinelli, perguntou se poderia convidar pessoas externas ao CP para participar
das reuniões como ouvintes. Os demais participantes entenderam que as pessoas que
tivessem algum interesse na pauta do CP poderiam mandar seus questionamentos por
meio dos representantes do conselho, mas que o aumento do número de pessoas presentes
na reunião poderia trazer prejuízo ao andamento da mesma.
A representante do MCTIC questionou se o recurso do Projeto é internalizado no
orçamento do MMA para execução e se o MMA conta com recurso orçamentário alocado
nesta execução. Foi esclarecido pelo diretor do DAP, Warwick Manfrinato, que o recurso
do Projeto é um recurso do Fundo Global para o Meio Ambiente (Global Environment
Fund – GEF), executado por meio do Banco Mundial (agência implementadora) e do
Funbio (agência executora), sob orientação do MMA. Dessa forma, o recurso não passa
pelo orçamento do órgão. A contrapartida do MMA é in-kind, por meio da contabilização
das horas de trabalho da equipe que trabalha no Projeto e infraestrutura disponibilizada.

Alterações do Regimento interno
O regimento interno do CP foi exposto aos presentes, e cada sugestão de alteração
foi discutida e acordada entre os presentes.
O CP acha de grande importância a sua representatividade no planejamento das
atividades do Projeto, desde o planejamento até a execução. Devido a isso, foram
sugeridas alterações nos primeiros artigos do regimento interno, que tratam das
atribuições do CP, e as propostas acordadas no grupo ficaram definidas da seguinte
maneira:
Art. 1º O presente regimento interno (Regimento) estabelece as normas de
funcionamento do Conselho do Projeto (CP) do Projeto Áreas Marinhas e Costeiras
Protegidas (GEF-Mar), instituído pela Portaria 349, de 26 de setembro de 2014, que é a
instância consultiva de aconselhamento político e estratégico do Projeto, responsável
por estabelecer conexões com ações, projetos, políticas e programas setoriais relevantes,
auxiliar na resolução de quaisquer questões e debates intersetoriais, e sugerir
abordagens para a gestão de paisagens e ambientes costeiros e marinhos.
Art. 2º Constitui atribuição do CP:
(i) apreciar o planejamento estratégico e resultados técnicos e financeiros do
GEF-Mar e encaminhar proposições de adequações ao direcionamento das ações ao
Comitê Operacional do Projeto – COP;
(ii) apreciar os resultados técnicos e financeiros do GEF-Mar e compilar as
considerações e/ou questionamentos para a Missão de Supervisão do Projeto, realizada
semestralmente pelo agente implementador da doação (Banco Mundial);

Para maior representatividade e interação com o COP foram definidos novos
artigos.
Art. 5° - Os membros do Comitê Operacional do Projeto – COP participarão das
reuniões do conselho como membros convidados permanentes;
Art. 6° - Questões trazidas pelas representações, quando apresentadas no âmbito
das reuniões de conselho, devem ser registradas em ata, apreciadas quanto ao mérito e
pertinências e encaminhadas ao Comitê Operacional do Projeto – COP;

Ao final, a representante da SECIRM, Ana Lúcia Oliveira Costalunga, solicitou
que pudessem ser sugeridas outras modificações após apresentação dos representantes
presentes às instituições que eles representam. Foi acordado que as apreciações e

sugestões de modificação do regimento interno podem ser feitas até o dia da próxima
reunião, para que nesta segunda reunião tais sugestões sejam aprovadas pelo Conselho do
Projeto.

Próxima Reunião do Conselho
Levando em consideração as possibilidades de recomendações do CP para o
andamento do Projeto, tanto em relação ao seu planejamento como de sua execução, foi
ressaltada a importância de uma nova reunião do CP antes da missão de supervisão do
Banco Mundial ao Projeto, que será realizada em abril deste ano, mas já com uma visão
mais clara do planejamento que está sendo elaborado. Dessa forma, foi acordada a
necessidade de uma reunião, com duração de um dia todo, entre os dias 22 a 24 de março.
Nessa reunião o planejamento de cada subcomponente do Projeto será apresentado em
detalhes e serão recebidas as recomendações do CP para continuidade do Projeto.
Nesta reunião também serão definidas as datas das próximas reuniões do ano de
2017.
A UCP irá encaminhar até dia 03/02, por e-mail, os seguintes documentos:
- Apresentação do Projeto GEF-Mar;
- Minuta do Regimento Interno do CP com ajustes acordados na reunião;
- Lista de Presença;
- 3º Relatório de Progresso;
- Project Appraisal Document (PAD)
- Portaria 349/ 2014 – Institui o Projeto GEF-Mar;
- Ajuda Memória da 4ª Missão de Supervisão do Projeto GEF-Mar;
- Valores planejados por linha de ação

Tabela de Encaminhamentos
ENCAMINHAMENTOS
ITEM

O QUE

QUEM

1

Solicitar ao DESP a revisão do termo “Zonas de Exclusão de UCP/DAP
Pesca” por “Áreas de Conservação e Reprodução de
Espécies (ACRE)” para potencializar a mudança na prática

QUANDO
Fevereiro
2017

de

UCP/DAP;

Durante
o
processo
de
Representant
Revisão que
es
do
será executado
Conselho
pelo DECO

2

Garantir o envolvimento do CP no processo de revisão das
áreas prioritárias para conservação da biodiversidade
marinha e costeira

3

Convidar a Petrobrás para participar das reuniões do CP como UCP/DAP
ouvinte.

Início
de
março de 2017
Março de 2017

4

Encaminhar o planejamento para os próximos 3 anos de UCP/DAP;
Projeto que está em elaboração para que o CP tenha
Funbio
conhecimento prévio para poder atuar

5

Consulta ao Banco Mundial sobre a possibilidade de UCP/DAP
modificação do PAD para que possa ser feita a inclusão
de representantes do ICMBio e Funbio no conselho do
Projeto, não apenas como ouvintes.

03 a 07 de abril
de 2017 – 5ª
Missão
de
Supervisão.
Março de 2017

6

Estudo da possibilidade de incluir na portaria de criação UCP/DAP
do Projeto a forma de definição dos representantes do CP
por meio de ofício, sem necessidade de uma Portaria
específica de designação nominal

7

As instituições que tiverem necessidade de indicação ou Representant Fevereiro
do 2017
modificação de algum representante deverão confirmar es
essas informações via ofício, endereçado ao Diretor do Conselho
DAP, Warwick Manfrinato

8

As pessoas que tiverem algum interesse na pauta do CP, Representant Contínuo
podem mandar seus questionamentos por meio dos es
do
representantes do conselho.
Conselho

9

Entrega da ata da 1ª Reunião do Conselho

UCP/DAP

de

03 de fevereiro
de 2017
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APRESENTAÇÃO

Este relatório tem como objetivo informar quais são os marcos referencias, os avanços das
UC, as modificações solicitadas na oficina de alinhamento de metas e as atividades do Projeto Áreas
Marinhas e Costeiras Protegidas – GEF-Mar, realizada no período de 07 a 11 de novembro de 2016.
As informações a seguir, servirão de base para o relatório de detalhamento de atividades, referente
a execução do planejamento dos gestores, no 2º semestre de 2016.
A execução das atividades do projeto é realizada diretamente pelas Unidades de
Conservação (UC) apoiadas, no que se refere à consolidação das Áreas Marinhas e Costeiras
Protegidas (AMCPs); pela Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade
(DIBIO/ICMBio), no que se refere à pesquisa, monitoramento e avaliação de espécies; pelo
Departamento de Ecossistemas (DECO/MMA); no que se refere às questões relacionadas à revisão
das áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade marinha; e pelo Departamento de
Espécies (DESP/MMA), no que se refere às questões relacionadas às Áreas de Conservação e
Reprodução de Espécies - ACREs. Tais unidades são consideradas as Unidades Executoras do Projeto
– UEs.
De acordo com o Manual Operacional do Projeto - MOP, os Relatórios de Progresso e
Acompanhamento são consolidados pela UCP/MMA, a partir das informações fornecidas e
validadas pelas UIP/ICMBio, UGP/FUNBIO e executores e demonstram os resultados alcançados em
cada unidade beneficiada no período, devendo ser entregues até 45 dias após o termino do período
ao qual o relatório se refere.
Os dados da ferramenta de monitoramento Tracking Tool - TT, são apresentados apenas nos
relatórios entregues no início do ano. Nestes casos, os resultados da aplicação da ferramenta são
analisados sob a ótica dos marcos referenciais definidos para a consolidação das UC.
Na oficina de alinhamento de metas e as atividades do Projeto GEF-Mar, foram apresentadas
às Unidades de Conservação o progresso referente a medição das Tracking Tools, aferidas em
outubro de 2016. Os dados deste ano, diferente dos anos anteriores, foram levantados até outubro,
para que as informações pudessem ser utilizadas na oficina de planejamento do 2º ciclo do projeto.
Em função das discussões levantadas na oficina pelas Unidades de Conservação e
Coordenações Temáticas do ICMBio, foi definido que outros marcos referenciais deveriam ser
incorporados ao Projeto, por estarem relacionados ao cumprimento das metas do componente de
consolidação das Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas - AMCPs. Além disso, uma vez que cada UC
possui diferentes realidades em relação às metas de cada MR, a subdivisão das UC em grau I e II de
consolidação foi suprimida, possibilitando que cada uma definisse as metas de cada marco, para os
próximos 3 anos do projeto.

Outro ponto levantado durante a oficina, foi a ressalva de que cada marco referencial não
necessariamente estaria ligado à somente uma questão da Tracking Tool. Dessa forma foi analisado
para cada marco referencial as questões da Tracking Tool que seriam diretamente e indiretamente
afetadas pelo seu avanço, chegando na seguinte definição:

Marcos Referenciais
I - Verificação de limites: Demarcação e
sinalização
II - Plano de Manejo e Acordo de gestão
III - Gestão Participativa e Integração
com as comunidades
IV - Sistema de Proteção
V - Pesquisa e Monitoramento
VI - Manejo de espécies
VII - Equipe
VIII - Equipamentos e infraestrutura
IX - Uso Público
X - Capacitação

Questões na Tracking Tool
diretamente relacionadas

Questões na Tracking
Tool indiretamente
relacionadas

Questão 6
Questões 7 e 7a – 7d

Questões 2 e 26

Questões 8, 20, 23, 24a – d e 25
Questão 10
Questão 11 e 11a
Questão 12, 30b
Questão 13
Questões 18 e 19
Questões 27 e 28
Questões 3

Tabela 1: Marcos referenciais e suas respectivas questões Tracking Tool.

Questão 3
Questão 9 e 30a
Questão 3

Questões 14

O PROJETO ÁREAS MARINHAS E COSTEIRAS PROTEGIDAS - GEF MAR
A conservação dos ecossistemas marinhos e costeiros beneficia diretamente comunidades
tradicionais, garantindo o acesso a recursos naturais e contribuindo para a melhoria da qualidade
de vida dessas populações. A manutenção dos serviços ambientais gerados pelos ecossistemas
preservados, como a capacidade de produção de água de qualidade e de alimentos, também
contribui fortemente para a redução da pobreza. Além da fauna e flora locais, espécies migratórias
também são afetadas, através da proteção de áreas importantes em que estas se alimentam,
descansam ou se reproduzem, ao longo da costa brasileira.
O Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas – GEF-Mar é uma iniciativa do Governo Federal,
criado e implementado em parceria com instituições privadas e a sociedade civil, para promover a
conservação da biodiversidade marinha e costeira. Especificamente, o projeto busca apoiar a
criação e implementação de um Sistema de Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas - AMCPs no Brasil
a fim de reduzir a perda de biodiversidade marinha e costeira. Este sistema integra diferentes
categorias de Unidades de Conservação (UCs) e outras áreas protegidas, sob diferentes estratégias
de gestão. Trata-se de um plano de ação amplo, em que várias agendas podem ser integradas em
prol da conservação marinha e costeira.
O Projeto está alinhado com as políticas nacionais brasileiras para a conservação da
biodiversidade e o desenvolvimento sustentável da zona costeira e marinha: Política Nacional
de Biodiversidade, Metas Nacionais de Biodiversidade de 2010, Política Nacional de Recursos
do Mar (PNRM) - incluindo o Plano Setorial para os Recursos do Mar (PSRM VIII 2012 - 2015),
Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), Avaliação, Monitoramento e Conservação
de Biodiversidade Marinha (REVIMAR), entre outros.

DESCRIÇÃO DA ANALISE TRACKING TOOL ATUAL DO PROJETO
Assinado em 13 de outubro de 2014, o Projeto GEF-Mar entrou em efetividade no dia 18 de
dezembro do mesmo ano e encontra-se, atualmente, com 1 ano e meio de execução efetiva.
Conforme estabelecido pelo doador no início do Projeto, o primeiro planejamento teve duração de
18 meses e, após esse período, com o início do 2º ciclo, deve ser realizado novo planejamento.
Dessa forma, no segundo semestre de 2016, foi dado andamento ao processo para realização da
Oficina de Alinhamentos de Atividades e Metas do Projeto GEF-Mar, de acordo com o seguinte
cronograma:

Cronograma
Etapas do Planejamento dos Próximos 3 anos do
Projeto GEF-Mar
Eventos

Data

Observações
Alinhamento com as coordenações
temáticas do ICMBIO sobre o Projeto GEFMar

1ª Reunião Coordenações Temáticas

20 a 23 de setembro de 2016

2ª Reunião Coordenações Temáticas

03 de novembro de 2016

Reunião com as coordenações temáticas
para revisão de marcos referenciais, tetos e
metodologia da oficina com os gestores

Oficina Integrada do
Órgão Gestor Federal

07 a 11 de novembro de
2016

Oficina para alinhamento e planejamento
de atividades e insumos para os próximos 3
anos do projeto, entre CTs, CRs, UC e CP.

Consulta Local

Dezembro de 2016

Consolidação Regional

Dezembro /2016 a janeiro de
2017

Oficina de Fechamento
do Planejamento, junto
ao Funbio

13 a 17 de fevereiro de 2017

Consulta local aos conselhos das UC para
contribuições às atividades propostas na
oficina.
Nas regiões que entenderam necessário,
realização de reunião com atores locais
(CRs, ONGs, outras instituições) para
contribuições e consolidação do
planejamento.
Sistematização, priorização e validação dos
planejamentos operacionais dos
executores.

Tabela 2: Cronograma de Planejamento de Atividades
Em paralelo ao planejamento, o Projeto segue dando continuidade às atividades já
planejadas por cada executor para os primeiros 18 meses de execução, com vistas à lograr as metas
propostas. Uma análise e descrição mais precisa sobre o andamento de cada subcomponente se
encontra no corpo desse documento.

ESTRUTURA DOS COMPONENTES E DOS MARCOS DO PROJETO ÁREAS MARINHAS E COSTEIRAS
PROTEGIDAS
O Projeto GEF-Mar está organizado sob a lógica de Componentes, Subcomponentes, Projetos
e Subprojetos, em acordo com a seguinte estrutura:
COMPONENTE 1. Criação e Implementação de Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas
Subcomponente 1.1.Criação de AMCPs
Projeto: DECO/MMA
Subprojeto: Revisão das áreas prioritárias para conservação da biodiversidade
Subprojeto: Implementação e monitoramento das áreas prioritárias para conservação da
biodiversidade
Subprojeto: Aprimoramento e atualização do banco de dados das áreas prioritárias para
conservação da biodiversidade
Projeto: DESP/MMA
Subprojeto: Definição de Áreas de Exclusão de Pesca
Subprojeto: Monitoramento e implementação de Áreas de Exclusão de Pesca
Projeto: UCP-DAP/MMA
Subprojeto: Fortalecimento do SNUC
Projeto: Ponto Focal estadual/municipal/federal
Subprojeto: Elaboração de propostas de criação de UC
Subcomponente 1.2. Implementação de AMCPs
Projeto: UIP-DIMAN/ICMBio
Subprojeto: Formação e capacitação
Projeto: Unidades de Conservação
Subprojeto: Verificação de limites, demarcação e sinalização dos limites da área protegida
Subprojeto: Plano de Manejo, Acordo de Gestão e Termo de compromisso
Subprojeto: Sistema de Proteção
Subprojeto: Pesquisa e Monitoramento
Subprojeto: Equipe
Subprojeto: Equipamentos
Subprojeto: Infraestrutura
Subprojeto: Gestão Participativa e Integração com as Comunidades
Subprojeto: Manejo de Espécies
Subprojeto: Uso Público
Subprojeto: Despesas correntes
Projeto: DIBIO/ICMBio
Subprojeto: Estruturação e equipagem das bases e centros
COMPONENTE 2. Identificação e desenho de mecanismos financeiros para apoiar o sistema de
Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas
Projeto: FUNBIO, UIP-COPES/ICMBio e UCP-DAP/MMA
Subprojeto: Desenho dos mecanismos de sustentabilidade financeira
COMPONENTE 3. Monitoramento e avaliação

Subcomponente 3.1. Monitoramento da biodiversidade e de sua conservação
Projeto: DIBIO/ICMBio e Centros de Pesquisa
Subprojeto: Gestão avançada de dados e informações
Subprojeto: Monitoramento da biodiversidade marinha e do uso direto e indireto dos recursos
naturais
Subprojeto: Gestão da Pesquisa e do conhecimento
Subprojeto: Manejo para a conservação da biodiversidade e do uso dos recursos naturais Monitoramento
Subprojeto: Gestão Participativa Subprojeto: Comunicação social
Subprojeto: Aprimoramento da base legal do manejo de recursos pesqueiros e espécies
ameaçadas
Subprojeto: Equipe
Subprojeto: Despesas correntes
Subcomponente 3.2. Avaliação do estado de conservação da biodiversidade marinha e seus
requisitos de conservação
Projeto: DIBIO/ICMBio e Centro de Pesquisa
Subprojeto: Manejo para a conservação da biodiversidade e do uso dos recursos naturais Avaliação
COMPONENTE 4. Coordenação e gestão do Projeto
Subcomponente 4.1. Gerenciamento financeiro do Projeto
Projeto: UGP-FUNBIO
Subprojeto: Gerenciamento do Projeto
Subcomponente 4.2. Coordenação técnico-administrativa do Projeto
Projeto: UCP-DAP/MMA
Subprojeto: Reuniões dos colegiados, Grupos Técnicos e Parceiros
Subprojeto: Planejamento do Projeto
Subprojeto: Monitoramento e gestão das ações do Projeto
Subprojeto: Capacitação UCP
Subprojeto: Estratégia de comunicação do projeto
Subprojeto: Equipe
Projeto: UIP-DIMAN/ICMBio
Subprojeto: Aquisição de equipamentos, de material de escritório e manutenção de
equipamentos
Subprojeto: Capacitação UIP
Subprojeto: Equipe
Tabela 3: Estrutura do Projeto
Abaixo, são apresentadas as metas globais e intermediárias do subcomponente 1.2,
referente a Implementação das Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas, a análise do avanço nos
indicadores medidos pela Tracking Tool para essas metas globais, e as metas específicas que foram
designadas para cada marco referencial que contribui com esse avanço.

SUBCOMPONENTE 1.2. IMPLEMENTAÇÃO DE AMCPS
a)

Meta global:

●

930.000 ha (9.300 km2) de áreas protegidas fortalecidas

b)

Metas Intermediárias:

●

16 Planos de manejo (a) preparados ou atualizados, e (b) sob implementação

●

480 Participantes (homens e mulheres) nos processos consultivos de criação de UC ou

nos Conselhos de UCs

Análise dos marcos e das metas estabelecidas para os próximos 3 anos de
projeto.
Atualmente, o Projeto conta com 11 Unidades de Conservação Federais. Dessas, 6 são de
proteção integral e 5 de uso sustentável, englobando uma área de 1.111.368 hectares (dados do
CNUC, consultado em 30 de julho de 2015).

Nome

Área (ha)

UF

Órgão Gestor

RESEX de Canavieiras
RESEX Cassurubá
RESEX Corumbau
APA da Baleia Franca

100.682
100.574
89.996
154.865

BA
BA
BA
SC

ICMBio
ICMBio
ICMBio
ICMBio

Revis Ilha dos Lobos

142

RS

ICMBio

36.722
404.271
87.963

RS
PE
BA

ICMBio
ICMBio
ICMBio

10.928

PE

ICMBio

90.039

PE

ICMBio

35.186

RN

ICMBio

Parna da Lagoa do Peixe
APA da Costa dos Corais
PN Marinho dos Abrolhos
PN Marinho de Fernando de
Noronha
APA de Fernando de Noronha –
Rocas – São Pedro e São Paulo
Rebio do Atol das Rocas

Tabela 4: Unidades de Conservação Federais apoiadas pelo Projeto.
Com o objetivo de direcionar as atividades desse subcomponente, auxiliando a consolidação
das UC, no início do Projeto o Comitê Operacional do Projeto – COP definiu dez Marcos
Referenciais – MRs, com escopo de ação e metas específicas.
Após o primeiro ciclo de execução do Projeto, durante a oficina de avaliação e alinhamento
das ações realizadas, entretanto, foi discutida a possibilidade de acrescentar novos marcos
referencias ainda não contemplados, em função da realidade específica das UC marinhocosteiras. Além disso, foi observado que cada marco referencial influenciava o avanço em mais
de uma questão da Tracking Tool, de forma que cada UC pode definir suas metas específicas para
os próximos 3 anos, garantindo a mata global de aumento de efetividade de gestão.
A seguir, serão detalhados e descritos os MRs atualmente apoiados pelo Projeto, quais
questões da Tracking Tool estão relacionadas a eles para aferição do avanço e alcance das metas
propostas por cada UC, o andamento desses indicadores de 2013 até 2016, onde cada UC
pretende chegar em 2019, e como isso se reflete no alcance da meta global do Projeto ao seu
término.

Marcos Referenciais
Demarcação e Sinalização
No âmbito do ICMBio, a Divisão de Consolidação de Limites (DCOL/ICMBio) é responsável
pela análise, divulgação, sinalização e demarcação dos limites oficiais das Unidades de
Conservação Federais. Para isso, são realizados quatro processos:
1- Verificação de limites: releitura e interpretação dos memoriais descritivos dos atos legais
de criação e de alterações dos limites das UC, através de ferramentas SIG, utilizando bases
cartográficas oficiais e complementares. A verificação de limites pode apresentar as seguintes
conclusões:
 O limite é plotavel e está de acordo com seu ato de criação;
 O limite é plotável mas apresenta erros que podem ser ajustados através de uma
retificação;
 O limite não confere com o ato legal, deve passar para uma redelimitação, com a
publicação de um novo ato legal (desafetação ou ampliação);
 O limite é implotavel.
2- Atualização dos limites oficiais: atualização da poligonal oficial, das tabelas com dados
geoestatísticos e mapa oficial das UC, acontecendo sempre após a verificação dos limites.
3- Demarcação do perímetro: determinação de fronteiras ou limites de espaço através de
marcos, balizadas ou sinais naturais, materializando em campo o limite descrito no memorial
presente no ato legal de criação e alteração de limites de cada UC. Para realização desse
processo, é necessário o georreferenciamento, confecção de plano e memorial descritivo,
através de equipamentos GPS geodésicos, para mais precisão dos pontos, seguindo as normas e
procedimentos técnicos estipulados pela INCRA.
4- Sinalização do perímetro – instalação de placas com indicação dos limites oficiais das UC,
restrições de uso, para a comunidade local e a sociedade civil que envolve a UC. Também é
utilizado para questões de gestão territorial e ambiental. A DCOL tem disponível um manual para
orientar esse processo (Manual de Identidade Visual do ICMBio).
Obs.: Como pré-requisito ao processo de demarcação e sinalização, é preciso que seja feita
a verificação de limites, para maior conhecimento dos limites da UC.
Situação atual das UC apoiadas pelo GEF-Mar: Não foi realizada a verificação da maioria das
UC, presentes no projeto. Os limites da APA Costa dos Corais, RESEX Canavieiras, RESEX
Cassurubá e a RESEX Corumbau utilizam a Linha de Preamar (LPM), para delimitar os limites da
UC. A LPM é elaborada pela SPU, através de informações ultrapassadas, que considera as marés
do ano de 1831.
Estão sendo programadas reuniões com as Secretarias de Patrimônio da União (SPU)
regionais para melhor alinhamento relativo aos dados e metodologia utilizados para definir a
Linha do Preamar Média (LPM). Há previsão também, de um seminário de Sinalização Náutica,
juntamente com a Marinha, para uma melhor definição das normas e procedimentos para
sinalização náutica e cartas náuticas.
Para aferir esse marco, está sendo utilizado a questão 6 da Tracking Tool, chegando ao
seguinte gráfico:

6. Demarcação dos limites da UC – Os limites são
conhecidos e estão demarcados?

0: Os limites ds UC não são conhecidos pelos responsáveis
pela gestão ou pelos residentes locais/usuários de terras
vizinhas.
1: Os limites da UC são conhecidos pelos responsáveis pela
gestão mas não são conhecidos pelos residentes
locais/usuários de terras vizinhas
2: Os limites da UC são conhecidos tanto pelos
responsáveis pela gestão como pelos residentes
locais/usuários de terras vizinha, mas não estão
adequadamente demarcados.
3: Os limites da UC são conhecidos tanto pelos
responsáveis pela gestão como pelos residentes
locais/usuários de terras vizinhas e estão adequadamente
demarcados.

Demarcação e sinalização dos limites da área protegida
Questão T.T. - 6
Pontuação TT

4
3
2
1

2013
2015

0

2016
Meta 2019

Unidade de Conservação

Plano de Manejo
A Coordenação de Elaboração e Revisão do Plano de Manejo (COMAN/ICMBio) é a
responsável pelos planos de manejo das UC. O processo de elaboração do Plano de manejo
começa a partir da caracterização da UC, observando as fontes de recursos disponíveis,
organização do planejamento, equipe, engajamento, análise e aplicação das ferramentas,
trâmite, aprovação e publicação. Outros fatores à serem considerados é a demanda
institucional e a demanda política, podendo haver priorizações.
Para orientar as UC na elaboração/revisão do plano de manejo, é utilizado a Instrução
Normativa Nº01, de 18 de setembro de 2007 (dispõe sobre diretrizes e procedimentos para
elaboração de plano de manejo de RESEX e RDS), roteiros metodológicos para alguns tipos de
UC (ESEC, PARNA, REBIO, APA, FLONA, entre outros), Instrução Normativa Nº 29, de 05 de
setembro de 2012(dispõe sobre diretrizes, requisitos e procedimento para elaboração de
Acordos de gestão de UC de Uso Sustentável) e a Instrução Normativa de Diretrizes Gerais (está
sendo elaborado).

Atualmente, a metodologia para elaboração não é fixa, pois não são todas as unidades
que se encaixam. Por isso, é realizado uma oficina com as UC que têm a necessidade de elaborar
o plano de manejo, e nela é apresentado várias metodologias. Assim, a UC analisará qual se
encaixa para sua realidade. Os Padrões Abertos para a Prática da Conservação e Foundation
document, são dois exemplos de metodologias utilizadas e disponibilizadas às UC.
Para as unidades que já tem o plano de manejo elaborado, está sendo orientado que
elas façam as monitorias, e que serão analisadas quais devem e poderão passar por uma
revisão. A COMAN está dando prioridade aos planos de manejo que ainda não foram
elaborados.
Situação atual das UC apoiadas pelo GEF-Mar: Somente 3 UC não iniciaram o processo de
elaboração do plano de manejo. No período de 21 a 25 de novembro foi realizada a oficina com
essas UC, para começarem a organização do planejamento.
Obs.: o Acordo de gestão/Termo de compromisso faz parte do processo de criação do Plano de
manejo, e devem ser trabalhos juntos.
Para aferir esse marco, está sendo utilizado a questão 7 da Tracking Tool, e foram
acrescentadas as questões 7a, 7b e 7c chegando aos seguintes gráficos:
7. Plano de Manejo – Existe um plano de manejo
que está sendo implementado?

7a. Processo de Planejamento – O processo de
planejamento oferece oportunidade adequada
para que as principais partes interessas influencie
no plano de manejo?
7b. Processo de planejamento – existem
cronograma e processo estabelecidos para a
revisão periódica e atualização do plano de
manejo?
7c. Processo de planejamento – Os resultados de
monitoramento, pesquisa e avaliação são
incluídos sistematicamente no planejamento.

0:Não existe plano de manejo para a unidade de
conservação.
1: O plano de manejo foi elaborado ou estão sendo
elaborado, mas ainda não está sendo implementado.
2: Há plano de manejo, mas está sendo apenas
parcialmente implementado por causa de restrições
orçamentárias ou outros problemas.
3:O plano de manejo existe e está sendo
implementado.
0: não
1: sim
0: não
1: sim
0: não
1: sim

Pontuação TT

Plano de Manejo
Questão T.T. - 7
4
3
2
1

2013

0

2015
2016
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Plano de Manejo (Processo de planejamento)
Questão T.T. - 7a
Pontuação TT
0: Não
1: Sim

2
1
0
2013
-1

2015
2016
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Pontuação TT
0: Não
1: Sim

Plano de Manejo (Cronograma de revisão e
atualização)
Questão T.T. - 7b
2
1
0

2013

-1

2015
2016
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Plano de Manejo (Resultados - monitoramento,
pesquisa e avaliação)
Questão T.T. - 7c
Pontuação TT

2
1
0
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2015
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Acordo de Gestão ou Termo de Compromisso
No âmbito do ICMBio, a Coordenação de Produção e Uso sustentável (COPROD/ICMBio) é a
responsável pela elaboração dos Acordos de Gestão, antigamente chamado de Plano de
Utilização, no caso de UC de Uso Sustentável. O acordo, como definido pela IN Nº 29, de 05 de
setembro de 2012, é um documento que contém regras definidas, pela população tradicional
diretamente afetada pela criação da UC e o ICMBio, para as atividades praticadas por essa
população, manejo de recursos naturais, o uso e ocupação da área e a conservação ambiental.
Foi analisada pela coordenação que as demandas das UC do ICMBio, postas nos Acordos de
Gestão, seriam atendidas por outros instrumentos, como a Resolução de conselho, plano de
manejo, plano de proteção, termos de ajustamento de conduta, instrumentos das comunidades,
legislação atual (crimes ambientais, pesca, snuc). Mas isso não elimina na elaboração do acordo.
As diretrizes, requisitos, etapas para elaboração estão dispostas na IN acima citada.
Situação Atual das UC apoias pelo GEF-Mar: Algumas UC apoiadas pelo Projeto que já tem
o Acordo de Gestão e não elaboraram o plano de manejo, utilizaram esse acordo para dar
andamento na criação do plano, uma vez que esses dois instrumentos são complementares.
No caso de UC de Proteção Integral, caso haja necessidade de algum acordo diferenciado e
relação ao Plano de Manejo são elaborados Termos de Compromisso. No âmbito do ICMBio, a
coordenação responsável é a Coordenação de Gestão e Conflitos Territoriais (COGCOT). Foi
informado que antes de elaborar o termo é necessário considerar alguns pontos: se há existência
de comunidade tradicional, se ela estava no momento da criação da unidade, são indígenas ou
quilombolas, que têm direitos na Constituição Federal.
A equipe responsável pela orientação às UC está reduzida. Por isso eles orientam que os
interessados devem propor as demandas, e ressaltam a necessidade da participação ativa da
equipe da UC.

Para aferir esse marco referencial, está sendo utilizado a questão 7d da Tracking Tool,
chegando aos seguintes gráficos:
7d. Acordo de gestão ou plano de utilização

0: Não há acordo de gestão ou plano de utilização
anterior ao Plano de Manejo.
1: O acordo de gestão ou plano de utilização está em
construção.
2: Há acordo de gestão ou plano de utilização na UC
elaborados e aprovados.
3: Os acordos de gestão ou plano de utilização foram
incorporados ao Plano de Manejo.

Acordo de gestão ou plano de utilização
Questão T.T. - 7d
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Gestão Participativa
Por se tratar de um tema amplo, várias temáticas estão envolvidas nesse MR, como a criação
e implementação do conselho da unidade, o plano de ação dos conselhos (plano de trabalho),
capacitações dos conselhos e comunidades e ações de educação ambiental.
No âmbito do ICMBio, a Divisão de Gestão Participativa (DGPAR/ICMBio) é responsável pelas
diretrizes para ações de gestão participativa, exceto pelas ações de educação ambiental, que são
responsabilidade da Coordenação de Educação Ambiental, ambas são coordenações da
Coordenação Geral de Gestão Socioambietal (CGSAM).
A Divisão de Gestão Participativa tem como competência qualificar o envolvimento da
sociedade na gestão das unidades de conservação. A DGPAR atua no estabelecimento de
diretrizes e normatização para o funcionamento dos conselhos, de procedimentos e
metodologias participativas para elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de
instrumentos de gestão da UC e também é responsável pela coordenação do Programa Nacional
do Voluntariado do ICMBio.

Como ações, eles recomendam reuniões periódicas dos Conselhos, Grupos de Trabalho (GTs)
e Câmaras Temáticas, elaboração e implementação dos planos de ação dos conselhos,
capacitação dos gestores, do conselho e conselheiros, assim como a implementação e
funcionamento do Programa Voluntariado nas unidades organizacionais.
A Coordenação de Educação Ambiental (COEDU/ICMBio) é responsável pelas diretrizes para a
educação no processo de gestão pública. O objetivo é de promover a participação social
juntamente à gestão das UC, conservação da biodiversidade e promoção da sociobiodiversidade.
Como orientação da coordenação, os processos têm como foco os problemas, conflitos e
potencialidades ambientais. Diante disso, eles realizam uma leitura da realidade da unidade e
dos atores locais envolvidos, analisando o propósito e concepção metodológica, a identificação
do público, o planejamento participativo dos processos educativos, competências e
potencialidades, implementação, avaliação e monitoramento.
Um fator observado pela coordenação é que existem várias ações sendo aplicadas, de formas
e por atores diversos. Para otimizar essas ações estão sendo elaborados Projetos Políticos
Pedagógicos de Unidades de Conservação (PPPEAs). Os PPPEAs identificarão os principais
desafios na gestão, os conhecimentos, habilidades e atitudes para melhoramento da atuação na
gestão, demandas de capacitação e educação ambiental. Além disso, envolverão atores locais,
sociedade civil e órgãos públicos para dar andamento às ações planejadas.
Para aferir esse marco, está sendo utilizado as questões 8, 20 e 24d da Tracking Tool, chegando
aos seguintes gráficos:
8. Plano de trabalho rotineiro – Existe um plano de
trabalho regular (ex.: POA) que está sendo
implementado?

20. Educação e sensibilização ambiental – Existe um
programa de educação planejado e vinculado aos
objetivos e necessidades da UC?

24d. Gestão Participativa – Há conselho atuante na
UC?

0: Não existe plano de trabalho rotineiro.
1: Existe um plano de trabalho rotineiro, mas poucas das
suas atividades são implementadas.
2: Existe um plano de trabalho rotineiro e muitas atividades
são implementadas.
3: Existe um plano de trabalho rotineiro e todas as
atividades são implementadas.
0: Não há programa de educação e sensibilização.
1: Há um programa limitado e para propósitos específicos
de educação e sensibilização.
2: Há um programa de educação e sensibilização, mas que
atende apenas parcialmente às necessidades e pode ser
melhorado.
3: Há um programa adequado e totalmente implementado
de educação e sensibilização.
0: Não há conselho na UC.
1: Há conselho, mas não está em atividades.
2: Há conselho com reuniões não regulares.
3: há conselho com reuniões regulares.

Gestão participativa (Plano de trabalho rotineiro)
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Gestão Participativa (Educação Ambiental)
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Gestão participativa (Conselho)
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Sistema de Proteção
Índice de priorização para a Fiscalização Ambiental - ICMBio
No âmbito do ICMBio, a Coordenação de Fiscalização (COFIS/ICMBio) é a responsável pela
decisão quanto à distribuição dos recursos financeiros às Coordenações Regionais e às Unidades
de Conservação com ações contínuas de fiscalização.
Devido à insuficiência de recursos financeiros, rotineiramente temos a necessidade de
priorizar algumas ações e para que esse processo seja feito de forma justa e transparente,
precisamos ter critérios claros e objetivos. Para isso, é necessário o desenvolvimento de uma
ferramenta que classifique as Unidades de acordo com o grau de risco à perda de biodiversidade
pelos diversos tipos de ilícitos e/ou situações que afetam ou possam afeta-la.
Capacitação para ações de fiscalização em UCs da Zona Marinha/Costeira
Devido às particularidades das atividades de fiscalização para as Unidades de Conservação do
Bioma Marinho/Costeiro, como ferramentas de monitoramento, transporte e abordagem, etc, é
necessário que os agentes sejam treinados para atuar de forma mais efetiva e eficiente.
Plano de Proteção
O Plano de Proteção é o documento norteador das ações de fiscalização nas Unidades de
Conservação. Nele são descritos os principais problemas enfrentados, as estratégias para
combatê-los e a forma como isso deverá ser executado.
A Coordenação de Fiscalização está elaborando um novo modelo de Plano de Proteção, que
deverá ser apresentado e construído junto com as Unidades do Projeto para que possa estar
adequado à realidade das mesmas.

Situação atual das UC apoiadas pelo GEF-Mar: É obrigatório que as Unidades
contempladas pelo Projeto insiram seus planejamentos das ações de fiscalização no PLANAFCOFIS, para que posam ser financiadas pelo projeto. Por isso, a COPES/ICMBio deverá solicitar o
código da ação (gerado quando o PLANAF é preenchido pela UC), quando a solicitação da
Unidade seja referente a quaisquer insumos de uma ação de fiscalização.
Para aferir esse marco, está sendo utilizado as questões 10 da Tracking Tool, chegando aos
seguintes gráficos
10. Sistemas de proteção – Existem sistemas
estabelecidos para controlar o acesso e o uso dos
recursos da UC?

0: Não existem sistemas de proteção (rondas, licenças,
etc.) ou os mesmo não são efetivos no controle do
acesso e do uso dos recursos da UC.
1: Os sistemas de proteção são apenas parcialmente
efetivos no controle do acesso e do uso dos recursos da
UC.
2: Os sistemas de proteção são moderadamente
efetivos no controle do acesso e do uso dos recursos da
UC.
3: Os sistemas de proteção são bastante ou totalmente
efetivos no controle do acesso e do uso dos recursos da
UC

Sistemas de proteção
Questão T.T. - 10
Pontuação TT
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Pesquisa e Monitoramento
No âmbito do ICMBio, a Coordenação Geral de Pesquisa e Monitoramento da Biodiversidade
(CGPEQ/ICMBio) é responsável pelas ações de pesquisa e monitoramento que envolvem as
Unidades de Conservação e os Centros de Pesquisa e Conservação - CNPC. No projeto existem

dois componentes relacionado a esses marcos. O componente 1 (tabela 3) que envolve as UC e
o componente 2 (tabela 3) que envolve os CNPCs.
Para o componente 1, foi orientado que as unidades entrassem em contato com os centros
para analisarem as ações de pesquisa e monitoramento que estão sendo realizadas, em ambos.
Assim, podendo ter uma melhor integração e realização das atividades em conjunto, articulação
dos procedimentos, otimização dos esforços.
Foi informado também, que para auxiliar o andamento dessas ações de monitoramento, há
uma previsão de integração e disponibilização dos dados, através do portal da biodiversidade.
Para aferir esse marco, está sendo utilizado as questões 11 e 11a da Tracking Tool, chegando
aos seguintes gráficos:
11. Pesquisa – Existe um programa de coleta de
dados e pesquisa orientadas para a gestão?

11a. Monitoramento da biodiversidade e do uso
de recursos naturais – a UC implementa
protocolos de monitoramento sistematicamente
que integrem sistemas de informações?

0: Não há coleta de dados ou trabalho de pesquisa na UC.
1: Existe algum trabalho de coleta de dados e pesquisa, mas
esse trabalho não é direcionado às necessidades de gestão
da UC.
2: Existe um número considerável de trabalhos de coleta de
dados e pesquisa, mas esses trabalhos não são direcionados
às necessidades da UC,
3: existe um programa integrado e abrangente de coleta de
dados e trabalho de pesquisa, relevante para as necessidades
de gestão da UC.
0: a UC não tem nenhum protocolo de monitoramento da
biodiversidade nem do uso dos recursos naturais.
1: A UC está em fase inicial de implementação de protocolos
de monitoramento.
2: A UC implementa regularmente alguns protocolos de
monitoramento, mas não todos os pertinentes à seu
território.
3: A UC implementa todos os protocolos de monitoramento
referentes aos grupos alvo, espécies e ecossistemas
ameaçados existentes, pertinentes ao seu território,
sistematicamente, e integra as informações em sistemas de
informações.

Pesquisa
Questão T.T. - 11
Pontuação TT
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Monitoramento da biodiversidade e do uso de recursos
naturais
Questão T.T. - 11a
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4
3
2
1

2013

0

2015
2016
Meta 2019

Unidade de Conservação

Integração com as Comunidades
Esse marco está direcionado à subprojetos que foram incluídos, elaborados e que deverão
ser executados pelas Unidades de Conservação e Centros de Pesquisa. Por serem projetos
voltados às comunidades, as coordenações temáticas envolvidas no processo de Gestão
Participativa, tem um papel importante na sua implementação.
Para aferir esse marco, está sendo utilizado as questões 23 e 24 da Tracking Tool, chegando aos
seguintes gráficos

23. Povos indígenas – Os povos indígenas e
comunidades tradicionais residentes ou que
utilizam regularmente a UC contribuem para as
decisões de gestão?

24. Comunidades locais – As comunidades
residentes na UC ou no entorno contribuem nas
decisões de gestão?

0: Os povos indígenas e as comunidades tradicionais não
contribuem para as decisões de gestão da UC.
1: Os povos indígenas e as comunidades tradicionais
contribuem um pouco nas discussões relacionadas à gestão
da UC, mas não possuem um papel direto na gestão.
2: Os povos indígenas e as comunidades tradicionais
contribuem diretamente para algumas decisões relevantes
de gestão da UC, mas seu envolvimento poderia ser
melhor.
3: Os povos indígenas e as comunidades tradicionais
participam diretamente de todas as decisões relevantes de
gestão da UC; ex;: co-gestão
0: As comunidades locais não contribuem nas decisões de
gestão da UC.
1: As comunidades locais contribuem um pouco nas
discussões relacionadas à gestão da UC, mas não possuem
papel direto na gestão.
2: As comunidades locais contribuem diretamente para
algumas decisões relevantes de gestão da UC, mas seu
envolvimento poderia melhorar.
3: As comunidades locais participam diretamente de todas
as decisões relevantes de gestão da UC; ex.: co-gestão.

24a. Impacto sobre as comunidades:
Estão sendo implementados programas para
melhorar o bem-estar das comunidades,
conservando ao mesmo tempo os recursos da UC?
24b. Impacto sobre as comunidades:
As comunidades locais e/ou povos indígenas
apoiam ativamente a UC?
24c. Impacto sobre as comunidades:
Existe um canal de comunicação aberto e confiança
entre as comunidades locais e/ou povos indígenas,
lideranças e gestores da UC?

0: Não
1: Sim
0: Não
1: Sim
0: Não
1: Sim

Integração com as comunidades (Povos indígenas e
comunidades tradicionais)
Questão T.T. - 23
Pontuação TT
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Integração com as comunidades (Comunidades locais)
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Integração com as comunidades (Melhoramento ao bem
estar da comunidades locais)
Questão T.T. - 24a
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Integração com as comunidades (Apoio das comunidades
locais e povos indígenas)
Questão T.T. - 24b
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Integração com as comunidades (Canal de comunicação)
Questão T.T. - 24c
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Equipamentos e Infraestrutura
No âmbito do ICMBio, a Coordenação Geral de Administração e Tecnologia da
Informação (CGATI) é responsável pelas ações relacionada à esse MR. Foi proposto que as UC
analisassem a manutenção posterior ao projeto das propostas de obras que estavam sendo
elaboradas. Assim, a partir das analises, será planejado quais obras são essenciais e poderão
ser mantidas pelo ICMBio após encerramento do projeto.
Em relação à aquisição de equipamentos, foi indicado que as UC observassem a
especificação dos equipamentos que estavam sendo solicitados, com a mesma ressalva da

manutenção dos projetos de obras. Foi indicado também, que o FUNBIO pudesse fazer
modificações nas especificações que já estavam padronizadas, para que houvesse uma
adequação aos padrões que o ICMBio já utiliza.
Para aferir esse marco, está sendo utilizado as questões 18 e 19 da Tracking Tool, chegando aos
seguintes gráficos:
18. Equipamentos – Os equipamentos são
suficientes para as necessidades da gestão?

19. Manutenção de equipamentos e instalações –
Os equipamentos e as instalações recebem a
manutenção adequada?

0: Há poucos ou nenhum equipamento s instalações para
as necessidades de gestão.
1: Há equipamentos e instalações, mas são inadequados
para a maior parte das necessidades da gestão.
2: Há equipamentos e instalações, mas ainda há algumas
lacunas importantes que restringem a gestão.
3: Há equipamentos e instalações adequados.
0: Há pouca ou nenhuma manutenção dos equipamentos e
das instalações.
1: Há alguma manutenção especifica dos equipamentos e
das instalações.
2: é feita a manutenção básica dos equipamentos e das
instalações.
3: a manutenção dos equipamentos e das instalações é
bem feita.

Equipamentos e Infraestrutura
Questão T.T. - 18
Pontuação TT
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Manutenção de equipamentos e Infraestrutura
Questão T.T. - 19
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Novos Marcos:
Uso Público
No âmbito do ICMBio, a Coordenação Geral de Uso Público e Negócios (CGEUP) é a
responsável pelas ações que envolvem o Uso Público. Essas ações, estão relacionadas a
estruturação de centros de visitantes e à capacitação e relacionamento com operadores de
turismo que contribuem para a gestão da UC (empresas privadas, organizações sem fins
lucrativos, associações, comunitários etc.), independente da finalidade (turística, esportiva,
científica etc.) Ressalta-se que é necessário observar a integração das atividades que serão
propostas para esse marco, com outros instrumentos presentes na UC, como o plano de manejo,
infraestrutura, entre outros.
Na elaboração do Projeto, não estavam sendo previstas atividades para esse MR, mas devido
às demandas realizadas pelas Unidades e Coordenações Temáticas, e a reestruturação do
Projeto, as UC podem planejar atividades direcionadas ao Uso Público.
Para aferir esse marco, está sendo utilizado as questões 27 e 28 da Tracking Tool, chegando aos
seguintes gráficos:
27. Instalações de visitantes – As instalações para
visitantes são adequadas?

28. Operadoras de turismo comercial – As
operadoras de turismo comercial contribuem
para a gestão da UC?

0: Não há instalações e serviços para visitantes, apesar da
necessidade identificada.
1: As instalações e os serviços para visitantes são
inadequadas para os níveis atuais.
2: As instalações e os serviços para visitantes são adequadas
para os níveis atuais de visitação, mas podem ser
melhorados.
3: as instalações e os serviços para visitantes são excelentes
para os níveis atuais de visitação.
0: Há pouco ou nenhum contato entre os gestores da UC e as
operadoras de turismo que usam a UC.

1: Há contato entre os gestores da UC e as operadoras de
turismo, mas esse contato é restringido principalmente às
questões administrativas ou regulamentares.
2: Há uma cooperação limitada entre os gestores e as
operadoras de turismo para melhorar as experiências dos
visitantes e manter os valores da UC.
3: Há uma boa cooperação entre os gestores da UC e as
operadoras de turismo para melhorar as experiências dos
visitantes e para manter os valores da UC.

Uso Público (Instalação para visitantes)
Questão T.T. - 27
Pontuação TT
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Uso Público (Operadores de turismo comercial)
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Manejo de Espécies
No âmbito do ICMBio, a Coordenação Geral de Pesquisa e Monitoramento da Biodiversidade
(CGPEQ) é a responsável pela orientação de ações para manejo de espécies, principalmente no
que se refere a espécies exóticas invasoras. Este MR tem como objetivo apoiar atividades de
controle de espécies invasoras, assim como executar ações que favoreçam a sobrevivência e
recuperação de espécies nativas existentes na UC. Recomenda-se que suas atividades estejam
diretamente ligadas a indicadores monitorados por meio de atividades de pesquisa e
monitoramento. Também é importante ressaltar que uma análise mais criteriosa sobre as
salvaguardas do projeto deve ser feita no planejamento de ações de manejo de espécies nativas,
de forma a garantir a conservação da biodiversidade.
Na elaboração do Projeto, não estavam sendo previstas atividades para esse MR, mas devido
às demandas realizadas pelas Unidades e Coordenações Temáticas, e a reestruturação do
Projeto, as UC podem planejar atividades direcionadas à Manejo de Espécies.
Para aferir esse marco, está sendo utilizado a questão 12 da Tracking Tool, chegando aos
seguintes gráficos:
12. Manejo dos recursos naturais e culturais –
Os recursos da UC estão sendo manejados?

0: O manejo dos recursos da UC não está sendo realizado.
1: Muito poucos dos requerimentos para o manejo dos
habitats, espécies e processos ecológicos críticos e valores
culturais estão sendo implementados.
2: Muitos dos requerimentos para o manejo dos habitats,
espécies e processos ecológicos críticos e valores culturais
estão sendo implementados, mas algumas questões chave
não estão abordadas.
3: Os requerimentos para o manejo dos habitats, espécies
e processos ecológicos críticos e valores culturais estão
sendo implementados de forma substancial ou completa.

Manejo de Recursos Naturais
Questão 12
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Análise dos Avanços e das Metas da Tracking Tool
A coordenação Projeto GEF-Mar é realizada pela Unidade de Coordenação do Projeto
– UCP, atualmente lotada no DAP/MMA. Com o objetivo de analisar se as Unidades de
Conservação atingirão a meta do Subcomponente 1.2, que tem como objetivo aumentar a
efetividade de gestão das UC apoiadas, é feita uma análise anual das pontuações de cada questão
da ferramenta Tracking Tool (Anexo 1), e da pontuação total. O gráfico a seguir, apresenta o
estágio em que as UC estão e quais são as metas para 2017, 2018 e 2019.

Avanços e Metas UCs
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ANEXO I

Questão/critérios

1. Situação legal
A UC tem status legal (ou no caso
de reservas privadas está coberta
por um acordo ou similar)?
Contexto

2. Regulamentos da unidade de
conservação
Existem regulamentos
estabelecidos para controlar as
atividades e o uso da terra (ex.:
caça ilegal)?
Planejamento

3. Aplicação das normas
Os funcionários (aqueles
responsáveis por gerir a área)
conseguem fiscalizar a aplicação
das regras da área protegida
suficientemente bem?
Insumo

Cenários
0: A área protegida não foi publicada no Diário Oficial /
não tem acordo
1: Existe uma concordância de que a área protegida deve
ser oficializada no Diário Oficial ou por meio de acordo,
mas o processo ainda não começou.
2: A área protegida está em processo de ser oficializada
no Diário Oficial ou por meio de acordo, mas o processo
ainda está incompleto (inclui áreas designadas por
convenções internacionais, tais como a de Ramsar, ou leis
locais/tradicionais tal como áreas conservadas por
comunidades, que ainda não possuem status legal ou
acordo)
3: A área protegida foi oficializada formalmente no Diário
Oficial ou por meio de acordo
0: Não existem regulamentos para controlar os usos da
terra e as atividades inadequadas na unidade de
conservação
1: Alguns regulamentos para controlar os usos da terra e
as atividades na UC existem, mas há pontos fracos
significativos para sua implementação
2: Regulamentos para controlar os usos da terra e as
atividades na UC existem, mas há alguns pontos fracos ou
lacunas para sua implementação
3: Regulamentos para controlar os usos da terra e as
atividades na UC existem e fornecem uma ótima base
para a gestão

0: Os funcionários não detêm a capacidade/os recursos
efetivos para implementar a legislação e os regulamentos
da unidade de conservação
1: Existem deficiências importantes na capacidade/nos
recursos dos funcionários para implementar a legislação e
os regulamentos da UC (ex.: falta de competências, falta
de orçamento para patrulhas, falta de apoio institucional)
2: Os funcionários possuem a capacidade/os recursos
aceitáveis para implementar a legislação e os
regulamentos da unidade de conservação, mas algumas
deficiências permanecem
3: Os funcionários possuem capacidade/recursos
excelentes para implementar a legislação e os
regulamentos da unidade de conservação

MR que pode
contribuir com o
avanço do cenário

ICMBio: Coordenação
Temática envolvida

Requisito para
apoio

Plano de Manejo
e Acordo de
gestão

* COMAN/CGCAP/DIMAN
* COPROD/CGPT/DISAT

Equipe e Sistema
de proteção.
Capacitação (sob
execução da
ACADEBIO)

*COFIS/CGPRO/DIMAN
* ACADEBIO

4. Objetivos da unidade de
conservação
A gestão é feita de acordo com os
objetivos?
Planejamento

5. Desenho da unidade de
conservação
A UC tem o tamanho e a forma
adequados para proteger as
espécies, habitats, processos
ecológicos e áreas de captação de
água que são preocupações
centrais para a conservação?
Planejamento

6. Demarcação dos limites da UC
Os limites são conhecidos e estão
demarcados?
Processo

7. Plano de manejo
Existe um plano de manejo que
está sendo implementado?
Planejamento

0: Não foram estabelecidos objetivos claros para a
unidade de conservação
1: Foram estabelecidos objetivos para a unidade de
conservação, mas a gestão não ocorre de acordo com eles
Decreto de criação
2: A unidade de conservação possui objetivos
(fora do escopo
estabelecidos, mas é gerida apenas parcialmente de
do Projeto)
acordo com eles
3: A unidade de conservação possui objetivos
estabelecidos e é gerida de forma a alcançar esses
objetivos
0: Inadequações no desenho da UC tornam muito difícil o
alcance dos principais objetivos da UC
1: Inadequações no desenho da UC tornam difícil o
alcance dos principais objetivos da UC, mas algumas
ações mitigadoras estão sendo tomadas (ex.: acordos
com os proprietários das terras adjacentes para a
formação de corredores de fauna ou introdução de
gestão adequada para as áreas de captação de água)
2: O desenho da UC não restringe significativamente o
alcance dos objetivos, mas poderia ser melhorado (ex.:
com relação a processos ecológicos de maior escala)
3: O desenho da UC ajuda no alcance dos objetivos; é
adequado para a conservação das espécies e dos habitats;
e mantém os processos ecológicos tais como o fluxo
hídrico subterrâneo e de superfície na escala de bacia,
padrões de perturbação natural, etc.
0: Os limites da UC não são conhecidos pelos
responsáveis pela gestão ou pelos residentes
locais/usuários de terras vizinhas
1: Os limites da UC são conhecidos pelos responsáveis
pela gestão mas não são conhecidos pelos residentes
locais/usuários de terras vizinhas
2: Os limites da UC são conhecidos tanto pelos
responsáveis pela gestão como pelos residentes
locais/usuários de terras vizinhas, mas não estão
adequadamente demarcados
3: Os limites da UC são conhecidos tanto pelos
responsáveis pela gestão como pelos residentes
locais/usuários de terras vizinhas e estão adequadamente
demarcados
0: Não existe plano de manejo para a unidade de
conservação
1: O plano de manejo foi elaborado ou está sendo
elaborado, mas ainda não está sendo implementado
2: Há plano de manejo, mas está sendo apenas
parcialmente implementado por causa de restrições
orçamentárias ou outros problemas
3: O plano de manejo existe e está sendo implementado

Criação (sob
execução da
COCUC)

* COCUC/ CGCAP/ DIMAN

Verificação de
limites,
demarcação e
sinalização

* DCOL/ CGTER/ DISAT

Plano de Manejo
e Acordo de
gestão

* COMAN/CGCAP/DIMAN
* COPROD/CGPT/DISAT

7a. Processo de planejamento:
O processo de planejamento
oferece oportunidade adequada
para que as principais partes
interessadas influenciem no plano
de manejo

0: Não
1: Sim

Plano de Manejo
e Acordo de
gestão

* COMAN/CGCAP/DIMAN
* COPROD/CGPT/DISAT

7b. Processo de planejamento:
Existem cronograma e processo
estabelecidos para a revisão
periódica e atualização do plano
de manejo

0: Não
1: Sim

Plano de Manejo
e Acordo de
gestão

* COMAN/CGCAP/DIMAN
* COPROD/CGPT/DISAT

7c. Processo de planejamento:
Os resultados de monitoramento,
pesquisa e avaliação são incluídos
sistematicamente no
planejamento
7d. Acordo de gestão ou plano de
utilização
Há
acordo de gestão ou plano de
utilização anterior ao Plano de
Manejo?
8. Plano de trabalho rotineiro
Existe um plano de trabalho
regular (ex.: POA) que está sendo
implementado?
Planejamento/Produtos

9. Inventário dos recursos
naturais e culturais
Há informações suficientes para a
gestão da área?
Insumo

10. Sistemas de proteção
Existem sistemas estabelecidos
para controlar o acesso e o uso
dos recursos na UC?
Processo/Resultado

11. Pesquisa
Existe um programa de coleta de
dados e pesquisa orientadas para
a gestão?
Processo

0: Não
1: Sim

Plano de Manejo
e Acordo de
gestão

0: Não há acordo de gestão ou plano de utilização
anterior ao Plano de Manejo
1: O acordo de gestão ou plano de utilização está em
Plano de Manejo
construção.
e Acordo de
2: Há acordo de gestão ou plano de utilização na UC
gestão
elaborados e aprovados
3: Os acordos de gestão ou plano de utilização foram
incorporados ao Plano de Manejo
0: Não existe plano de trabalho rotineiro
1: Existe um plano de trabalho rotineiro, mas poucas das
Gestão
suas atividades são implementadas
Participativa e
2: Existe um plano de trabalho rotineiro e muitas
Integração com as
atividades são implementadas
Comunidades
3: Existe um plano de trabalho rotineiro e todas as
atividades são implementadas
0: Existem poucas ou nenhuma informação disponível
sobre os habitats, espécies, processos ecológicos e
valores culturais críticos da UC
1: As informações disponíveis sobre os habitats, espécies,
processos ecológicos e valores culturais críticos da UC não
são suficientes para apoiar o planejamento e a tomada de
decisões
Pesquisa e
2: As informações disponíveis sobre os habitats, espécies,
Monitoramento
processos ecológicos e valores culturais críticos da UC são
suficientes para apoiar a maior parte das principais fases
do planejamento e da tomada de decisões
3: As informações disponíveis sobre os habitats, espécies,
processos ecológicos e valores culturais críticos da UC são
suficientes para apoiar todas as fases do planejamento e
da tomada de decisões

* COMAN/CGCAP/DIMAN
* COPROD/CGPT/DISAT

* COMAN/CGCAP/DIMAN
* COPROD/CGPT/DISAT

* DGPAR/ CGSAM/ DISAT

* CGPEQ/ DIBIO

0: Não existem sistemas de proteção (rondas, licenças,
etc.) ou os mesmos não são efetivos no controle do
acesso e do uso dos recursos da UC
1: Os sistemas de proteção são apenas parcialmente
efetivos no controle do acesso e do uso dos recursos da
UC
2: Os sistemas de proteção são moderadamente efetivos
no controle do acesso e do uso dos recursos da UC
3: Os sistemas de proteção são bastante ou totalmente
efetivos no controle do acesso e do uso dos recursos da
UC

Sistema de
Proteção

* COFIS/ CGPRO/ DIMAN

0: Não há coleta de dados ou trabalho de pesquisa na UC
1: Existe algum trabalho de coleta de dados e pesquisa,
mas esse trabalho não é direcionado às necessidades de
gestão da UC
2: Existe um número considerável de trabalhos de coleta
de dados e pesquisa, mas esses trabalhos não são
direcionados às necessidades de gestão da UC
3: Existe um programa integrado e abrangente de coleta
de dados e trabalho de pesquisa, relevante para as
necessidades de gestão da UC

Pesquisa e
Monitoramento

* CGPEQ/ DIBIO

11a. Monitoramento da
biodiversidade e do uso de
recursos naturais
A UC implementa protocolos de
monitoramento sistematicamente
que integrem sistemas de
informações?

12. Manejo dos recursos naturais
e culturais
Os recursos da UC estão sendo
manejados?
Processo

13. Número de funcionários
Há funcionários suficientes para a
gestão da UC?
Insumos
14. Capacitação dos funcionários
Os funcionários são
adequadamente capacitados para
cumprir os objetivos de gestão?
Insumos/Processo

15. Orçamento atual
O orçamento atual é suficiente?
Insumos

16. Garantia do orçamento
O orçamento está garantido?
Insumos

0: A UC não tem nenhum protocolo de monitoramento da
biodiversidade nem do uso dos recursos naturais
1: A UC está em fase inicial de implementação de
protocolos de monitoramento.
2: A UC implementa regularmente alguns protocolos de
monitoramento mas não todos os pertinentes à seu
Pesquisa e
território
Monitoramento
3: A UC implementa todos os protocolos de
monitoramento referentes aos grupos alvo, espécies e
ecossistemas ameaçados existentes, pertinentes ao seu
território, sistematicamente, e integra as informações em
sistemas de informações
0: O manejo dos recursos da UC não está sendo realizado
1: Muito poucos dos requerimentos para o manejo dos
habitats, espécies e processos ecológicos críticos e
valores culturais estão sendo implementados
2: Muitos dos requerimentos para o manejo dos habitats,
Manejo de
espécies e processos ecológicos críticos e valores culturais
espécies
estão sendo implementados, mas algumas questões
chave não estão sendo abordadas
3: Os requerimentos para o manejo dos habitats, espécies
e processos ecológicos críticos e valores culturais estão
sendo implementados de forma substancial ou completa
0: Não há funcionários
1: O número de funcionários é insuficiente para as ações
essenciais de gestão
2: O número de funcionários está abaixo do nível ótimo
Equipe
para as ações essenciais de gestão
3: O número de funcionários é adequado para as
necessidades de gestão da UC
0: Os funcionários não possuem a capacitação necessária
para a gestão da UC
1: A capacitação dos funcionários é baixa em relação às
necessidades da UC
Capacitação (sob
2: A capacitação/treinamento dos funcionários é
execução da
adequada, mas poderia ser melhorada para atingir
ACADEBIO)
completamente os objetivos de gestão
3: A capacitação/treinamento dos funcionários está
alinhada com as necessidades de gestão da UC
0: Não existe orçamento para a gestão da UC
1: O orçamento disponível é inadequado para as
necessidades básicas de gestão e é uma restrição grave à
capacidade de gestão
Fora do escopo do
2: O orçamento disponível é aceitável, mas pode ser
Projeto
melhorado para que a efetividade de gestão seja
plenamente alcançada
3: O orçamento disponível é suficiente e alcança
plenamente as necessidades de gestão da UC
0: Não existe orçamento garantido para a UC e a gestão
depende totalmente de recursos financeiros externos ou
altamente variáveis
1: O orçamento garantido é muito pequeno e a UC não
consegue funcionar adequadamente sem recursos
financeiros externos
2: Existe um orçamento básico razoavelmente garantido
para o funcionamento regular da UC, mas muitas
inovações e iniciativas dependem de recursos financeiros
externos
3: Existe um orçamento garantido para a UC e para suas
necessidades de gestão

Fora do escopo do
Projeto

* CGPEQ/ DIBIO

* CGPEQ/ DIBIO

* ACADEBIO

17. Gerenciamento do orçamento
O orçamento é gerenciado para
alcançar as necessidades
essenciais da gestão?

Fora do escopo do
Projeto

Processo
18. Equipamentos
Os equipamentos são suficientes
para as necessidades da gestão?
Insumo
19. Manutenção de
equipamentos e instalações
Os equipamentos e as instalações
recebem a manutenção
adequada?
Processo
20. Educação e sensibilização
ambiental
Existe um programa de educação
planejado e vinculado aos
objetivos e necessidades da UC?
Processo

21. Planejamento do uso do solo
e da água
O planejamento do uso do solo e
da água reconhece a UC e ajuda
no alcance dos seus objetivos?
Planejamento

21a: Planejamento do uso do solo
e da água para a conservação de
habitats : O planejamento e a
gestão da bacia hidrográfica ou da
paisagem que contém a UC
incorpora padrões estipulados
para as condições ambientais
adequadas (ex.: volume, qualidade
e sincronização do fluxo
hidrológico, nível de poluição do
ar, etc.) para sustentar habitats
relevantes.
21b: Planejamento do uso do solo
e da água para a conectividade: A
gestão dos corredores que
conectam a UC supre a passagem
da fauna para habitats essenciais
fora da UC (ex.: para permitir que
peixes migratórios possam viajar

0: Há poucos ou nenhum equipamento e instalações para
as necessidades de gestão
1: Há equipamentos e instalações, mas são inadequados
Equipamentos e
para a maior parte das necessidades da gestão
infraestrutura
2: Há equipamentos e instalações, mas ainda há algumas
lacunas importantes que restringem a gestão
3: Há equipamentos e instalações adequados
0: Há pouca ou nenhuma manutenção dos equipamentos
e das instalações
1: Há alguma manutenção específica dos equipamentos e
das instalações
Equipamentos e
2: É feita a manutenção básica dos equipamentos e das
infraestrutura
instalações
3: A manutenção dos equipamentos e das instalações é
bem feita
0: Não há programa de educação e sensibilização
1: Há um programa limitado e para propósitos específicos
de educação e sensibilização
Gestão
2: Há um programa de educação e sensibilização, mas que
Participativa e
atende apenas parcialmente às necessidades e pode ser
Integração com as
melhorado
Comunidades
3: Há um programa adequado e totalmente
implementado de educação e sensibilização
0: O planejamento do uso do solo e da água nas terras
adjacentes não leva em consideração as necessidades da
UC e as atividades/políticas são prejudiciais à
sobrevivência da UC
1: O planejamento do uso do solo e da água nas terras
adjacentes não leva em consideração as necessidades de
longo prazo da UC, mas as atividades não são prejudiciais
à UC
2: O planejamento do uso do solo e da água nas terras
adjacentes leva parcialmente em consideração as
necessidades de longo prazo da UC
3: O planejamento do uso do solo e da água nas terras
adjacentes leva em consideração todas as necessidades
de longo prazo da UC

0: Não
1: Sim

0: Não
1: Sim

* CGATI/ DIPLAN

* CGATI/ DIPLAN

* COEDU/ CGSAM/ DISAT

entre o mar e os locais de desova
em água doce, ou para permitir a
migração da fauna).
21c: Planejamento do uso do solo
e da água para a conservação dos
serviços ambientais & das
espécies: O planejamento aborda
necessidades específicas do
ecossistema e/ou as necessidades
0: Não
de uma espécie de interesse em
1: Sim
escala ecossistêmica (ex.: volume,
qualidade e sincronização do fluxo
hídrico para sustentar uma
espécie em particular, manejo do
fogo para manter habitats de
savanas, etc.)
0: Não há contato entre os gestores da UC e os vizinhos
governamentais ou corporativos que são usuários do solo
e da água
22. Vizinhos governamentais e
1: Há contato entre os gestores da UC e os vizinhos
comerciais
governamentais ou corporativos que são usuários do solo
e da água, mas há pouca ou nenhuma cooperação
Há cooperação com os usuários
2: Há contato entre os gestores da UC e os vizinhos
adjacentes do solo e da água?
governamentais ou corporativos que são usuários do solo
e da água, mas apenas alguma cooperação
Processo
3: Há contato rotineiro entre os gestores da UC e os
vizinhos governamentais ou corporativos que são
usuários do solo e da água, e cooperação substancial na
gestão
0: Os povos indígenas e as comunidades tradicionais não
contribuem para as decisões de gestão da UC
23. Povos indígenas
1: Os povos indígenas e as comunidades tradicionais
contribuem um pouco nas discussões relacionadas à
Os povos indígenas e
gestão da UC, mas não possuem um papel direto na
comunidades tradicionais
gestão
residentes ou que utilizam
2: Os povos indígenas e as comunidades tradicionais
regularmente a UC contribuem
contribuem diretamente para algumas decisões
para as decisões de gestão?
relevantes de gestão da UC, mas seu envolvimento
poderia melhorar
Processo
3: Os povos indígenas e as comunidades tradicionais
participam diretamente de todas as decisões relevantes
de gestão da UC; ex.: co-gestão
0: As comunidades locais não contribuem nas decisões de
gestão da UC
24. Comunidades locais
1: As comunidades locais contribuem um pouco nas
discussões relacionadas à gestão da UC, mas não
As comunidades residentes na UC possuem papel direto na gestão
ou no entorno contribuem nas
2: As comunidades locais contribuem diretamente para
decisões de gestão?
algumas decisões relevantes de gestão da UC, mas seu
envolvimento poderia melhorar
Processo
3: As comunidades locais participam diretamente de
todas as decisões relevantes de gestão da UC; ex.: cogestão
24a. Impacto sobre as
comunidades:
Estão sendo implementados
0: Não
programas para melhorar o bem1: Sim
estar das comunidades,
conservando ao mesmo tempo os
recursos da UC
24b. Impacto sobre as
0: Não
comunidades:
1: Sim

Gestão
Participativa e
Integração com as
Comunidades

* DGPAR/ CGSAM/ DISAT

Gestão
Participativa e
Integração com as
Comunidades

* DGPAR/ CGSAM/ DISAT

Gestão
Participativa e
Integração com as
Comunidades

* DGPAR/ CGSAM/ DISAT

Gestão
Participativa e

* DGPAR/ CGSAM/ DISAT

As comunidades locais e/ou povos
indígenas apóiam ativamente a UC
24c. Impacto sobre as
comunidades:
Existe um canal de comunicação
0: Não
aberto e confiança entre as
1: Sim
comunidades locais e/ou povos
indígenas, lideranças e gestores da
UC
0: Não há conselho na UC
24d. Gestão Participativa
1: Há conselho mas não está em atividade
Há conselho atuante na UC?
2: Há conselho com reuniões não regulares
3: Há conselho com reuniões regulares
25. Benefícios econômicos
0: A UC não traz benefícios econômicos para as
comunidades locais
A UC traz benefícios econômicos
1: Benefícios econômicos potenciais são reconhecidos e
para as comunidades locais, como planos para realizá-los estão sendo desenvolvidos
por exemplo renda, emprego,
2: Há algum fluxo de benefícios econômicos para as
pagamento por serviços
comunidades locais
ambientais?
3: Há um fluxo significativo de benefícios econômicos
para as comunidades locais a partir de atividades
Resultados
associadas à UC
0: Não há monitoramento e avaliação na UC
1: Há monitoramento e avaliação eventuais da gestão da
26. Monitoramento e avaliação
UC, mas não há uma estratégia abrangente e/ou não há
uma coleta rotineira de resultados
As atividades de gestão são
2: Há um sistema de monitoramento e avaliação
monitoradas de acordo com o
elaborado e implementado, mas os resultados não são
desempenho?
utilizados sistematicamente na gestão
3: Há um bom sistema de monitoramento e avaliação da
Planejamento/Processo
UC que é bem implementado e utilizado na gestão
adaptativa
0: Não há instalações e serviços para visitantes, apesar da
necessidade identificada
27. Instalações para visitantes
1: As instalações e os serviços para visitantes são
inadequadas para os níveis atuais de visitação
As instalações para visitantes são
2: As instalações e os serviços para visitantes são
adequadas?
adequadas para os níveis atuais de visitação, mas podem
ser melhorados
Produtos
3: As instalações e os serviços para visitantes são
excelentes para os níveis atuais de visitação
0: Há pouco ou nenhum contato entre os gestores da UC
e as operadoras de turismo que usam a UC
28. Operadoras de turismo
1: Há contato entre os gestores da UC e as operadoras de
comercial
turismo, mas esse contato é restringido principalmente às
questões administrativas ou regulamentares
As operadoras de turismo
2: Há uma cooperação limitada entre os gestores da UC e
comercial contribuem para a
as operadoras de turismo para melhorar as experiências
gestão da UC?
dos visitantes e manter os valores da UC
3: Há uma boa cooperação entre os gestores da UC e as
Processo
operadoras de turismo para melhorar as experiências dos
visitantes e para manter os valores da UC
29. Taxas
Caso sejam cobradas taxas (tais
como entradas ou multas), essas
ajudam a gestão da UC?
Insumos/Processo

0: Embora haja a possibilidade da cobrança de taxas, elas
não são cobradas
1: São cobradas taxas, mas elas não contribuem para a UC
ou seu entorno
2: São cobradas taxas, que contribuem parcialmente para
a UC e seu entorno
3: São cobradas taxas, que contribuem substancialmente
para a UC e seu entorno

Integração com as
Comunidades
Gestão
Participativa e
Integração com as
Comunidades

* DGPAR/ CGSAM/ DISAT

Gestão
Participativa e
Integração com as
Comunidades

* DGPAR/ CGSAM/ DISAT

Gestão
Participativa e
Integração com as
Comunidades

* DGPAR/ CGSAM/ DISAT

Plano de Manejo
e Acordo de
gestão

* COMAN/ CGCAP/
DIMAN

Uso Público

* COECO/ CGEUP/ DIMAN

Uso Público

* COECO/ CGEUP/ DIMAN

Sustentabilidade
Financeira (sob
execução de GT
específico para o
tema)

30. Condições de conservação
Em que condição de conservação
estão os valores importantes da
UC em comparação à época da
criação da UC?
Resultados
30a: Condição dos valores: A
avaliação das condições de
conservação dos valores é
baseada em pesquisa e/ou
monitoramento
30b: Condição dos valores:
Programas específicos de manejo
estão sendo implementados para
lidar com ameaças a valores da
biodiversidade, ecológicos e
culturais
30c: Condição dos valores:
Atividades para manter valores
essenciais da biodiversidade,
ecológicos e culturais fazem parte
da rotina de gestão da UC

0: Muitos valores importantes da biodiversidade,
ecológicos ou culturais estão sendo severamente
degradados
1: Alguns valores da biodiversidade, ecológicos ou
culturais estão sendo severamente degradados
2: Alguns valores da biodiversidade, ecológicos ou
culturais estão sendo parcialmente degradados, mas em
sua maioria os valores importantes não sofreram
impactos significativos
3: Os valores da biodiversidade, ecológicos e culturais
estão predominantemente intactos

Geral

0: Não
1: Sim

Pesquisa e
Monitoramento

* CGPEQ/ DIBIO

0: Não
1: Sim

Manejo de
espécies

* CGPEQ/ DIBIO

0: Não
1: Sim

Geral

Planejamento de Atividades do Projeto GEF-Mar

Resumo
Componente

Subcomponente

1.1

1.2

Áreas prioritárias para conservação

DECO

Áreas de Conservação e Reprodução de
Espécies (ACREs)

DESP

Consolidação de UCs do ICMBio
Formação e Capacitação
Estruturação e equipagem das bases e
centros
Consolidação de UCs estaduais
Subprojetos de interação com as
comunidades

Recurso Planejado Recurso Planejado
por Linha de Ação por Subcomponente
Planejamento não
finalizado
Valor estimado:
925.710,83
1.202.733,68

UCs
UIP/DIMAN

Planejamento não
finalizado
Valor estimado:
1.923.673,45
17.603.718,10
1.253.025,00

DIBIO

3.066.775,23
6.299.999,09

3.101.840,46

ICMBio,
OEMAs

3.1

Monitoramento da biodiversidade

OEMAs
CPs e UCs
ICMBio
GT MMA,
Funbio,
ICMBio
DIBIO

3.2

Avaliação da biodiversidade marinha

DIBIO

2.067.892,40

4.1

Gestão financeira do Projeto

UGP/FUNBIO

14% taxa Funbio

Coordenação do projeto

UCP/MMA

495.806,50

Implementação do Projeto no ICMBio

UIP/ICMBio

95.806,50

2

4

Unidades
Executoras

Criação de UC

1

3

Linha de Ação

Sustentabilidade Financeira

4.2
Total

4.052.117,96

29.631.875,72

1.408.358,30
999.999,50

999.999,50
5.169.732,86
14% taxa Funbio
591.613,00

40.445.339,04

Componente 1 - Criação e Implementação de ACMPs
Subcomponente 1.1 - Criação de ACMPs

•

Departamento de Conservação e Manejo de Espécies (DESP/MMA)

Linha de ação

Atividades
Capacitação
Organização do
conhecimento
sobre a pesca
artesanal com base
nas informações
geradas no
seminário de pesca
artesanal.

Definição de
Santuários e
Zonas de
Exclusão de
Pesca

Proposição das
áreas de exclusão
de pesca a partir da
avaliação e
consolidação das
informações sobre
agregação de
espécies, pesca
industrial e pesca
artesanal.

oficinas e reuniões
técnicas para para
proposição de
santuários e áreas
de exclusão de
pesca
Monitoramento Guias de
identificação de
e
implementação espécies ameaçadas
de Áreas de
Modernização do
Exclusão de
PREPS
Pesca

Tarefas
Participação em eventos
Seminário para identificação
de territórios da pesca
artesanal de importância
para conservação da
biodiversidade (50
participantes)
Contratação de consultoria
(MMA), para identificação e
caracterização das áreas
relevantes para a pesca
artesanal e das áreas de
interação entre a pesca
artesanal e espécies sensíveis
biologicamente.
Contratação de consultoria
(MMA), para identificação e
caracterização das áreas de
importância biológica, de
sensibilidade à atividade
pesqueira.
oficinas e reuniões técnicas
para proposição de
santuários e áreas de
exclusão de pesca, incluindo
espécies ameaçadas
Elaboração e impressão de
guias de identificação de
espécies ameaçadas
Contratação de serviços
Aquisição de equipamentos
de TI

Total por
Atividade/
Tarefa
194.880,00

Total por
linha de
Ação

Total por
Unidade
Executora

230.000,00

152.653,68
982.733,68

1.202.733,68
50.000,00

355.200,00

90.000,00
90.000,00
40.000,00

220.000,00

Componente 1 - Criação e Implementação de ACMPs
Subcomponente 1.2 - Implementação de ACMPs
Unidades de Conservação Federal
•

APA Costa dos Corais

Marco
Referencial
Demarcação e
sinalização

Atividades
Consolidação dos
Limites
Sinalização dos limites

Plano de
Manejo,
Acordo de
Revisão do Plano de
Gestão e Termo Manejo
de
Compromisso

Sistema de
Proteção

Tarefas

Total por
Atividade/
Tarefa

Consolidação dos Limites

21.326,50

Sinalização dos limites

100.000,00

Revisão do Plano de
Manejo

58.389,00

Total por
MR
121.326,50

58.389,00

Produzir material
informativo sobre
espécies com captura
proibida ou controlada

Realizar o julgamento
dos Autos de Infração
19.680,00
lavrados na UC
Implementação do Plano
297.500,00
de Proteção
320.180,00
Produzir material
informativo sobre
3.000,00
espécies com captura
proibida ou controlada

Identificar lacunas de
pesquisa e idenficar
linhas de pesquisa
prioritárias na UC

Identificar lacunas de
pesquisa e idenficar
linhas de pesquisa
prioritárias na UC

488.697,50

Implementação do Sítio
de Pesquisa Ecológica de
Longa Duração - PELD na
APACC

31.860,00

Divulgar os resultados de
conservação da
biodiversidade da APACC
em Congressos nacionais
e internacionais

27.750,00

Monitoramento de
Recifes de Coral

26.010,00

Realizar o julgamento
dos Autos de Infração
lavrados na UC

Implementação do Sítio
de Pesquisa Ecológica
de Longa Duração PELD na APACC
Divulgar os resultados
de conservação da
biodiversidade da
Pesquisa e
APACC em Congressos
Monitoramento
nacionais e
internacionais
Monitoramento de
Recifes de Coral

2.177.530,00

Monitoramento de
Monitoramento de
Manguezais e
Manguezais e
Angiospermas marinhas Angiospermas marinhas

22.116,00

Monitoramento do
Impacto da Visitação
em ambientes recifais

19.116,00

Monitoramento do
Impacto da Visitação em
ambientes recifais

Total por
Unidade

712.453,50

Monitoramento de
Peixes-boi marinhos

Monitoramento de
Peixes-boi marinhos

89.116,00

Programa de
Monitoramento
Participativo da Pesca
Artesanal na APACC

Programa de
Monitoramento
Participativo da Pesca
Artesanal na APACC

7.788,00

Equipamento

Equipamento de Ucs

Equipamento de Ucs

745.900,00 745.900,00

Infraestrutura

Infraestrutura UC

Infraestrutura UC

82.800,00

Fortalecimento do
Conselho Gestor da
APACC

Fortalecimento do
Conselho Gestor da
APACC

47.202,00

Avaliar o impacto da
participação social na
Gestão
gestão da UC e na
Participativa e
conservação da
Integração com
biodversidade
as
comunidades
Programa de
Voluntariado na APA
Costa dos Corais

Avaliar o impacto da
participação social na
gestão da UC e na
conservação da
biodversidade

17.040,00

Programa de
Voluntariado na APA
Costa dos Corais

21.600,00

Desenvolver Plano de
Comunicação da APA
Costa dos Corais

Desenvolver Plano de
Comunicação da APA
Costa dos Corais

5.593,00

91.435,00

Ordenar o turismo em Ordenar o turismo em
diferentes ecossistemas diferentes ecossistemas
da APACC
da APACC
Capacitar os
Operadores de Turismo
Náutico em conduta
consciente em
ambientes marinhos e
estuarinos
Produzir material
informativo sobre
Conduta Consciente pra
operadores de turismo
e visitantes

Uso Público

•

82.800,00

5.593,00

Capacitar os Operadores
de Turismo Náutico em
conduta consciente em
ambientes marinhos e
estuarinos

33.453,00

Produzir material
informativo sobre
Conduta Consciente pra
operadores de turismo e
visitantes

6.000,00

45.046,00

APA Baleia Franca

Marco
Referencial

Atividades

Demarcação e
sinalização

Implementação da
Sinalização

Mobilizações, Oficinas,
Plano de
reuniões e cursos
Manejo, Acordo
relativos ao Plano de
de Gestão e
Manejo

Tarefas
Implementação da
Sinalização
Mobilizações, Oficinas,
reuniões e cursos relativos
ao Plano de Manejo

Total por
Atividade/
Tarefa

Total por
MR

16.000,00

16.000,00

Total por
Unidade

1.511.239
78.200,00

78.200,00

Termo de
Compromisso

Sistema de
Proteção

Eventos, cursos,
atividades de campo,
vistorias, fiscalizações

95.040,00

Imagens de satélite para
fins de proteção

20.000,00

Pesquisa e
Monitoramento de
Cetáceos
Gestão da Informação
Realização/Participação
Pesquisa e
Monitoramento em evento, encontro ou
curso de cunho técnico
científico
Atividades de campo,
pesquisa e
Monitoramento
Aquisição de Bens

Pesquisa e Monitoramento
de Cetáceos

145.680,00

Gestão da Informação

63.000,00

Realização/Participação em
evento, encontro ou curso
de cunho técnico científico

21.724,00

Atividades de campo,
pesquisa e Monitoramento

22.250,00

Aquisição de Bens

438.200,00

Manutenção de Veículos

18.000,00

Manutenção de
equipamentos

9.400,00

Manutenção de
embarcações

68.400,00

Manutenção de
Infraestrutura

16.164,00

Reforma da sede

380.000,00

Eventos, reuniões e cursos
para conselheiros e
lideranças

67.533,00

Mobilizações, Oficinas,
reuniões e cursos
relativos ao Plano de
Manejo e uso público

Mobilizações, Oficinas,
reuniões e cursos relativos
ao Plano de Manejo e uso
público

9.770,00

Parcerias de
Fortalecimento das
atividades de turismo de
natureza, informação,
comunicação e relações
com a comunidade
Realização de curso de
desenredamento de
baleias

Parcerias de
Fortalecimento das
atividades de turismo de
natureza, informação,
comunicação e relações
com a comunidade

30.000,00

Manutenção de bens
Equipamento

Infraestrutura

Manutenção de
Infraestrutura

Reforma da sede
Gestão
Participativa e Eventos, reuniões e
Integração com cursos para conselheiros
as
e lideranças
comunidades

Uso Público

Manejo de
Espécies

•

115.040,00

NGI Fernando de Noronha

252.654,00

534.000,00

396.164,00

67.533,00

51.648,00

Realização de curso de
11.878,00
desenredamento de baleias

Marco
Referencial

Demarcação e
sinalização

Atividades

Tarefas

Verificação dos
limites das Unidades
APA e PARNAMAR
Sinalização e
demarcação da APA e
do PARNAMAR

Verificação dos
limites das Unidades
APA e PARNAMAR
Sinalização e
demarcação da APA e
do PARNAMAR

Plano de
Manejo, Acordo
Monitoramento do
de Gestão e
Plano de manejo
Termo de
Compromisso
Elaboração do Plano
de Proteção
Apoio ao colegiado
Sistema de
de julgamento de
Proteção
autos de infração da
CR6
Implementação do
Plano de Proteção
Participação em
seminarios e
encontros de
pesquisadores
Apoio as atividades
de manejo, pesquisa
e monitoramento
Realizar o
monitoramento da
biodiversidade
marinha associada a
Pesquisa e
pesca profissional
Monitoramento
artesanal de
Fernando de
Noronha

Equipamento
Infraestrutura

Monitoramento do
Plano de manejo

Elaboração do Plano
de Proteção
Apoio ao colegiado
de julgamento de
autos de infração da
CR6
Implementação do
Plano de Proteção
Participação em
seminarios e
encontros de
pesquisadores
Apoio as atividades
de manejo, pesquisa
e monitoramento
Realizar o
monitoramento da
biodiversidade
marinha associada a
pesca profissional
artesanal de
Fernando de
Noronha
Promover a gestão
Promover a gestão de
de dados, da
dados, da informação
informação e do
e do conhecimento
conhecimento
Monitoramento da
Monitoramento da
qualidade do esgoto qualidade do esgoto
em Fernando de
em Fernando de
Noronha
Noronha
Aquisição
Manutenção
Obras, reformas e
Obras, reformas e
manutenções
manutenções
Dinâmica de
Dinâmica de
funcionamento do
funcionamento do
conselho
conselho

Gestão
Participativa e
Integração com
Avaliação do impacto Avaliação do impacto
as comunidades
da participação social da participação social

Total por
Atividade/Tarefa

Total por
MR

Total por
Unidade

77.770,00
117.770,00
40.000,00

27.300,00

27.300,00

6.655,00

12.600,00

56.955,00

37.700,00

12.600,00

40.655,00
1.558.547,00

37.655,00

165.720,00

41.040,00

33.770,00
41.650,00
102.000,00

143.650,00

470.000,00

470.000,00

53.770,00
403.267,00
10.332,00

Uso Público

•

Mobilização
comunitária e
eventos festivos do
PARNA e APA
(aniversários das Ucs)
Fortalecimento da
cadeia produtiva da
pesca em Fernando
de Noronha
Campanha de
mobilização para o
manejo de espécies
exóticas
Estudos de
viabilidade
econômica

Mobilização
comunitária e
eventos festivos do
PARNA e APA
(aniversários das Ucs)
Fortalecimento da
cadeia produtiva da
pesca em Fernando
de Noronha
Campanha de
mobilização para o
manejo de espécies
exóticas
Estudos de
viabilidade
econômica

Cadastros e
regulamentações

Cadastros e
regulamentações

27.885,00

Comunicação e
Educação

Comunicação e
Educação

50.000,00

95.625,00

43.540,00

200.000,00

96.000,00
173.885,00

PARNA Lagoa do Peixe

Marco Referencial

Demarcação e
sinalização
Plano de Manejo,
Acordo de Gestão
e Termo de
Compromisso
Sistema de
Proteção

Pesquisa e
Monitoramento

Atividades

Tarefas

Total por
Atividade/
Tarefa

Total por
MR

Implementação da
Sinalização

Implementação da
Sinalização

40.000,00

Manutenção da
sinalização

Manutenção da
sinalização

10.000,00

Revisão do Plano de
Manejo

Revisão do Plano de
Manejo

165.840,00 165.840,00

Oficina de construção
do Plano de Proteção

Oficina de construção do
Plano de Proteção

Fiscalização
Captura para
marcação na chegada
das aves no sitio de
invernada
Monitoramento
durante a
permanencia no sitio
de invernada
Capacitação da equipe
do PNLP
PAN Lagoas do Sul

Fiscalização

Realização de
atividades de campo

Realização de atividades
de campo

50.000,00

8.400,00

170.590,00

162.190,00
1.263.530,00

Captura para marcação
na chegada das aves no
sitio de invernada

34.272,00

Monitoramento durante
a permanencia no sitio de
invernada

4.824,00

Capacitação da equipe do
PNLP
PAN Lagoas do Sul

Total por
Unidade

11.024,00
9.072,00
15.558,00

189.320,00

Equipamento
Infraestrutura
Gestão
Participativa e
Integração com as
comunidades

•

Articulação de
parcerias para a
realização de
pesquisas
Aquisição
Manutenção
Construção,
ampliação e reforma
de instalações
Material de
divulgação
Capacitações,
reuniões e
intercâmbios

Articulação de parcerias
para a realização de
pesquisas

114.570,00

Aquisição
Manutenção

296.600,00
311.600,00
15.000,00
320.000,00 320.000,00

Material de divulgação

5.000,00

Capacitações, reuniões e
intercâmbios

51.180,00

56.180,00

PARNA Marinho de Abrolhos

Marco
Referencial
Plano de
Manejo, Acordo
de Gestão e
Termo de
compromisso

Sistema de
Proteção

Pesquisa e
Monitoramento

Equipamento

Atividades
Monitoria do Plano de
Manejo para avaliar
necessidade de ajustes
pontuais ou revisão de
Normas e Zoneamento
Operacionalização de
atividades de fiscalização
e prevenção de ilícitos na
área da UC

Tarefas

Total por
Atividade/
Tarefa

Total por
MR

Total por
Unidade

Monitoria do Plano de
Manejo para avaliar
necessidade de ajustes
13.770,00 13.770,00
pontuais ou revisão de
Normas e Zoneamento
Operacionalização de
atividades de fiscalização
204.150,00
e prevenção de ilícitos na
área da UC
Firmar Acordo com
Firmar Acordo com
218.070,00
Marinha do Brasil - 2º
Marinha do Brasil - 2º
Distrito Naval para
Distrito Naval para manter
manter militar de
13.920,00
militar de fiscalização na
fiscalização na ilha de
ilha de Santa Bárbara Santa Bárbara Arquipélago dos Abrolhos
Arquipélago dos Abrolhos
Gestão do conhecimento, Gestão do conhecimento,
2.000.682,00
banco de dados e anuários banco de dados e
126.000,00
de pesquisas
anuários de pesquisas
Expedições/ coletas/
Expedições/ coletas/
análises emergenciais
análises emergenciais
para avaliação de
para avaliação de
26.172,00
impactos ambientais na
impactos ambientais na
região da UC
região da UC
192.721,00
Capacitações da equipe
Capacitações da equipe
14.124,00
Manutenção de
Manutenção de
6.000,00
equipamentos
equipamentos
Representação em
Representação em
13.425,00
reuniões
reuniões
Acessórios para atividades Acessórios para
de pesquisa e
atividades de pesquisa e
7.000,00
monitoramento
monitoramento
Equipamentos para
Equipamentos para
15.000,00 460.600,00
mergulho autônomo
mergulho autônomo

Infraestrutura

Gestão
Participativa e
Integração com
as comunidades

Uso Público

Manejo de
Espécies

•

Manutenções de veículos
e equipamentos
Aquisição de veículos e
equipamento
Sistema de comunicação
Manutenção na base do
ICMBio na ilha de Santa
Bárbara
Construção de depósito,
garagem, alojamento
Manutenção nas
instalações
Infraestrutura de apoio a
visitação, e
desenvolvimento de
demais atividades
Projeto Político
Pedagógico da Educação
ambiental para a UC
Capacitação em
interpretação Ambiental
para a equipe da UC
Materiais para
sensibilização ao público
Visitas guiadas
Funcionamento do
Conselho Gestor
Realização e participação
da UC em eventos
temáticos

Manutenções de veículos
e equipamentos
Aquisição de veículos e
equipamento
Sistema de comunicação
Manutenção na base do
ICMBio na ilha de Santa
Bárbara
Construção de depósito,
garagem, alojamento
Manutenção nas
instalações
Infraestrutura de apoio a
visitação, e
desenvolvimento de
demais atividades
Projeto Político
Pedagógico da Educação
ambiental para a UC
Capacitação em
interpretação Ambiental
para a equipe da UC
Materiais para
sensibilização ao público
Visitas guiadas
Funcionamento do
Conselho Gestor
Realização e participação
da UC em eventos
temáticos
Programa do
Programa do Voluntariado
Voluntariado
Revisão do Plano de Uso
Revisão do Plano de Uso
Público da UC
Público da UC
Exposição cenográfica
Exposição cenográfica
interativa para o centro de interativa para o centro
visitantes
de visitantes
Divulgação dos limites da Divulgação dos limites da
UC
UC
Manejo e monitoramento Manejo e monitoramento
de espécies exóticas e
de espécies exóticas e
introduzidas na Unidade
introduzidas na Unidade

187.800,00
237.800,00
20.000,00
27.600,00
432.000,00
48.000,00

537.600,00

30.000,00

23.110,00

29.270,00
50.000,00
124.000,00

366.165,00

21.600,00
77.145,00
41.040,00
43.770,00
100.000,00 170.770,00
27.000,00
40.986,00

40.986,00

RVS Ilha dos Lobos

Marco Referencial
Demarcação e
sinalização
Plano de Manejo,
Acordo de Gestão
e Termo de
Compromisso

Atividades

Tarefas

Implementação da
Sinalização

Implementação da
Sinalização

Elaboração do Plano
de Manejo

Elaboração do Plano de
Manejo

Total por
Atividade/
Tarefa

Total por
MR

6.000,00

6.000,00

Total por
Unidade

886.183,10
270.468,60

270.468,60

Sistema de
Proteção

Pesquisa e
Monitoramento
Equipamento
Infraestrutura
Gestão
Participativa e
Integração com as
comunidades
Uso Público

•

Operação de fiscalização
Elaboração Plano de
Proteção
Instrução de Auto de
Infração
Monitoramento aves,
Pinípedes e Mamíferos
marinhos
Seminário de Pesquisa
Aquisição de bens
Manutenção de bens

46.002,00
1.770,00

51.042,00

3.270,00
72.523,50
14.917,00
234.200,00
41.500,00
80.400,00

87.440,50

275.700,00
80.400,00

Funcionamento do
Conselho Consultivo

76.192,00

Fortalecimento da gestão
participativa regional

4.540,00

Divulgação e visitação

34.400,00

34.400,00

Total por
Atividade/
Tarefa

Total por
MR

159.000,00

159.000,00

80.732,00

REBIO Atol das Rocas

Marco
Referencial
Sistema de
Proteção

Operação de
fiscalização
Elaboração Plano de
Proteção
Instrução de Auto de
Infração
Monitoramento aves,
Pinípedes e
Mamíferos marinhos
Seminário de Pesquisa
Aquisição de bens
Manutenção de bens
Reforma do Farol da
Marinha
Funcionamento do
Conselho Consultivo
Fortalecimento da
gestão participativa
regional
Divulgação e visitação

Atividades
Fiscalização Marinha

Monitoramento/Dados
oceanográficos
(temperatura, corrente,
ondas)
Monitoramento dos
ecossistemas recifais
Pesquisa e
Monitoramento e
Monitoramento
Pesquisa (comunicação
entre as equipes)
Monitoramento
Climático
Monitoramento
geomorfológico da ilha
Reforma e ampliação da
Infraestrutura
Base Avançada Atol das
Rocas
Gestão
Participativa e
Integração com Educação Ambiental
as
comunidades
Manejo e pesquisa
associada
Manejo de
Espécies
Participação em
eventos/Capacitação

Tarefas
Fiscalização Marinha
Monitoramento/Dados
oceanográficos
(temperatura, corrente,
ondas)
Monitoramento dos
ecossistemas recifais
Monitoramento e
Pesquisa (comunicação
entre as equipes)
Monitoramento Climático
Monitoramento
geomorfológico da ilha
Reforma e ampliação da
Base Avançada Atol das
Rocas

Educação Ambiental

Manejo e pesquisa
associada
Participação em
eventos/Capacitação

Total por
Unidade

60.000,00

2.400,00
152.400,00
12.000,00
18.000,00
1.222.619,00

60.000,00
800.000,00

800.000,00

23.859,00

23.859,00

63.360,00
87.360,00
24.000,00

•

RESEX Canavieiras

Marco Referencial
Demarcação e
sinalização
Plano de Manejo,
Acordo de Gestão
e Termo de
Compromisso

Sistema de
Proteção

Pesquisa e
Monitoramento

Equipamento

Atividades

Gestão
Participativa e
Integração com as
comunidades

Uso Público

•

Total por MR

Implementação da
Sinalização

Implementação da
Sinalização

71.350,00

71.350,00

Plano de Manejo

Plano de Manejo

187.704,50

187.704,50

Plano de Proteção da
Unidade
Operações
Capacitações
Divulgação e
cadastros
Programa e
Monitoramento
Seminário de Pesquisa
Sistematização e
organização de
informações
Mapeamento
participativo
Bolsas de pesquisa
Aquisição de veículos,
embarcação e
equipamentos
Manutenção de
veículos, embarcação
e equipamentos

Plano de Proteção da
Unidade
Operações
Capacitações

452.444,00
76.294,00

Divulgação e cadastros

31.155,00

Sede
Infraestrutura

Tarefas

Total por
Atividade/
Tarefa

Garagem para
embarcação
Reuniões e oficinas
Capacitações
PPP
Mateial de divulgação
e educação ambiental
Cadastro de
embarcações
Estruturação e
sinalização
Capacitação
Plano de Uso Público

Programa e
Monitoramento
Seminário de Pesquisa
Sistematização e
organização de
informações
Mapeamento
participativo
Bolsas de pesquisa
Aquisição de veículos,
embarcação e
equipamentos
Manutenção de
veículos, embarcação e
equipamentos
Construção da sede
Manutenção da sede
Garagem para
embarcação
Reuniões e oficinas
Capacitações
Implementação PPP
Mateial de divulgação e
educação ambiental
Cadastro de
embarcações
Estruturação e
sinalização
Capacitação
Plano de Uso Público

Total por
Unidade

8.105,00
567.998,00

114.241,00
6.555,00
3.020,00

476.436,00

37.620,00
315.000,00

2.543.147,50

213.280,00
292.480,00
79.200,00
400.000,00
19.800,00

425.808,00

6.008,00
139.514,50
16.339,50
229.655,50

438.509,50

53.000,00
10.470,00
20.000,00

82.861,50

26.390,50
26.001,00

RESEX Cassurubá

Marco Referencial

Atividades

Tarefas

Total por
Atividade/
Tarefa

Total por MR

Total por
Unidade

Demarcação e
sinalização
Plano de Manejo,
Acordo de Gestão
e Termo de
Compromisso

Ações de Fiscalização e
Monitoramento
Pesquisas necessárias a
Gestão
Análises de amostra
Atividades de campo
Aquisição de
Equipamentos e
veículos
Manutenção de
Equipamentos e
veículos
Programa de
voluntariado

Implementação
sinalização
Versão final do Plano
de Manejo
Reuniões para
Elaboração da ETAPA
IV do Plano de Manejo
Divulgação e
comunicação
Monitoramento
Ambiental
comunitário
Ações de Fiscalização
e Monitoramento
Pesquisas necessárias
a Gestão
Análises de amostra
Atividades de campo
Aquisição de
Equipamentos e
veículos
Manutenção de
Equipamentos e
veículos
Programa de
voluntariado

Conselho Deliberativo

Conselho Deliberativo

206.309,00

Tarefas

Total por
Atividade/
Tarefa

Total por MR

Monitoramento
Ambiental comunitário

Sistema de
Proteção

Pesquisa e
Monitoramento

Equipamento

Gestão
Participativa e
Integração com as
comunidades

•

Implementação
sinalização
Versão final do Plano de
Manejo
Reuniões para
Elaboração da ETAPA IV
do Plano de Manejo
Divulgação e
comunicação

17.000,00

17.000,00

25.000,00
73.160,00

158.160,00

60.000,00
285.096,00
295.716,00
10.620,00
1.536.455,00
101.550,00
11.200,00
45.620,00

158.370,00

474.280,00
564.280,00
90.000,00
136.620,00
342.929,00

RESEX Corumbau

Marco Referencial
Demarcação e
sinalização
Plano de Manejo,
Acordo de Gestão
e Termo de
compromisso

Atividades
Consolidação dos
Limites

Consolidação dos
Limites

11.178,50

11.178,50

Construção do Plano
de Manejo

Elaboração do Plano de
Manejo

315.509,00

315.509,00

Sistema de
Proteção

Ações de fiscalização
Construção do Plano
de Proteção

Ações de fiscalização
Construção do Plano de
Proteção

125.142,00

Pesquisa e
Monitoramento

Pesquisas

Pesquisas

557.449,50

Equipamento

Veículos e
equipamentos

Infraestrutura

Sede e bases

Gestão
Participativa e
Integração com as
comunidades

Programa de
educação ambiental
Reuniões com
conselhos, CT, GT...

12.545,00

Aquisição de veículos e
232.000,00
equipamentos
Manutenção de veículos
113.700,00
e equipamentos
Manutenção da sede e
17.480,00
bases
Programa de educação
26.778,00
ambiental
Reuniões com
169.045,00
conselhos, CT, GT...

Total por
Unidade

137.687,00
557.449,50

345.700,00

17.480,00

195.823,00

1.687.695,50

Estruturação do uso
público
Construção do plano
de recuperação do
Budião

Uso Público
Manejo de
Espécies

Estruturação do uso
público

99.952,50

99.952,50

Construção do plano de
recuperação do Budião

6.916,00

6.916,00

Unidades de Conservação Estaduais
•

APA de Guadalupe – Pernambuco

Marco
Referencial

Gestão
Participativa e
Integração com
as comunidades

•

Atividades

Tarefas

Fortalecimento
das organizações
comunitárias
Produção
sustentável
Integração e
Envolvimento das
Capacitação
comunidades locais e formação de lideranças
Realização
de eventos e materiais de
mobilização, articulação e
educação ambiental

Total por
Atividade/
Tarefa

Total por MR

Total por
Unidade

800.921,03
99.800,00
117.100,51

1.050.000,00

1.050.000,00

32.178,46

APA da Ponta da Baleia/ Abrolhos – Bahia

Marco
Referencial

Demarcação e
Sinalização

Atividades

Implementação
da sinalização

Plano de manejo
e Acordo de
Elaboração
Gestão
do plano de manejo
Aquisição
de equipamentos
Equipamentos e
Construção/
Infraestrutura
reforma de
instalações
Gestão
Integração
Participativa e
e envolvimento das
Integração com
comunidades locais
as comunidades

Tarefas
Elaboração
de plano de sinalização
Confecção
e instalação de
sinalização
Coleta
e sistematização de
dados

Total por
Atividade/
Tarefa

Total por MR

25.000,00
52.500,00
27.500,00

534.947,88

534.947,88
1.050.000,00

45.300,00
446.552,12
401.252,12
Realização
de eventos e materiais
de mobilização,
articulação e educação
ambiental

Total por
Unidade

16.000,00

16.000,00

•

APA Setiba - Espírito Santo

Marco
Referencial
Demarcação e
Sinalização

Atividades

Tarefas
Confecção
e instalação de
sinalização

Implementação
da sinalização

Aquisição
de equipamentos
Manutenção
Equipamentos e
de equipamentos
Infraestrutura
Construção/
reforma de
instalações

Uso Público

•

8.050,00

8.050,00

Total por
Unidade

60.000,00

902.782,00

631.300,00
Fortalecimento
das organizações
comunitárias
Realização
de eventos e materiais
de mobilização,
articulação e educação
ambiental
Estruturação
da unidade para
recebimento de
visitantes
Elaboração
e impressão de
materiais de orientação
e divulgação da unidade

9.200,00
1.049.999,20
26.000,00
16.800,00

87.180,00
113.167,20
25.987,20

PEM Areia Vermelha - Paraíba

Marco
Referencial

Atividades

Demarcação e Implementação
Sinalização
da sinalização

Sistema de
Proteção

Total por
MR

211.482,00

Gestão
Integração
Participativa e
e envolvimento das
Integração com
comunidades locais
as comunidades

Implementação
de plano de uso
público

Total por
Atividade/
Tarefa

Implementação
do plano de
proteção

Aquisição
Equipamentos de equipamentos
e
Construção/
Infraestrutura reforma de
instalações

Tarefas
Elaboração
de plano de sinalização
Confecção
e instalação de sinalização
Desenvolvimento
de ferramentas e compra de
equipamentos para apoio à
proteção
Planejamento
e realização de atividades de
proteção

Total por
Atividade/
Tarefa

Total por
MR

Total por
Unidade

150.500,00
223.080,00
72.580,00

2.400,00
3.220,00
820,00
112.200,00
656.200,00
544.000,00

1.050.000,00

Gestão
Participativa e
Integração
com as
comunidades

Integração
e envolvimento
das comunidades
locais

Elaboração
de plano de uso
público
Uso Público
Implementação
de plano de uso
público

•

Realização
de eventos e materiais de
mobilização, articulação e
educação ambiental
Coleta
e sistematização de dados
Mobilização
e realização de reuniões e
eventos para definição do
Plano de Uso
Público
Estruturação
da unidade para recebimento
de visitantes
Elaboração
e impressão de materiais de
orientação e divulgação da
unidade

6.000,00

102.000,00

4.000,00
161.500,00
30.000,00

25.500,00

PEM Parcel de Manuel Luís – Maranhão

Marco
Referencial
Plano de
manejo e
Acordo de
Gestão

Atividades

Elaboração
do plano de
manejo

Tarefas
Coleta
e sistematização de dados
Mobilização
e realização de reuniões e
eventos para discussão do
Plano de Manejo

Equipamentos
e
Aquisição
Infraestrutura de equipamentos

•

6.000,00

Total por
Atividade/
Tarefa

Total por
MR

Total por
Unidade

640.000,00
775.850,68
135.850,68
1.049.999,89
274.149,21

274.149,21

Total por
Atividade/
Tarefa

Total por
MR

PEM da Risca do Meio

Marco
Referencial
Plano de
manejo e
Acordo de
Gestão

Atividades
Elaboração
do plano de
manejo

Pesquisa e
Monitoramento
Monitoramento da biodiversidade

Tarefas
Coleta
e sistematização de dados
Publicação
do Plano de Manejo
Monitoramento
de indicadores da
biodiversidade
Desenvolvimento
e implementação de
protocolos de
monitoramento

Total por
Unidade

357.046,00
392.060,00
35.014,00
464.990,00

1.050.000,00
469.990,00

5.000,00

Aquisição
Equipamentos de equipamentos
e Infraestrutura Manutenção
de equipamentos

116.300,00
152.300,00
36.000,00

Realização
de reuniões ordinárias e
Manutenção
extraordinárias
e funcionamento
Gestão
Funcionamento
Participativa e do conselho da UC
de câmeras técnicas e grupos
Integração com
de trabalho
as
Integração
Realização
comunidades
e envolvimento
de eventos e materiais de
das comunidades mobilização, articulação e
locais
educação ambiental
Implementação
Estruturação
Uso Público
de plano de uso
da unidade para recebimento
público
de visitantes

•

10.000,00

27.150,00

15.950,00

8.500,00

8.500,00

Divisão de Projetos Especiais - Unidade Implementadora – DPES/UIP/ICMBio

Linha de Ação

Formação e
capacitação

Atividades
Elaboração do
Programa de
Capacitação
Implementação de
programa de
Capacitação

Tarefas
Elaboração do
Programa de
Capacitação
Implementação de
programa de
Capacitação

Demarcação e
sinalização dos
limites da área
protegida
Plano de
Proteção
Gestão
Participativa e
Integração com
as
comunidades
Uso Público

•

1.200,00

Total por
Atividade/
Tarefa

Total por
Total por
linha de ação subcomponente

101.980,00
1.253.025,00
1.151.045,00

300.000,00

300.000,00
2.469.115,00

219.540,00

219.540,00

306.550,00

306.550,00

390.000,00

390.000,00

Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da biodiversidade – DIBIO

Linha de ação

Atividades

Reformas na
Estruturação e sede e bases
equipagem das avançadas,
bases e centros incluindo
embarcações

Tarefas
Projetos de reforma e
reformas de instalações

Total por
Atividade/
Tarefa

Total por
Total por
linha de ação Subcomponente

1.921.400,00

Projetos de reforma e
1.069.600,00
reformas de embarcações

2.991.000,00

3.066.775,23

Aquisição,
Estruturação e manutenção e
equipagem das reposição de
bases e centros equipamentos e
materiais

Aquisição ou reposição de
equipamentos

75.775,23

75.775,23

Componente: 2 - Identificação e desenho de mecanismos financeiros
para apoiar o sistema de ACMPs

•

Departamento de Áreas Protegidas – Unidade de Coordenação do Projeto –
DAP/UCP/MMA

Linha de Ação

Atividades

Demanda
Execução direta –
financeira
(UCP-MMA)
Reuniões do GT

Tarefas
Demanda
financeira

Total por
Atividade/Tarefa

Total por linha
de ação

974.719,50

974.719,50

25.280,00

25.280,00

Total por
subcomponente
999.999,50

Componente: 3 - Monitoramento e avaliação
Subcomponente 3.1 - Monitoramento da biodiversidade
Linha de
Ação

Atividades

Tarefas

Realizar o
monitoramento da
biodiversidade
marinha através do
embarque de
observadores
científicos em frotas
pesqueiras
Realizar o
monitoramento da
biodiversidade
marinha através da
Monitoramen
coleta de dados em
to da
Realizar o
pontos de
biodiversidad
monitoramento da
desembarque
e marinha e
biodiversidade
do uso direto
Realizar o
marinha associada
e indireto dos
monitoramento da
a pesca
recursos
biodiversidade
naturais
marinha através de
cruzeiros científicos
Realizar o
monitoramento de
atividades
pesqueiras com
governança local e
pesquisas
relacionadas
Realizar o
monitoramento
através de

Total por
Atividade/
Tarefa

Total por
Atividade

Total por
Linha de
Ação

Total por
Subcomponen
te

186.475,00

193.918,00

630.333,0
1.017.131,00
0
121.848,00

53.232,00

74.860,00

3.101.840,46

Realizar o
monitoramento da
biodiversidade
marinha associada
a ocupação
humana no litoral
e aos
empreendimentos
(navegação,
portos, mineração,
agroindústria, etc)

Realizar o
monitoramento da
biodiversidade
marinha visando
aprimorar a gestão
integrada das
áreas costeiras e
marinhas
protegidas
(ACMPs) com
ênfase nas UCs,
espécies
ameaçadas,
hábitats e
ecossistemas
sensíveis

Gestão
avançada de
dados e
informações

Promover a gestão
de dados, da
informação e do
conhecimento

ferramentas
remotas
Integrar a
implementação de
Projetos de
monitoramento de
praias (PMP) e
Programa de
monitoramento da
atividade pesqueira
(PMAP) com vistas a
realizar o
monitoramento do
impacto de
empreendimentos
sobre a
biodiversidade
marinha
Planejar e participar
do monitoramento
de emergências
ambientais
Realizar o
monitoramento de
recifes de corais,
costões rochosos,
lagoas, linhas de
costa e UCs
marinhas insulares
Realizar o
monitoramento de
espécies prioritárias:
aves, tartarugas,
mamíferos, peixes,
etc considerando
áreas de vida,
abundancia, bem
como o
monitoramento de
zonas de manejo
Realizar o
monitoramento de
manguezais
Realizar o
monitoramento
através de
ferramentas
remotas
Promover: a
recuperação de
dados pretéritos e
seleção de dados
secundários; o
aprimoramento/inte
gração de planilhas
e protocolos; o
desenvolvimento de

32.330,00
32.330,00

145.293,00

130.127,00

354.468,0
0

67.048,00

12.000,00

28.792,00

269.034,0
0

269.034,00

Gestão
Participativa

Realizar ações de
mobilização,
capacitação e
divulgação do
Programa de
monitoramento
marinho costeiro

aplicativos e
soluções
tecnológicas; a
modelagem de
banco de dados e
desenvolvimento de
funcionalidades de
sistema
Realizar seminários,
reuniões técnicas e
apoiar a elaboração
de planos de
pesquisa
Realizar ou
participar de
eventos, oficinas,
reuniões técnicas,
intercâmbios,
estudos para
subsidiar
instrumentos de
gestão, estratégias
de conservação e o
manejo da
biodiversidade
marinha
Realizar reuniões e
oficinas para
organizar, validar,
consolidar e analisar
os dados e gerar os
resultados
Definir e executar a
estratégia de
implantação do
monitoramento,
promover a
aderência dos
protocolos à
realidade local;
realizar a
mobilização/sensibili
zação de atores
locais; divulgar o
processo e
resultados
Definir o modelo de
capacitação, a
estrutura
pedagógica e
realizar a
capacitação
continuada
Elaborar guias de
identificação, guias
de procedimentos,
guias de instrutores,

17.448,00

169.710,00

33.800,00

19.284,00

47.850,00
103.772,4
6

55.922,46

103.772,46

roteiros
metodológicos,
fichas de campo,
materiais de
divulgação, revistas
científicas,
uniformes e afins
Realizar ações ou
participar de
eventos visando a
integração entre
Centros e destes
com as UCs, o
fortalecimento de
parcerias, de
arranjos
1.555.936,0
locais/institucionais,
0
de redes de
colaboração, de
espaços de
Fortalecer o
governança e
Gestão da
Programa de
Pesquisa e do monitoramento da operacionalizar
grupos de trabalho,
conheciment conservação da
câmaras temáticas e
o
biodiversidade
outros fóruns.
marinho costeira
Realizar ações ou
participar de
eventos visando a
articulação do
Programa com
outros
subprogramas ou
155.967,00
iniciativas
existentes, realizar
estudos ou ações
estratégicas/prioritá
rias

1.711.903
1.711.903,00
,00

Subcomponente 3.2 - Avaliação do estado de conservação da
biodiversidade marinha
Linha de Ação

Manejo para a
conservação da
biodiversidade e
do uso dos
recursos naturais

Atividades

Tarefas

Realizar reuniões
preparatórias para avaliação
do risco de extinção das
espécies marinhas
Realização de oficinas de
avaliação do risco de
extinção das espécies
marinhas
Realizar oficinas de
validação. Elaboração de
orientações preventivas
Avaliar o risco de
para conservação de
extinção das
espécies ameaçadas visando
espécies
subsidiar o licenciamento de
marinhas
atividades antrópicas
Desenvolver ferramentas de
gestão de dados e
informação para apoio à
avaliação do estado de
conservação da fauna
marinha integrado ao Portal
da Biodiversidade
Logística para a realização
das tarefas previstas na
Atividade
Realização de reuniões e
oficinas de elaboração,
Elaborar e
monitoria ou avaliação de
implementar
planos de ação e outros
Planos de Ação
instrumentos para
para
conservação de espécies
conservação de
Execução de ações de
espécies
implementação dos PANs
ameaçadas e
Participação em reuniões e
outros
oficinas de trabalho de
instrumentos
Grupos de Trabalho de
para
Planos de Recuperação de
conservação
espécies ameaçadas e GT de
Capturas incidentais
Contratação de serviços de
diagramação e serviços
Realizar ações
de divulgação e gráficos para divulgação de
articulação para PANs e outros instrumentos
implementação de conservação
de ações
Realização de reuniões para
estratégicas para articulação de novos
conservação das parceiros para
espécies
implementação de ações de
ameaçadas
PANs e outros instrumentos
de conservação

Total por
Atividade/
Tarefa

Total por
Total por
linha de ação Subcomponente

83.250,00

305.193,00

47.445,00
465.276,00

29.388,00
2.067.892,40

492.800,00

1.021.416,40

1.538.616,40

24.400,00

20.000,00

64.000,00
44.000,00

Componente: 4 - Coordenação e Gestão do Programa
Subcomponente 4.1 - Gerenciamento financeiro do Projeto
•

FUNBIO - Unidade de Gestão Financeira do Projeto – Funbio/UGP/ICMBio

Subcomponente 4.2 - Coordenação do Programa

•

Divisão de Projetos Especiais - Unidade Implementadora do Projeto –
DPES/UIP/ICMBio

Linha de Ação
Capacitação UIP

•

Tarefas

Total por
subcomponente

Participação em treinamentos,
cursos e eventos de capacitação

95.806,50

Atividades
Participação em treinamentos,
cursos e eventos de capacitação

Departamento de Áreas Protegidas – Unidade de Coordenação do Projeto –
DAP/UCP/MMA

Linha de Ação
Reuniões dos
colegiados, Grupos
Técnicos e
Parceiros
Planejamento do
Programa
Monitoramento e
gestão das ações
do Programa
Capacitação UCP
Estratégia de
comunicação do
projeto

Atividades

Tarefas

Planejamento do
Programa

Reuniões dos colegiados,
Grupos Técnicos e
Parceiros, (incluindo o
Banco Mundial)
Planejamento do
Programa

Monitoramento e gestão
das ações do Programa

Monitoramento e gestão
das ações do Programa

Participação em
treinamentos, cursos e
eventos de capacitação
Implementação do Plano
de Comunicação do
projeto

Participação em
treinamentos, cursos e
eventos de capacitação
Implementação do Plano
de Comunicação do
projeto

Reuniões dos colegiados,
Grupos Técnicos e
Parceiros

Total por linha
de ação

Total por
subcomponente

49.428,00

142.001,50
139.247,00

8.080,00

157.050,00

495.806,50
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SIGLAS E ABREVIAÇÕES

AMCP

Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas

APA

Área de Proteção Ambiental

Banco Mundial

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD)

COFIS

Coordenação de Fiscalização

COMAN

Coordenação de Elaboração e Revisão de Plano de Manejo

COMOB

Coordenação de Monitoramento da Conservação da Biodiversidade

COP

Comitê Operacional do Projeto

CP

Conselho do Projeto

CNUC

Cadastro Nacional de Unidades de Conservação

DCOL

Divisão de Consolidação de Limites

DECO

Departamento de Ecossistemas

DESP

Departamento de Espécies

DIBIO

Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade

DIMAN

Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação

FUNBIO

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade

GEF

Global Environment Facility

ICMBio

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

MMA

Ministério do Meio Ambiente

MOP

Manual Operacional do projeto

MR

Marco Referencial

PNM

Parque Nacional Marinho

PO

Planejamento Operacional

Rebio

Reserva Biológica

Resex

Reserva Extrativista

RVS

Refúgio de Vida Silvestre

SBF

Secretaria de Biodiversidade e Florestas

TT

Tracking Tools

UC

Unidade de Conservação
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UCP

Unidade de Coordenação do Projeto

UE

Unidade Executora

UGP

Unidade de Gestão do Projeto

UIP

Unidade de Implementação do Projeto
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APRESENTAÇÃO
Este relatório tem como objetivo informar os avanços nas atividades do Projeto Áreas Marinhas e
Costeiras Protegidas – GEF-Mar.
De acordo com o arranjo institucional definido, o Projeto conta com uma Unidade de Coordenação
lotada no Ministério do Meio Ambiente - UCP/MMA, responsável pela coordenação do Projeto como
um todo; uma Unidade de Implementação lotada no Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade – UIP/ICMBio, responsável pela operacionalização das atividades desenvolvidas pelo
órgão; e uma Unidade de Gestão instalada no Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – UGP/FUNBIO,
responsável pelo gerenciamento financeiro dos recurso do GEF.
A execução das atividades do projeto é realizada diretamente pelas Unidades de Conservação – UCs
apoiadas, no que se refere à consolidação das Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas - AMCPs; pela
Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade – DIBIO/ICMBio, no que se refere
à pesquisa e monitoramento; pelo Departamento de Ecossistemas – DECO/MMA; no que se refere às
questões relacionadas à revisão das áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade marinha;
e pelo Departamento de Espécies – DESP/MMA, no que se refere às questões relacionadas às zonas
de exclusão de pesca. Tais unidades são consideradas as Unidades Executoras do Projeto – UEs.
De acordo com o Manual Operacional do Projeto - MOP, os Relatórios de Progresso e
Acompanhamento são consolidados pela UCP/MMA, a partir das informações fornecidas e validadas
pelas UIP/ICMBio, UGP/FUNBIO e executores, e demonstram os resultados alcançados em cada
unidade beneficiada no período, devendo ser entregues até 45 dias após o termino do período ao qual
o relatório se refere.
Os relatórios detalham as atividades executadas no período, os avanços em relação às metas
propostas, a atualização dos indicadores do projeto e a execução financeira no período (recurso GEF e
contrapartida).
Em relação à contrapartida governamental, no relatório semestral apresentado no meio do ano, é
inclusa a estimativa do aporte de contrapartida por Componente do Projeto. O valor real, de acordo
com o levantamento dos órgãos, é apresentado nos relatórios semestrais entregues no início do ano.
Os dados da ferramenta de monitoramento Tracking Tool - TT, aplicada em novembro de cada ano,
também são apresentados apenas nos relatórios entregues no início do ano. Especificamente para o
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ano de 2016, a TT foi aplicada em outubro, para que o resultado pudesse ser utilizado no
replanejamento das atividades para o 2º ciclo do Projeto GEF-MAR, iniciado em novembro.

Para cada subcomponente são apresentados os indicadores dos objetivos globais e resultados
intermediários relacionados a ele, de acordo com a matriz lógica do projeto, seguidos das atividades
executadas visando seu alcance e do recurso utilizado para essa execução. As atividades executadas
pelo Projeto no período do relatório são analisadas no item “Descrição da situação atual do projeto”
em cada subcomponente, e apresentadas em detalhes no Anexo 10 deste documento.
O planejamento e execução dos recursos utilizados pelo Projeto podem ser observados no Anexo 8,
no qual é feita uma análise por Unidade Executora - UE, identificando-se:
•

o Recurso Planejado por cada UE para o Biênio 2015-2016 – (PO 2015/2016);

•

o total solicitado pelo gestor do PO no sistema cérebro, para que fosse executada;

•

o total contratado pelo Funbio; e

•

o total pago pelo Funbio.

É importante notar que apenas o total pago é computado nos instrumentos de reporte financeiro do
Funbio ao Banco Mundial e que também refletem uma execução física de fato finalizada.
Ao final deste Relatório são apresentados, em anexo: o resultado da última aplicação da TT (anexo 1);
o avanço de cada uma das UCs em relação aos níveis de gestão, a partir da pontuação total da TT
(anexo 2); a Matriz Lógica com o avanço em relação aos indicadores dos objetivos gerais e resultados
intermediários do Projeto (anexo 3); a execução financeira da contrapartida e doação consolidada por
Componente, Subcomponente, Projeto e Subprojeto, em reais (anexo 4); a execução financeira por
Componente em relação ao orçamento planejado, em dólares e reais (anexos 5 e 6); o
acompanhamento da execução das Unidades Executoras, de acordo com o montante solicitado por
cada uma no Sistema cérebro (anexo 7); o acompanhamento do recurso planejado e executado pelas
Unidades Executoras e FUNBIO (anexo 8); a equipe envolvida diretamente com as ações do Projeto
(anexo 9); e a planilha de atividades executadas por cada executor até o momento (anexo 10).
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O PROJETO ÁREAS MARINHAS E COSTEIRAS PROTEGIDAS - GEF MAR
O Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas – GEF-Mar é um projeto do Governo Federal,
criado e implementado em parceria com instituições privadas e a sociedade civil, para promover a
conservação da biodiversidade marinha e costeira. De forma mais específica, o projeto busca apoiar a
criação e implementação de um Sistema de Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas - AMCPs no Brasil
a fim de reduzir a perda de biodiversidade marinha e costeira. Este sistema integra diferentes
categorias de Unidades de Conservação (UCs) e outras áreas protegidas, sob diferentes estratégias de
gestão. Trata-se de um plano de ação amplo, em que várias agendas podem ser integradas em prol da
conservação marinha e costeira.
A conservação dos ecossistemas marinhos e costeiros beneficia diretamente comunidades
tradicionais, garantindo o acesso a recursos naturais e contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida dessas populações. A manutenção dos serviços ambientais gerados pelos ecossistemas
preservados, como a capacidade de produção de água de qualidade e de alimentos, também contribui
fortemente para a redução da pobreza. Além da fauna e flora locais, espécies migratórias também são
afetadas, através da proteção de áreas importantes em que estas se alimentam, descansam ou se
reproduzem, ao longo da costa brasileira.
O Projeto está alinhado com as políticas nacionais brasileiras para a conservação da biodiversidade
e o desenvolvimento sustentável da zona costeira e marinha: Política Nacional de Biodiversidade,
Metas Nacionais de Biodiversidade de 2010, Política Nacional de Recursos do Mar (PNRM) - incluindo
o Plano Setorial para os Recursos do Mar (PSRM VIII 2012 - 2015), Plano Nacional de Gerenciamento
Costeiro (PNGC), Avaliação, Monitoramento e Conservação de Biodiversidade Marinha (REVIMAR),
entre outros.
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DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO
Assinado em 13 de outubro de 2014, o Projeto GEF-Mar entrou em efetividade no dia 18 de dezembro
do mesmo ano e encontra-se, atualmente, com 2 anos e meio de execução. O andamento das
atividades desenvolvidas desde 2014, quando o escopo do Projeto foi definido, assim como seu reflexo
em direção ao atingimento das metas estabelecidas, segue sistematizado ao longo desse relatório.
De uma forma geral, o Projeto segue dando continuidade às atividades que foram planejadas por cada
executor, com vistas ao atingimentos das metas propostas. Uma análise e descrição mais precisa sobre
o andamento de cada subcomponente se encontra no corpo desse documento.
Em dezembro de 2016, transcorridos os dois primeiros anos de execução financeira do Projeto,
encerrou-se o primeiro ciclo de planejamento. Dessa forma, desde agosto de 2016 vem sendo
trabalhado um novo ciclo de planejamento, para os próximos três anos de Projeto.
A partir dos resultados descritos por este relatório semestral, e considerando-se o saldo de recursos
disponível, entende-se que um correto dimensionamento do cronograma de atividades a serem
executadas daqui em diante permitirá ao Projeto atingir seu objetivos.
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ESTRUTURA DAS ATIVIDADES DO PROJETO ÁREAS MARINHAS E COSTEIRAS PROTEGIDAS
O Projeto GEF-Mar está organizado sob a lógica de Componentes, Subcomponentes, Projetos e
Subprojetos, em acordo com a seguinte estrutura:
COMPONENTE 1. Criação e Implementação de Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas
Subcomponente 1.1.Criação de AMCPs
Projeto: DECO/MMA
Subprojeto: Revisão das áreas prioritárias para conservação da
biodiversidade
Subprojeto: Implementação e monitoramento das áreas prioritárias para
conservação da biodiversidade
Subprojeto: Aprimoramento e atualização do banco de dados das áreas
prioritárias para conservação da biodiversidade
Projeto: DESP/MMA
Subprojeto: Definição de Áreas de Conservação e Reprodução de Espécies
(ou Áreas de Exclusão de Pesca)
Subprojeto: Monitoramento e implementação de Áreas de Conservação e
Reprodução de Espécies (ou Áreas de Exclusão de Pesca)
Projeto: UCP-DAP/MMA
Subprojeto: Fortalecimento do SNUC
Projeto: Ponto Focal estadual/municipal/federal
Subprojeto: Elaboração de propostas de criação de UC
Subcomponente 1.2. Implementação de AMCPs
Projeto: UIP-DIMAN/ICMBio
Subprojeto: Formação e capacitação
Projeto: Unidades de Conservação
Subprojeto: Demarcação e sinalização dos limites da área protegida
Subprojeto: Plano de Manejo
Subprojeto: Acordo de Gestão ou Plano de Utilização
Subprojeto: Sistema de Proteção
Subprojeto: Pesquisa e Monitoramento
Subprojeto: Equipe
Subprojeto: Equipamentos
Subprojeto: Infraestrutura
Subprojeto: Gestão Participativa
Subprojeto: Despesas Correntes
Projeto: DIBIO/ICMBio
Subprojeto: Estruturação e equipagem das bases e centros
COMPONENTE 2. Identificação e desenho de mecanismos financeiros para apoiar o sistema
de Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas
Projeto: FUNBIO e UCP-DAP/MMA
Subprojeto: Desenho dos mecanismos de sustentabilidade financeira
COMPONENTE 3. Monitoramento e avaliação
Subcomponente 3.1. Monitoramento da biodiversidade e de sua conservação
Projeto: DIBIO/ICMBio e Centros de Pesquisa
9

Subprojeto: Gestão avançada de dados e informações
Subprojeto: Monitoramento da biodiversidade marinha e do uso direto e
indireto dos recursos naturais
Subprojeto: Gestão da Pesquisa e do conhecimento
Subprojeto: Manejo para a conservação da biodiversidade e do uso dos
recursos naturais - Monitoramento
Subprojeto: Gestão Participativa
Subprojeto: Comunicação social
Subprojeto: Aprimoramento da base legal do manejo de recursos
pesqueiros e espécies ameaçadas
Subprojeto: Equipe
Subprojeto: Despesas correntes
Subcomponente 3.2. Avaliação do estado de conservação da biodiversidade marinha e seus
requisitos de conservação
Projeto: DIBIO/ICMBio e Centro de Pesquisa
Subprojeto: Manejo para a conservação da biodiversidade e do uso dos
recursos naturais - Avaliação
COMPONENTE 4. Coordenação e gestão do Projeto
Subcomponente 4.1. Gerenciamento financeiro do Projeto
Projeto: UGP-FUNBIO
Subprojeto: Gerenciamento do Projeto
Subcomponente 4.2. Coordenação técnico-administrativa do Projeto
Projeto: UCP-DAP/MMA
Subprojeto: Reuniões dos colegiados, Grupos Técnicos e Parceiros
Subprojeto: Planejamento do Projeto
Subprojeto: Monitoramento e gestão das ações do Projeto
Subprojeto: Capacitação UCP
Subprojeto: Estratégia de comunicação do projeto
Subprojeto: Equipe
Projeto: UIP-DIMAN/ICMBio
Subprojeto: Aquisição de equipamentos, de material de escritório e
manutenção de equipamentos
Subprojeto: Capacitação UIP
Subprojeto: Equipe
Nos itens a seguir são apresentados, para cada Subcomponente do Projeto, as metas globais e
intermediárias estabelecidas na Matriz Lógica do Projeto e as atividades executadas visando os
avanços em relação a essas metas, no período de avaliação deste relatório.
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COMPONENTE 1. CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS MARINHAS E COSTEIRAS PROTEGIDAS
SUBCOMPONENTE 1.1. CRIAÇÃO DE AMCPS
a) Meta Global:
● 17,5 M ha (175.000 km2) de novas áreas protegidas estabelecidas
b) Meta Intermediária:
● Atualização do Mapa de Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição de
Benefícios da Biodiversidade Brasileira – Bioma Marinho e Costeiro e geração de Mapa de Áreas
Prioritárias para Criação de Unidades de Conservação
● 480 Participantes (homens e mulheres) nos processos consultivos de criação de UC ou nos
Conselhos de UCs

Análise da Situação Atual e Avanços
Revisão das Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade
A Revisão das Áreas Prioritárias para a conservação da biodiversidade iniciou-se em 2014 e tem como
objetivo geral “identificar as principais áreas para a conservação da biodiversidade marinha e costeira,
além de estabelecer diretrizes e ações prioritárias para cada uma das áreas identificadas”.
Para tanto, tem como objetivos específicos: i) Identificar áreas potenciais para criação de UCs, zonas
de exclusão de pesca, uso sustentável e outras medidas de conservação; e ii) estabelecer diretrizes
para atividades potencialmente impactantes.
Prevista para que seja concluída em meados de 2017, os principais produtos esperados para essa ação
são: i) Banco de dados das Áreas Prioritárias para a Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade
da Zona Costeira e Marinha; ii) Mapa de importância biológica; iii) Mapas de sensibilidade ambiental a
diferentes ameaças; e iv) Diretrizes e ações prioritárias para as Áreas Prioritárias.
Após a oficina para seleção de Alvos e Metas de Conservação e as capacitações da equipe, realizadas
em 2014 e 2015, no primeiro semestre de 2016 foram realizadas reuniões para elaboração do Termo
de Referência para contratação de empresa para a realização do estudo de revisão das Áreas
Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira e marinha – ZCM. No segundo
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semestre de 2016, o termo foi finalizado e analisado pelo Banco Mundial, recebendo a Não Objeção.
Atualmente se encontra em processo de contratação pelo Funbio (Anexo 10).
Pretende-se contratar um equipe multidisciplinar com especialistas em geoprocessamento,
biodiversidade da ZCM e planejamento sistemático da conservação (PSC) e espera-se que até o final
de 2017 seja possível a entrega dos produtos e resultados.
Para que seja garantido que os dados coletados e sistematizados pela consultoria sejam guardados e
possam ser utilizados futuramente pelo MMA e disponibilizados para o público em geral, está previsto
no termo de referência que todos os dados devem manter os registros de seus metadados. Se possível
(se os sistemas estiverem aptos a receber os dados), os dados serão inclusos no SISBio e SISBr.

Definição de Áreas de Conservação e Reprodução de Espécies (ACRE)
As zonas de exclusão de pesca são consideradas no âmbito do projeto como Áreas Marinhas e Costeiras
Protegidas (AMCPs). Estas áreas podem ser permanentes, temporárias ou específicas para um tipo de
arte ou frota pesqueira. Visando a melhor interlocução com o setor produtivo estas áreas serão
designadas no âmbito do projeto como Áreas de Conservação e Reprodução de Espécies (ACREs).
A definição das ACREs é alimentada por três fontes de dados: 1) Áreas para Espécies Ameaçadas; 2)
Áreas de pesca; e 3) Áreas de agregação reprodutiva. Para as espécies ameaçadas as atividades estão
relacionadas a revisão do estado de conservação de espécies de interesse econômico, a elaboração de
guias de identificação e a elaboração de planos de recuperação de espécies ameaçadas. Para as áreas
de pesca serão identificados os territórios da pesca artesanal e a as áreas de atuação da frota industrial.
E, por fim, serão identificadas as áreas de agregação reprodutiva de peixes.
A partir destes dados serão consolidadas as propostas das ACREs que serão incorporadas ao processo
de áreas prioritárias para que ao final da discussão das áreas prioritárias possam ser levadas aos fóruns
oficias de gestão da pesca para sua criação. As áreas estabelecidas devem ser incorporadas aos sítios
de monitoramento.
A partir das capacitações, oficinas e reuniões realizadas em 2014 e 2015, no primeiro semestre de 2016
foram realizadas consultas locais com comunidades de pescadores sobre o Plano de Recuperação dos
Budiões em Caravelas, Nova Viçosa e Prado – BA, que resultaram na aprovação da proposta o Plano
pelas comunidades. No primeiro semestre de 2016, foram elaborados os termos de referência para
contratação de consultores para os planos de recuperação de espécies ameaçadas e para especialistas
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para identificação e caracterização das áreas relevantes para a pesca artesanal e industrial, como
subsídio à proposição de áreas de exclusão de pesca. Com exceção do TdR para caracterização das
áreas relevantes para a pesca industrial, que já se encontra em processo de seleção do consultor, os
demais processos se encontram no FUNBIO ou Banco Mundial para análise e validação
No 2º semestre de 2016 foram realizados sete eventos com vistas a definição das áreas conservação e
reprodução de espécies:
•

Reunião com Comitê Permanente de Gestão e do Uso Sustentável dos Recursos Pelágicos
(CPGs Pelágicos) articulando uma nova norma para mitigação da captura incidental de
tartarugas marinhas;

•

Reunião com desembargadores do TRF para o retorno da vigência da Lista de Peixes e
Invertebrados Aquáticos Ameaçados de extinção;

•

Reunião com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) para elaboração
de um seminário regional sobre áreas marinhas protegidas e áreas de conservação e
reprodução de espécies (santuários);

•

Reunião para aprimoramento do Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações
Pesqueiras por Satélite (PREPs);

•

Oficinas de avaliação de elasmobrânquios e crustáceos,

•

Evento de Pesca artesanal e gestão pesqueira,

•

Reunião com o Grupo de Trabalho de Capturas Incidentais para elaboração de propostas de
mitigação das espécies ameaçadas.

Complementando essas atividades, o documento base para o Plano de Recuperação do Guaiamum foi
finalizado e submetido aos especialistas para avaliação, e foi elaborada uma proposta de ACREs e
medidas de manejo para elasmobrânquios.

Criação de novas Unidades de Conservação
Visando o planejamento das ações de criação de novas UCs, foram revisados, pelo ICMBio, os
processos de criação de novas Unidades de Conservação na Área Marinha e Costeira, com potencial
para serem apoiados pelo projeto GEF-Mar. A soma da áreas das UCs dos processos levantados
equivale a aproximadamente o dobro da meta do Projeto. Entretanto, como as áreas são estimadas,
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esse valor pode diminuir. O andamento dos processos até o momento segue listado na tabela abaixo
(tabela 1).
No primeiro semestre de 2016, houve a criação da Unidade Refúgio de Vida Silvestre Arquipélago de
Alcatrazes, com área de aproximadamente 67.364 hectares, através do Decreto de 02 de agosto de
2016. Os valores contabilizados se encontra na tabela 2.

Tabela 1. Processos de criação na Zona Marinha e Costeira, no ICMBio.

Nome

Área da UC
proposta
(hectares)

UF

Etapa do
processo de
criação

Observações

Refúgio de Vida Silvestre de
Alcatrazes

67.364,00

SP

Criada

Unidade criada através do Decreto
s/nº de 02 de agosto de 2016

Mosaico de Abrolhos
(Parque Nacional Marinho de
Abrolhos: Área de Proteção
Ambiental Banco dos
Abrolhos; Refúgio de Vida
Silvestre da Baleia Jubarte)

9.000.000,00

BA
BA
ES

Analítica

O processo está passando por uma
remobilização e avaliação das
propostas de criação e ampliação
do parque nacional.
Proposta de Mosaico de Abrolhos.

Parque Nacional do Albardão

124.350,00

RS

analítica

Estudos incompletos
Área preliminar de estudo, os
estudos ainda não forma realizados.
Área prioritária identificada para
criação de unidade de conservação
de proteção integral, a demanda é
proveniente de um estudo do
CEPNOR que identificou a área
como um criadouro de diversas
espécies de importância
econômica.

Lixeira (UC PI)

2.270.000,00

PA

preliminar

Cordilheira Vitória-Trindade
(UC PI)

14.000.000,00

ES

preliminar

Área preliminar de estudo, os
estudos ainda não forma realizados.

conclusiva

Etapas técnicas concluídas, inclusive
com consulta pública realizada.
Posicionamento contrário do Gov.
do estado de Santa Catarina e falta
definição em relação á
sobreposição com a APA da
BaleiaFranca.

Reserva Extrativista Cabo de
Santa Marta

67.911,00

SC
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Estudos incompletos.
Proposta demandada pela equipe
da R.B. Santa Isabel visando
proteger área marinha com
ocorrência de Corais e Mero. Devese avaliar no contexto da APA
Estadual do Litoral Norte. Estudos
técnicos executados, contudo os
produtos foram aprovados apenas
parcialmente.

Refúgio de Vida Silvestre Foz
do São Francisco

173.272,00

SE

analítica

Reserva Extrativista
Cabralzinho

9.000.000,00

AP

preliminar

Área preliminar de estudos

Área de Proteção Ambiental
do Litoral Leste de do Ceará

690.000,00

CE

analítica

Unidade com objetivo do ordenar o
uso do litoral. Falta realizar vistoria
para definição dos limites.

conclusiva

Etapas técnicas concluídas, inclusive
com consulta pública realizada.
Posicionamento contrário do MME;
falta definição em relação á
sobreposição com a APA Estadual
do Litoral Sul.

conclusiva

Etapas técnicas concluídas, inclusive
com consulta pública realizada.
Falta posicionamento dos Gov. dos
estados do Ceará e Piauí.

conclusiva

Etapas técnicas concluídas, inclusive
com consulta pública realizada.
Falta posicionamento do Gov. do
estado da Bahia, posicionamento
contrário da Prefeitura de Mata de
São João

conclusiva

Etapas técnicas concluídas, inclusive
com consulta pública realizada.
Falta posicionamento do Gov. do
estado da Bahia, avaliação se a
proposta poderá ser encaminhada
em nível estadual em função do
pequeno tamanho.

Reserva Extrativista Litoral Sul
de Sergipe

Refugio de Vida Silvestre do
Peixe Boi

Refúgio de Vida Silvestre da
Praia do Forte

19.261,00

49.772,00

8.390,00

Refúgio de Vida Silvestre de
Arembepe

1.147,00

Área Total das propostas (ha):

35.404.103,00

SE

CE/PI

BA

BA
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Tabela 2: Valores das UCs criadas contabilizadas.
Criação de Unidades de Conservação - Projeto GEF-Mar
Meta do Projeto (ha):

17.500.000,00

Área que ainda precisa
ser criada:
17.432.636,00

Ano

2015

2016

Número de Ucs criadas:

0

1

Área das Ucs criadas
(hectares):

0

67.364,00
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SUBCOMPONENTE 1.2. IMPLEMENTAÇÃO DE AMCPS
a) Meta global:
● 930.000 ha (9.300 km2) de áreas protegidas fortalecidas
b) Metas Intermediárias:
● 16 Planos de manejo preparados ou atualizados (a) e sob implementação (b)
● 480 Participantes (homens e mulheres) nos processos consultivos de criação de UC ou nos
Conselhos de UCs

Análise da Situação Atual e Avanços
Até o final de 2016, o Projeto apoiou 11 Unidades de Conservação federais, subdivididas em Unidades
de Conservação em grau I de consolidação (6 UCs) e Unidades de Conservação em grau II de
consolidação. Dessas, 6 são de proteção integral e 5 de uso sustentável, englobando uma área de
1.111.368 hectares (dados do CNUC, consultado em 30 de julho de 2015).
Tabela 3. Unidades de Conservação apoiadas pelo Projeto
Grau

Nome

Área (ha)

UF

Órgão Gestor

I
I
I
I
I
I
II
II
II

RESEX de Canavieiras
RESEX Cassurubá
RESEX Corumbau
APA da Baleia Franca
Revis Ilha dos Lobos
Parna da Lagoa do Peixe
APA da Costa dos Corais
PN Marinho dos Abrolhos
PN Marinho de Fernando de Noronha
APA de Fernando de Noronha – Rocas – São
Pedro e São Paulo
Rebio do Atol das Rocas

100.682
100.574
89.996
154.865
142
36.722
404.271
87.963
10.928

BA
BA
BA
SC
RS
RS
PE
BA
PE

ICMBio
ICMBio
ICMBio
ICMBio
ICMBio
ICMBio
ICMBio
ICMBio
ICMBio

90.039

PE

ICMBio

RN

ICMBio

II
II

Total

35.186

1.111.368 hectares

Para direcionar as atividades desse Subcomponente e viabilizar a consolidação das Unidades de
Conservação em grau I e II, foram definidos pelo Comitê Operacional do Projeto - COP dez Marcos
Referenciais - MRs, com metas específicas para cada um deles. Para aferição dos avanços em relação
a esses MRs e do alcance de suas metas, são utilizadas informações coletadas por meio de 10 questões
da ferramenta de monitoramento dos Projetos do GEF, a Tracking Tool - TT.
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Mais informações sobre os Marcos Referenciais podem ser encontradas no Manual Operacional do
Projeto - MOP

Atividades desenvolvidas pelas UCs dentro de cada Marco Referenciais
Abaixo é apresentado o avanço das UCs para o atingimento dos Marcos Referenciais propostos. Os
gráficos apresentam o cenário indicado por cada UC, em cada ano de aferição da ferramenta de
monitoramento Tracking Tool, para cada questão utilizada para monitorar cada um dos MR. Os
cenários vão de 0 a 3 (colunas), enquanto as metas para cada UC, indicadas em vermelho, variam de
acordo com a questão e o grau de consolidação da UC.
Ao lado no nome do Marco Referencial é indicada a questão da Ferramenta de Monitoramento
Tracking Tool que mede seu avanço (Q#). Para cada Marco, também é indicada a meta a ser atingida
pelas UCs de grau I e grau II, assim como o cenário a que essas metas correspondem na ferramenta de
monitoramento Tracking Tool (C#).
A ferramenta de monitoramento Tracking Tool foi aplicada nas 11 Unidades de Conservação durante
a fase de planejamento do Projeto, em 2013, e reaplicada entre os meses de maio e junho de 2015. A
partir deste ano ela é aplicada anualmente, ao final de cada ano. Como informado no início do
relatório, devido ao planejamento do 2º ciclo do Projeto, em 2016 a ferramenta foi aplicada em
outubro, para que o resultado pudesse ser utilizado na oficina de planejamento.
Como alguns MRs específicos não conseguiam ser avaliados pelas 30 questões que compunham
originalmente a ferramenta, foram acrescentadas 3 questões em 2015, que começaram a ser
analisadas desde então. Por essa razão, alguns gráficos apresentam a mensuração dos cenários apenas
para 2015 e 2016.

Um detalhamento das atividades desenvolvidas é apresentado no Anexo 10. O cenário de cada UC
reportado em cada aplicação das Tracking Tools para cada Marco Referencial segue apresentado
abaixo, ao lado das atividades desenvolvidas para atingimento daquela meta, refletindo a contribuição
de tais ações para o objetivo proposto.

Durante o processo de planejamento do 2º ciclo do Projeto GEF-Mar, os MRs e questões da Tracking
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Tools utilizadas para seu monitoramento foram revistos. Entretanto, como este relatório ainda tem
como foco o 1º ciclo, manteremos o monitoramento como vem sendo feito até então, trazendo a
revisão acordada a partir do próximo relatório.

Marco Referencial: Demarcação e sinalização dos limites da área protegida (Q6)
Meta consolidação Grau I: Sinalização (C2)
Meta consolidação Grau II: Demarcação (C3)

Demarcação e sinalização dos limites da área protegida
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Unidade de Conservação

Embora em 2016 não tenha havido avanço em muitas UCs em relação aos indicadores nesse marco,
foram realizadas reuniões de alinhamento com a Divisão de Consolidação de Limites do ICMBio
(DCOL/ICMBio), sobre as formas mais eficientes e corretas para instalação da sinalização e
demarcação. Também foram discutidas ações estratégicas de articulação com a Secretaria de
Patrimônio da União (SPU) e Marinha para definição da linha de preamar e inclusão dos limites das
UCs em cartas náutica, uma vez que esses foram gargalos identificados pelo gestores. Esse
alinhamento foi concretizado nas oficinas de planejamento do 2º ciclo do projeto, fazendo parte das
ações a serem apoiadas nos próximos anos.
Apesar de ainda não ter refletido um aumento no indicador, a RESEX Corumbau e a APA Costa dos
Corais investiram em boias e placas de sinalização nesse período. O aumento observado na APA
Fernando de Noronha, por sua vez, é reflexo da discussão sobre os limites da APA com o PNM Fernando
de Noronha, na parte da ilha; e do ajuste no site oficial do ICMBio para seus limites, permitndo que os
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limites corretos se tornassem conhecidos pelos principais usuários da UC.
Vale ressaltar que das quatro UCs que tiveram avanço nesse MR, três delas atingiram a meta préestabelecida para o MR: REBio Atol das Rocas e RESEX Cassurubá e Canavieiras.

Marco Referencial: Plano de Manejo (Q7)
Meta consolidação Grau I: Elaboração ou revisão do Plano de Manejo (C2)
Meta consolidação Grau II: Revisão do Plano de Manejo (C3)

Plano de Manejo
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No segundo semestre, as UCs que haviam iniciado as atividades referente ao Plano de Manejo (PM)
continuaram os processos já informados no relatório anterior. A APA Baleia Franca, em especial, vem
realizando diversas oficinas para o envolvimento participativo de pescadores, ONGs e pesquisadores
no processo de elaboração do Plano de Manejo da unidade.
Além disso, as unidades demais que ainda não tinham PM (RESEX Corumbau, Cassurubá e Canavieiras)
deram inicio ao processo, em alinhamento com a Coordenação de Elaboração e Revisão de Plano de
Manejo (COMAN). Para consolidar esse alinhamento, foi realizada uma oficina, em novembro de 2016,
com objetivo de direcionar a metodologia a ser utilizada para elaboração do plano de manejo
Em complemento, o avanço reportado pela RESEX Canavieiras reflete o entendimento de que o Acordo
de gestão é um instrumento diretamente relacionado ao PM, já sendo trabalhado de forma a
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sistematizar informações que serão utilizadas para desenvolver seu PM. A RESEX Cassurubá vem
trabalhando da mesma forma.
O PN Lagoa do Peixe, APA Costa dos Corais, PNM Abrolhos e APA Fernando de Noronha vem
trabalhando no monitoramneto de seus planos de manejo atuais, com vistas a verifição e
aprimoramento.
A soma dessas ações indica que este MR terá um desempenho maior no final de 2017, quando for
realizada a próxima aplicação da fermenta de monitoramento Tracking Tool.

Marco Referencial: Acordo de Gestão ou Plano de Utilização (Q7d)
Meta consolidação Grau I: Acordo de Gestão ou Plano de Utilização elaborados e aprovados (C2)
Meta consolidação Grau II: Acordo de Gestão ou Plano de Utilização incorporados ao Plano de manejo
(C3)

Acordo de gestão ou plano de utilização
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Uma vez que este é um MR voltado para UCs de Uso Sustentável, ele vem sendo trabalhado em cinco
das 6 UCs desse grupo, dentre as apoiadas pelo Projeto: Resex Cassurubá, Resex Corumbau, Resex
Canavieiras, APA Costa dos Corais e APA Fernando de Noronha. A Resex de Cassurubá, a Resex
Corumbau e a Resex de Canavieiras vem trabalhando este MR de forma integrada ao Plano de Manejo,
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de forma que a oficina referente à elaboração do plano de manejo possibilitou a integração dessas
duas ferramentas. Em paralelo, Canvieiras realizou oficinas e seminários para elaboração do Acordo
de Gestão, juntamente com as comunidades locais, para posteriormente integrar ao Plano de Manejo
da unidade. Essas atividades refletiram no aumento do indicador para essa UC. Da mesma forma, a
APA da Baleia Franca já têm os acordos de gestão elaborados e em implementação que também serão
incorporados ao plano de manejo.
Para as UC de Proteção Integral, quando pertinente, é elaborado o Termo de Compromisso, que tem
como objetivo acordos entre as entidades envolvidas na implementação da UC. Para medir a
elaboração e implementação dessa ferramenta as Unidades utilizaram essa questão para tal fim, pois
não há uma questão específica referente a essa temática na T.T. Este é o caso do PNM Lagoa do Peixe.

Marco Referencial: Sistemas de proteção (Q10)
Meta consolidação Grau I: Implementação do Plano de Proteção (C3)
Meta consolidação Grau II: Implementação do Plano de Proteção (C3)

Sistemas de proteção
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Apesar da manutenção do indicador na maioria das UCs, o MR de Sistema de Proteção continua sendo
um dos que mais teve ações executadas, mostrando a importância das atividades para que não haja
regressão do indicador. Nesse 2º semestre, todas as UC realizaram ações de operações de fiscalização,
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com exceção da RVS Ilha dos Lobos e Rebio Atol das Rocas. Cassurubá vem trabalhando com o
monitoramento comunitário como uma estratégia de fiscalização participativa.
Fora as ações e operações de fiscalização, foram realizadas ações voltadas para monitoramento de
espécies e ocupação e instalação de sistema de fundeio.
A elaboração de Planos de Proteção está sendo previsto para seis das 11 unidades de conservação
presentes no projeto (APA e PNM Fernando de Noronha, PNM Lagoa do Peixe, Resex Canavieiras, RVS
Ilha dos Lobos, Resex Corumbau), em consonância com a com a Coordenação de Fiscalização (COFIS),
coordenação responsável pelas atividades de fiscalização das unidades federais.

Marco Referencial: Gestão da Pesquisa e conhecimento (Q11); e Monitoramento da Biodiversidade
e Uso de Recurso (Q11a)
Meta consolidação Grau I: Elaboração, revisão e implementação de programa de pesquisa e gestão do
conhecimento para subsidiar a gestão - manejo adaptativo - da UC (C2); e Implementação de ao menos
um protocolo/ subprograma de monitoramento - com gestão de dados (C2)
Meta consolidação Grau II: Manejo adaptativo - retroalimentação pesquisa/ gestão (C3); e
Implementação de protocolos adicionais articulados - com gestão de dados e informações (C3)

Pesquisa
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Monitoramento da biodiversidade e do uso de recursos
naturais
Pontuação TT

4
3
2
1

2015
2016

0

Meta Grau I
Meta Grau II

Unidade de Conservação

No segundo semestre de 2016 foi dada continuidade às atividades que já vinham sendo executadas,
de participação em congressos, pesquisa e monitoramento de diversas espécies e ecossistemas (lobos
e leões marinhos, recifes de coral, baleia-jubarte, tartarugas-marinhas, aves marinhas, golfinho
rotador); além de ameaças como a pesca, o lixo marinho e espécies invasoras.
Além disso, a APA Costa dos Corais realizou o I Seminário de Pesquisa da APA e uma expedição Reef
Check e a Resex Corumbau vem trabalhando a articulação para o planejamento do "Seminário do
Conhecimento da RESEX Corumbau".
A articulação entre essas ações de monitoramento é uma frente de ação importante para que esse
monitoramento seja de fato efetivo para as áreas costeiras e marinhas como um todo. Essa articulação
está sendo executada pela Dibio/ICMBio, e segue descrita no componente 3.

Marco Referencial: Equipe (Q13)
Meta consolidação Grau I: Pelo menos 2 servidores (C2)
Meta consolidação Grau II: Pelo menos 4 servidores (C3)
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Equipe - cenário TT
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Equipe - número de servidores
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* a partir de 2014, os servidores são contabilizados no NGI Noronha, que atende as duas unidades

Embora seis UCs tenham diminuído o número de servidores em relação à 2015, apenas duas delas
apresentaram queda no cenário da questão T.T. referente ao MR Equipe (Resex Cassurubá e PNM
Fernando de Noronha). Ambas havia atingido a meta para esse MR e perderam esse atingimento. Em
contrapartida, três unidades aumentaram o cenário relacionado a essa meta, sendo que apenas uma
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delas teve aumento no número de servidores (APA Costa dos Corais). Para as demais (APA Fernando
de Noronha e Rebio Atol das Rocas), o aumento se deve à eficiência na gestão, inclusive pela formação
do Núcleo de Gestão Integrada de Fernando de Noronha.
A quantidade de servidores temporários e permanentes na unidade tem sido um fator de grande
destaque em todos os encontros realizados com as todos os gestores, uma vez que o aumento das
demandas não é acompanhado por um suporte para execução. Se essa questão não for resolvida, a
redução das equipes poderá vir a prejudicar o atingimento desse MR nos próximos anos.
Vale lembrar, que a partir de 2014, os servidores da APA e o PN de Fernando de Noronha, são
contabilizados através da NGI Noronha, que atende as duas unidades.

Marco Referencial: Equipamentos e Infraestrutura (Q18); e Manutenção de equipamentos e
Infraestrutura (Q19)
Meta consolidação Grau I: Aquisição de equipamentos e infraestrutura básicos (C2); e Manutenção de
equipamentos básicos (C3)
Meta consolidação Grau II: Aquisição de equipamentos e infraestrutura suficientes (C3); Manutenção
de equipamentos (C3).

Equipamentos e Infraestrutura
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26

Manutenção de equipamentos e Infraestrutura
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Como as UCs já haviam solicitado a maioria dos equipamentos que haviam sido planejados no início
do projeto, vários foram e estão sendo entregues às unidades ao longo dos semestres. Da mesma
forma, vem sendo dado continuidade ao avanço no planejamento dos processos de reformas em
alojamentos e bases, e mantidos os serviços de manutenção preventiva ou corretiva. Como várias
aquisições ainda estão em processo para serem adquiridas, a melhora que vem acontecendo deverá
ser mais evidente nos próximos anos. A regressão nesse MR se deve ao fato de alguns equipamentos
tornarem-se obsoletos, tornando necessária sua reposição. Por essa razão, é importante o
acompanhamento dos avanços e manutenção desse MR até o final do Projeto.

Marco Referencial: Gestão Participativa (Q24d)
Meta consolidação Grau I: Conselho formado (C2)
Meta consolidação Grau II: Conselho com reuniões regulares (C3)
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Gestão participativa
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Desde o início do projeto já foram realizadas ao menos 61 reuniões de conselho gestor nas UCs
apoiadas, das quais participaram ao menos 831 mulheres e 1201 homens, totalizando ao menos 2032
pessoas. As únicas UCs que não reportaram a realização de reunião do Conselho Gestor foram a Rebio
Atol das Rocas e o Parna Lagoa do Peixe. Enquanto a Rebio ainda está consolidando seu conselho, o
PNM Lagoa do Peixe está revisando a composição e articulação dos membros atualmente nomeados.
Além das reuniões dos conselhos, outras atividades descritas no Anexo 10 contribuíram
significativamente para a melhora nesse MR. Entre elas, pode ser destacado:
•

Oficinas de elaboração do perfil da família beneficiária da unidade e reuniões dos grupos de
trabalho do Conselho Deliberativo da unidade na Resex Canavieiras;

•

Oficina de capacitação de conselheiros e construção do Plano de Ações na Resex Corumbau;

•

Curso de Manejo e Estruturação de Trilhas na APA da Baleia Franca;

•

Reunião de posse dos conselheiros do Refúgio de Vida Silvestre da Ilha dos Lobos;

•

Criação e implementação da Zona de Preservação da Vida Marinha (ZPVM) de Japaratinga,
incluindo ordenamento da visitação, palestra de Conduta Consciente em ambientes recifais
para operadores de turismo náutico e treinamento para monitores ambientais na APA Costa
dos Corais;

•

Implementação do Programa do Voluntariado no PNM Abrolhos.
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Análise do Alcance das Metas por cada UC, em cada MR
A análise dos MRs que obtiveram avanço, manutenção ou regressão reflete a realização das atividades
pelas UCs. Esses avanços e retrocessos, assim como o atingimento da meta de cada MR por cada UC
são mensurados pela ferramenta de monitoramento Tracking Tools, que tem sua aplicação prevista
para novembro de cada ano.
Dessa forma, uma análise aprofundada é executada sempre que a ferramenta é aplicada.
Os gráficos apresentados abaixo avaliam o avanço, manutenção ou regressão das UCs em cada MR
entre 2015, penúltima aplicação da Ferramenta TT, e 2016, última aplicação.

➢ Avanços e Retrocesso das UCs em cada Marco Referencial

Número de UCs

Evolução das UCs Grau I em relação aos Marcos Referenciais
7
6
5
4
3
2
1
0

Avanço
Manutenção
Regressão

Marcos Referenciais

Figura 1. Acompanhamento da situação das Unidades de Conservação em grau I de consolidação em relação aos Marcos
Referenciais do Projeto (2015 – 2016)

A análise dos MRs que obtiveram avanço, manutenção ou regressão para as UCs Grau I, reflete o foco
das UCs na elaboração de Planos de Manejo e Acordos de Gestão, formação do Conselho Gestor e
monitoramento da biodiversidade, atividades essenciais para o funcionamento da UC e a execução dos
demais MRs.O retrocesso nos MR de equipe e manutenção de equipamentos e infraestrutura refletem
a dificuldade de pessoal e recurso por que tem passado o órgão gestor, ICMBio. Já os retrocessos em
demarcação e sinalização, sistema de proteção e equipamentos e infraestrutura estão relacionados
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especificamente à RVS Ilhas dos Lobos, que passou por uma troca de equipe e consequente nova visão
sobre a realidade da unidade. Vale ressaltar que os MRs de demarcação e sinalização e de
equipamentos e infraestrutura (aquisição e manutenção também apresentam avanços, grande parte
deles devido aos investimentos do Projeto.

Evolução das UCs Grau II em relação aos Marcos Referenciais
6

Número de UCs
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Manutenção
Regressão

Marcos Referenciais
Figura 2. Acompanhamento da situação das Unidades de Conservação em grau II de consolidação em relação aos Marcos
Referenciais do Projeto (2015 – 2016).

Já em relação às UCs Grau II, os principais avanços encontram-se nos MRs de Equipe e Gestão
participativa, refletindo o foco no funcionamento do conselho gestor, base para a articulação das
demais atividades executadas pela UC. Vale observar que o MR de equipe também teve queda em uma
das UCs.
Como a maioria das UCs de Grau II já possuía plano de manejo, esse MR não apresentou avanços nem
retrocessos. Mais uma vez, os avanços nos MRs de Equipamentos e Infraestrutura, demarcação e
sinalização e monitoramento da biodiversidade são reflexo do apoio do projeto nesse ano. Também
vale observar que outras UCs tiveram retrocessos nos MRs de equipamentos (aquisição e
manutenção), o que reflete ainda alguns entraves na execução do recurso para esse fim.
Os retrocessos em acordo de gestão e pesquisa estão relacionados à NGI Fernando de Noronha, que
está em processo de revisão de seu planejamento para conseguir lidar com os diversos interesses dos
moradores e visitantes da Ilha._
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➢ Alcance dos Marcos Referenciais pelas UCs

Atingimento da Meta - UCs de Grau I / 2016
Número de UCs
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Figura 3. Atingimento das Metas de Consolidação pelas UCs em Grau I, em relação a cada marco Referencial

Em relação ao número de UCs que alcançaram os Marcos Referenciais do Projeto para Grau I, o
resultado é positivo principalmente em relação à Gestão Participativa, para os quais 5 UCs já atingiram
suas metas e para Pesquisa e Equipamentos e Infraestrutura, para os quais quatro UCs já atingiram as
Metas. Logo na sequência, duas UCs já atingiram suas metas em Acordo de gestão e Demarcação e
Sinalização.
Em contrapartida, nenhuma das UCs de Grau I atingiu as metas para Sistemas de Proteção e
Manutenção de equipamentos e Infraestrutura, tornando-se importante elaborar estratégias que
visem contribuir para a manutenção dos equipamentos adquiridos e a implantação de estratégias
eficientes de proteção da UC, garantindo o alcance e a manutenção de ambas as metas no longo prazo
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Atingimento da Meta - UCs de Grau II / 2015
Número de UCs
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Figura 4. Atingimento das Metas de Consolidação pelas UCs em Grau II, em relação a cada marco Referencial

Em relação ao número de unidades que alcançaram os Marcos Referenciais do Projeto para Grau II, o
resultado é positivo principalmente em relação à Gestão Participativa. Em contrapartida, nenhuma das
UCs de Grau II atingiu as metas para os MRS de Equipamentos e Infraestrutura (aquisição e
manutenção) reforçando a importância de elaborar estratégias que visem contribuir para a
manutenção dos equipamentos adquiridos. Para todos os demais MR, apenas uma UC atingiu a meta,
mostrando prioridades distintas para cada UC. É importante notar que as metas para as UCs Grau II
são mais ambiciosas e que os avanços apresentados nos gráficos anteriores indicam a tendência a um
maior número de metas atingidas nos próximos anos.

Alcance das metas de MR por Unidade de Conservação
Em relação ao alcance das Metas de Consolidação por cada UC, o Parque Nacional Marinho da Lagoa
do peixe já atingiu a meta de 7 dos 10 Marcos Referenciais estabelecidos, enquanto PNM Fernando
de Noronha já atingiram 6, a Resex Corumbau 5 e a APA da Baleia Franca 4. No outro extremo, o Parque
Nacional Marinho de Abrolhos ainda não atingiu a meta para nenhum MR, e a Reserva de Vida Silvestre
Ilha dos Lobos e a APA Fernando de Noronha apenas para gestão participativa.
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Marcos Alcançados em 2016 - Todas as UCs
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Figura 5. Atingimento das Metas de Consolidação pelas UCs em Grau I e II, em relação a cada marco
Referencial.

➢ Fortalecimento da UC

O atingimento das metas para cada Marco Referencial visa atingir, em última análise, a consolidação
da UC como um todo. O objetivo de fortalecimento das Áreas Protegidas nesse Projeto é medido como
o avanço no nível de gestão que uma UC possui, baseando-se na pontuação total (P) obtida por essa
UC na aplicação da ferramenta de monitoramento TT.
Nesse sentido, são considerados 3 níveis de gestão:
● Nível 0: P < 35%: não funcional
● Nível 1: 35% ≤ P≤ 75%: funcionamento básico
● Nível 2: 75% < P: alto nível de funcionamento
Das 11 UCs apoiadas pelo Projeto, a Reserva Extrativista de Canavieiras e o Refúgio de Vida Silvestre
Ilha dos Lobos se encontravam no Nível 0, e as demais em Nível 1 no momento da primeira aplicação
da TT. em 2013 .
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Avanço na pontuação total da TT
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Figura 5. Avanço na pontuação total das UCs em relação à meta de aumentar seu nível de gestão.

A RVS Ilha dos Lobos em 2015 tinha avançado no nível, mas na aplicação de 2016, ela voltou ao nível
que estava, saindo da meta que tinha alcançado. Essa regressão se deve, principalmente, à transição
de equipe da UC e uma nova visão sobre o real estado atual de consolidação da mesma.
Apesar de nove UCs terem aumentado sua pontuação total, a RESEX Canavieiras foi a única UC que
atingiu a meta em função dos avanços desenvolvidos em 2016.
O planejamento para 2º ciclo realizado no fim de 2016 considerou como objetivo o atingimento da
meta global para todas as UCs, por meio das diferentes questões aferidas pela TT. Dessa forma, as
atividades planejadas devem permitir esse alcance, por meio dos focos de ação estabelecidos pela UC
de acordo com sua realidade local.
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COMPONENTE 2. IDENTIFICAÇÃO

E DESENHO DE MECANISMOS FINANCEIROS PARA APOIAR O SISTEMA DE

ÁREAS

MARINHAS E COSTEIRAS PROTEGIDAS

a) Meta global:
● 2 mecanismos financeiros para apoiar a sustentabilidade financeira a longo prazo desenhados
e prontos para execução
b) Metas Intermediárias:
● 4 Estudos técnicos sobre a estrutura de custos e a identificação e avaliação de oportunidades
de geração de receita para as AMCPs
● Classificação de AMCPs e modelo de custos definidos

Análise da Situação Atual e Avanços
Visando incrementar a sustentabilidade financeira de longo prazo das áreas costeiras e marinhas
protegidas, foram realizadas, até o atual momento, as seguintes ações:
Componente 2. Identificação e desenho de mecanismos financeiros para apoiar o sistema de áreas marinhas e costeiras
protegidas
Período

Atividade realizada

Descrição

Origem do
recurso

Coordenador
da ação

Valor
Contrapartida

Comentário

-

-

-

-

Articulação do Grupo de Trabalho

1° sem
2015

Reuniões do Grupo
de trabalho do
Componente 2

1° sem
2016

Reuniões do Grupo
de trabalho do
Componente 2

2º sem
2016

Reuniões do Grupo
de trabalho do
Componente 2

Nivelamento dos
objetivos; divisão de
tarefas entre MMA,
ICMBio e Funbio;
construção do POA;
DAP/MMA e
Projeto GEF-Mar
avaliação do que foi
Funbio
realizado e próximos
passos do GT. O GT é
formado pelo Funbio,
ICMBio e MMA (UCP).
Reunião GT com o
objetivo de discutir o
DAP/MMA e
andamento do
Projeto GEF-Mar
Funbio
Componente 2 de
Ambiente Financeiro
Reunião GT com o
DAP/MMA,
objetivo de discutir o
DIMAN/ICMBio,
andamento do
Projeto GEF-Mar
DIBIO/ICMBio e
Componente 2 e o
Funbio
planejamento das ações

a serem apoiadas nos
próximos semestres

Demanda financeira
Construção de
modelo de custo

1º sem
2016

2º sem
2016

Chamada para
elaboração de
modelo de custo

Contratação de
consultoria para
elaboração de
modelo de custo

Análise da demanda,
oferta e lacuna
GEF- Mangue
financeira para as UCs
com manguezal
Elaboração de Termo de
Referencia e publicação
de chamada para
contratação do
consultoria ara
Projeto SNUC
elaboração de uma
Life-Web
ferramenta que permita
a estimativa do custo
para as UCs do SNUC,
entre elas as da área
costeira e marinha

Funbio

R$ 61 mil

-

DAP/MMA

não definido

-

contratação do
consultoria ara
elaboração de uma
ferramenta que permita Projeto SNUC
a estimativa do custo
Life-Web
para as UCs do SNUC,
entre elas as da área
costeira e marinha

DAP/MMA

não definido

Levantamento
bibliográfico de estudos
e projetos de
financiamento de áreas
protegidas, com foco
nas marinhas e
costeiras. Essa
bibliografia se soma ao
banco de dados de
financiamento mais
abrangente que o
Funbio possui. Cerca de
55 documentos foram
mapeados.

Funbio

Ambiente financeiro

2° sem
2015

Levantamento da
bibliografia
nacional e
internacional do
financiamento de
UCs marinhas e
costeiras

-

-
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1º sem
2016

Em parceria com o
ICMBio, uma oficina foi
realizada para mapear
as atividades e seus
respectivos custos para
que os objetivos
mínimos das UCs sejam
alcançados. Os custos
Levantamento de
levantados serão
custos de
importantes para
consolidação e
Projeto GEFformar a base de dados
manutenção das
Mangue
do modelo de custos
UCs marinhas com
das UCs do GEF Mar (ou
manguezal
seja, a demanda por
financiamento das UCs).
O mapeamento de
custos específicos para
as UCs marinhas é um
esforço pioneiro que
está sendo feito pelo
projeto.
Desenho de um projeto
de mapeamento,
Diálogos com
priorização e passo a
instituições
passo para
parceiras do Funbio
desenvolvimento de
para a construção
PSA em UCs marinhas.
de uma matriz de
Ainda em fase de
Pagamentos por
negociação. Sistemas de
Serviços Ambientais
PSA podem ser uma das
(PSA) para o
ferramentas de
ambiente marinho
financiamento das UCs
marinhas.
Valoração dos
Contribuição dos
benefícios
econômicos
manguezais para a
GEF Mangue
economia local
associados aos
manguezais
Mapeamento de
Levantamento,
fontes de
classificação e análise
financiamento e
crítica das fontes de
GEF Mangue
instrumentos
financiamento e
econômicos para
instrumentos
UCs com manguezal econômicos
Estudo de viabilidade
para a configuração de
Estudo de
um mecanismo
GEF Mangue
viabilidade
financeiro para a gestão
dos recursos priorizados
Mapeamento de
Análise do histórico do
fontes de
financiamento para as
GEF Mar
financiamento
UCs (dados do ICMBio)
atuais nas UCs

Funbio

-

-

Funbio

-

-

Funbio

R$ 45 mil

Funbio

R$ 112 mil

Funbio

R$ 112 mil

Funbio

-

O Projeto GEF
Mangue,
devido à
sinergia com o
ambiente
marinho
costeiro (GEF
Mar), é capaz
de propiciar
elementos
importantes
para o
componente 2
(Ambiente
Financeiro) no
GEF Mar. Além
disso, firmouse uma
parceria com a
Forest Trends
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2º sem
2016

Mapeamento de
fontes de
financiamento
potenciais para UCs
marinhas

Mapeamento de fontes
de financiamento por:
fontes de recursos
(público e privado;
GEF Mar
internacional e nacional;
doação e obrigação
legal)

Reuniões do GT de
Sustentabilidade
Financeira

O GT de
Sustentabilidade
Financeira para o SNUC
é constituído pelo setor
governamental (MMA,
ICMBio) e terceiro setor
pelo Funbio e Coalizão
Pró UC (Instituto
Semeia, Fundação
Boticário, The Nature
Conservancy, dentre
outros). As reuniões do
GT buscam compartilhar
ações em curso que
visam a
sustentabilidade
financeira do SNUC,
bem como discutir,
planejar e organizar as
atividades necessárias
para promover tais
ações. O GT busca criar
sinergias e cooperação
entre programas,
projetos e iniciativas,
trazendo maior
efetividade aos recursos
existentes. Além disso,
as reuniões criam
condições para
desenvolvimento,
amadurecimento e /ou
implementação de
fontes de
financiamento.

Funbio

Arpa Componente
Funbio, ICMBio
3.2.
e MMA
Sustentabilidade
Financeira

-

(FT) para a
construção da
Matriz de
Serviços
Ecossistêmicos
para o
contexto dos
"oceanos"
(Projeto ainda
em fase inicial)
que oferecerá
inputs
importantes
para o GEF
Mar.

7498,51

O GT do GEF
Mar para o
Componente 2
tem
governança
composta por
Funbio,
ICMBio e
MMA. Por
isso, as
decisões
relacionadas
ao
Componente 2
são discutidas
por todas as
partes
envolvidas.
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TdR para contratação de
consultor com o
objetivo de mapear
iniciativas de
Processo de
pagamento por serviços
contratação de
ambientais (PSA) no
consultor (TdR nº
ambiente marinho e
2016 0829 00028-2)
costeiro, focado nas UCs
do GEF Mar e em
experiências que
possam ser replicadas.
O Funbio está com
material avançado para
o mapeamento da
Identificação do
oferta financeira atual,
status atual de
contando com apoio do
financiamento
ICMBio, dos gestores
das UCs e Centros de
Pesquisa.
Mapeamento de
oportunidades de
financiamento ao GEF
Mar, levando em
consideração o volume,
acessibilidade e
Construção de base flexibilidade. Esse
mapeamento permitirá
de dados com as
a priorização das fontes
potenciais fontes
de financiamento
e ferramentas que
devem ser
implementadas (ou
maximizadas) para
contribuir na
sustentabilidade
financeira das UCs.
O GT do GEF Mar
discute a criação de
possíveis mecanismos
financeiros: a) para
monitoramento da
pesca; b) para
Possíveis
manutenção dos navios
mecanismos
de pesquisa do ICMBio;
financeiros em
c) para sustentabilidade
pauta
da base do CEPENE
(centro de formação
para o Mar); d) para
logística integrada de
ações entre UCs
próximas.

GEF Mar

FUNBIO

GEF Mar

Funbio, ICMBio
e MMA

GEF Mar

Funbio, ICMBio
e MMA

GEF Mar

Funbio, ICMBio
e MMA
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COMPONENTE 3. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
SUBCOMPONENTE 3.1. MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE E DE SUA CONSERVAÇÃO
a) Meta Intermediária:
● Sistema de Monitoramento de Biodiversidade Marinha desenvolvido e em implementação

Análise da Situação Atual e Avanços
Uma análise geral dos avanços nesse subcomponente segue relatada abaixo. As atividades
desenvolvidas para esses avanços podem ser verificadas no anexo 10.
Cabe ressaltar que no início do projeto estavam sendo envolvidos nas atividades desse componente
seis Centros de Pesquisa e conservação do ICMBio (CMA, CEPENE, CEPNOR, CEPSUL, TAMAR, CNPT),
mas que no último semestre destacou-se também o forte envolvimento do CEMAVE, em função da
aves marinhas ameaçadas.

Pesquisa
No que se refere às atividades de pesquisa nas UCs, já foram realizados dois seminários de pesquisa:
um envolvendo as UCs REBIO Atol das Rocas, APA e PNM Fernando de Noronha; e outro sobre a APA
Costa dos Corais, com apoio do CEPENE.
Em função da nova metodologia dos planos de manejo, destaca-se também a pertinência de
elaboração dos planos de pesquisa, que podem ser regionais (integrando várias UCs) e devem ser
pactuados com as UCs e a CGCAP.
No segundo semestre de 2016 destaca-se a importância da viabilização do contrato de uma instituição
para o fornecimento de bolsas no âmbito do GEF Mar, tanto para ações de pesquisa e gestão de dados,
quando para monitoramento. Muito do que foi realizado neste componente nos semestres anteriores
foi viável em função dos bolsistas contratados via CNPq, com recursos orçamentários da DIBIO.

Gestão avançada de dados e informações
Neste semestre, foi encaminhada a contratação de digitadores para recuperação de dados pretéritos,
estabelecendo níveis de base mais confiáveis para o monitoramento.. Além disso, está pronta a versão
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2.0 do Portal da Biodiversidade, que traz maior rapidez nas consultas e maiores facilidades de
atualização, estando totalmente integrada na arquitetura de TI do ICMBio.
Ainda nesse semestre, houve avanço na construção junto ao Ibama de protocolos para recepcionar os
dados de licenciamento e foi finalizado o modelo de dados para operar o processo de avaliação do
estado de conservação das espécies, junto ao Portal da Biodiversidade, bem como uma versão em
Access para utilização provisória em 2016.
Por fim, foi feita uma articulação entre as planilhas de monitoramento da pesca dos diferentes centros
de pesquisa do ICMBio, passo necessário para o desenvolvimento do sistema de dados para o
monitoramento.

Monitoramento da biodiversidade marinha e do uso direto e indireto dos recursos naturais
Está sendo desenvolvido o Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade, envolvendo UCs
e Espécies ameaçadas. O programa de monitoramento da biodiversidade marinha vem sendo
trabalhado e consolidado, com ênfase nesta primeira etapa na articulação e otimização das atividades
conduzidas pelos centros e na definição de estratégia de atuação dos mesmos nas unidades de
conservação marinho-costeiras. Foram apoiados e orientados os monitoramentos descritos no
subcomponente 1.2, e até o momento o componente marinho inclui os seguintes eixos temáticos:
•

biodiversidade associada à pesca;

•

ecossistemas(manguezais, recifes de coral, costões rochosos, lagoas), linhas de costa e UCs
marinhas insulares;

•

espécies de uso, exóticas e ameaçadas (tartarugas marinhas, mamíferos aquáticos, aves
oceânicas) - neste caso o monitoramento além das informações obtidas a partir das atividades
pesqueiras (por meio de observadores de bordo, pontos de desembarque, cruzeiros científicos
e monitoramento participativo da pesca artesanal).

Para todos os componentes estão sendo definidos os alvos prioritários em escala nacional (alvos
globais), protocolos e arranjos de implementação. Para muitos destes componentes há a ênfase nos
processos participativos, incluindo obtenção de dados, análise e discussão. Algumas abordagens têm
participação em níveis mais profundos, como a do SocMon (ver abaixo) e em outras não há esta
possibilidade, como no monitoramento da pesca industrial.
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Outro monitoramento que vem sendo realizado é o monitoramento dos manguezais, realizado pelo
GEF-Mangue, integrado com o GEF-Mar. Esse monitoramento socioeconômico-ecológico participativo
da pesca artesanal tem sido trabalhado como subsídio a ações de conservação da biodiversidade,
gestão pesqueira e desenvolvimento socioambiental em Unidades de Conservação da costa Sul do
Brasil, de acordo com o Projeto Piloto SocMon Brasil, até o momento, no âmbito do GEF-Mangue.
Como integração, está prevista capacitação na metodologia para conjunto amplo de unidades de
conservação, incluindo as do GEF-Mar, que sejam pertinentes, e haverá ainda em novembro a
incorporação desta metodologia na execução do projeto apresentado pela APA Costa dos Corais para
o MR de Integração com as comunidades. A estratégia integrada de monitoramento de manguezais foi
finalizada, estabelecendo como alvos globais para este ecossistema os pescados, o caranguejo uçá, as
plantas de mangue e a vegetação, por sensoriamento remoto. No próximo semestre haverá
detalhamento de protocolos, aquisição de materiais e capacitação das UCs para implementação do
programa, com participação prevista das UCs do GEF-Mar que têm manguezal.

O terceiro monitoramento trabalhado é o monitoramento dos ecossistemas recifais, feito por meio do
protocolo Reef Check, em parceria com a professora Beatrice Padovani, da UFPE. A implementação do
Reef Check está a cargo do CEPENE, sob supervisão da COMOB. Em 2016 focou-se na obtenção de
dados de forma emergencial em função do alerta de aquecimento dos oceanos emitido pela NOOA no
final de 2015. Foram mobilizadas equipes para obter dados antes e depois do evento, para detectar
branqueamento. As seguintes UCs foram amostradas: REBIO Atol das Rocas, APA Costados Corais,
PARNAMAR e APA Fernando de Noronha e PARNA Abrolhos. Nestes foram implantadas também
armadilhas de captura de sedimentos, para rastrear a lama do acidente de Mariana. Está prevista a
publicação do livro e dos manuais bem como de relatório dos efeitos do aquecimento.
Para o subprograma Biodiversidade associada à pesca, foi completado o mapeamento das atividades
de monitoramento pesqueiro dos centros tanto em termos tanto geográficos como temáticos (alvos
de monitoramento e tipo de atividade pesqueira monitorada). Está prevista para o primeiro semestre
de 2017 a entrega de relatórios sobre o estado da arte de cada tipo de monitoramento (observador
científico, desembarque, dentre outros), de forma integrada entre os centros, com diretrizes para o
futuro. Para isso, está sendo articulada a inclusão de um conjunto de alvos nos protocolos de cada
centro. No entanto, é preciso fazer testes de viabilidade destes novos protocolos.
Como produtos do monitoramento estão previstos:
42

•

"caixa de ferramentas" com protocolos básico e avançado, quando pertinente, e orientações,
para os vários componentes;

•

relatórios anuais do programa de monitoramento, de forma escalonada entre os componentes;

•

relatórios técnicos sobre o estado da arte de diferentes eixos de monitoramento, e cardápios
para as UCs, entendido como apresentação de forma organizada de critérios para definir
prioridades de monitoramento nas UCs, considerando as áreas chave para cada grupo de
espécies ameaçadas;

•

protocolos, solução para capacitação, gestão de dados, análises, dentre outros elementos.

Gestão Participativa
O monitoramento socioeconômico-ecológico participativo da pesca artesanal tem sido trabalhado
como subsídio a ações de conservação da biodiversidade, gestão pesqueira e desenvolvimento
socioambiental em Unidades de Conservação da costa Sul do Brasil, de acordo com o Projeto Piloto
SocMon Brasil.

SUBCOMPONENTE 3.2. AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE MARINHA E SEUS REQUISITOS DE
CONSERVAÇÃO

a) Meta Intermediária:
● Sistema de Monitoramento de Biodiversidade Marinha desenvolvido e em implementação Avaliação do estado de conservação da biodiversidade marinha e seus requisitos de
conservação.

Análise da Situação Atual e Avanços
Com objetivo de avaliar do estado de conservação da biodiversidade marinha e seus requisitos de
conservação, os Planos de Ação Nacional (PAN) vem sendo monitorados e avaliados, assim como vem
sendo feitas diversas reuniões para definir as estratégias para sua implementação.
Nesse semestre foi dada continuidade ao monitoramento e execução das ações dos Planos de Ação
Nacionais em implementação, assim como à coleta e sistematização de dados para elaboração de
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novos PANs, incluindo a organização de dados para a priorização de propostas de criação de UC
marinhas, que irá subsidiar o direcionamento do apoio do Projeto.
Entre as atividades de monitoramento, avaliação e implementação de PAN, destacam-se os PAN para
tartarugas marinhas, albatrozes e petréis, e aves limícolas e migratórias. Além destes, estão sendo
desenvolvidas atividades com vistas a elaboração dos PAN para o Peixe boi e Lagoas do sul.
Além disso, foram desenvolvidas atividade para proteção de aves marinhas no PNM Abrolhos e apoio
às ações de avaliação e análise do impacto ocorrido na foz do Rio Doce e região marinha adjacente:
•

Reuniões de técnicos e Universidades convidadas (parceiros do Programa de monitoramento UFES, UERJ e FURG com Centros do ICMBIO);

•

Contratação da Fundação de Pesquisa de apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(FURG) para a realização de análises laboratoriais sobre biomarcadores e contaminação de
metais pesados e demais rejeitos provenientes do evento de rompimento da barragem de
Fundão/SAMARCO;

•

Colocação de armadilhas de sedimento e análise de resultados sobre o impacto da lama no
Banco dos Abrolhos

As atividades desenvolvidas para esses avanços podem ser verificadas no anexo 10.
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COMPONENTE 4. COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO
SUBCOMPONENTE 4.1. GERENCIAMENTO FINANCEIRO DO PROJETO
a) Metas Intermediárias:
● Sistemas de gestão (incluindo sistemas fiduciários) operativos, produzindo relatórios anuais e
trimestrais satisfatórios. Monitoramento do projeto em operação, produzindo relatórios
semestrais e trimestrais satisfatórios.

Análise da situação atual e avanços
A execução do recurso do Projeto, assim como seu monitoramento e elaboração de relatórios
financeiros trimestrais é executada pela Unidade de Gestão do Projeto – UGP, com apoio do Sistema
Cérebro. As atividades realizadas até o momento seguem descritas abaixo:
Período

2° sem 2015

Atividade

Descrição

Análise e atendimento das
demandas de emissões de
passagens, pagamento de
diárias contratações e
aquisições.

Continuidade do atendimento às
solicitações realizadas pelos
executores por meio do sistema
cérebro. Nesse semestre foram
iniciados os primeiros processos de
aquisições de bens e contratações
de serviços e consultorias para as
unidades executoras. Quando
necessário, foi feito o contato com
o Banco Mundial solicitando não
objeção ou esclarecimentos sobre
procedimentos.

Acompanhamento,
consolidação e fornecimento
das informações financeiras ao
Banco Mundial e à UCP.

Continuidade do envio de
relatorias periódicas ao Banco
Mundial e à UCP para o
acompanhamento da execução do
Projeto.

Acompanhamento da Missão
de Supervisão do Banco
Mundial.

Participação do Funbio durante a
Missão de Supervisão realizada
pelo Banco Mundial em outubro de
2015.

Reunião de acompanhamento,
encaminhamento e definições
Reunião realizada em julho de
sobre o andamento e execução
2015.
do Projeto GEF-Mar com UIP e
UCP.
1º sem 2016

Reuniões previstas da COP
Participação na Missão de
Supervisão do Banco Mundial

Reuniões de Coordenação
Missão

2º sem 2016

Análise e atendimento das
demandas de contratações,
aquisições, emissões de
passagens e pagamento de
diárias.

Continuidade do atendimento às
solicitações realizadas pelos
executores por meio do sistema
cérebro. Quando necessário, foi
feito o contato com o Banco
Mundial solicitando não objeção ou
esclarecimentos sobre
procedimentos.

Acompanhamento,
consolidação e fornecimento
das informações financeiras ao
Banco Mundial e à UCP.

Continuidade do envio de
relatorias periódicas ao Banco
Mundial e à UCP para o
acompanhamento da execução do
Projeto.

Acompanhamento da Missão
de Supervisão do Banco
Mundial.

Participação do Funbio durante a
Missão de Supervisão realizada
pelo Banco Mundial entre 25 a 30
de setembro de 2016.

Expansão do mecanismo
'Compras Locais' para atender
insumos de compra e
contratação locais de pequena
monta, de valores inferiores a
R$ 5 mil mensais.

A proposta de expansão do
mecanismo foi apresentada pelo
Funbio ao Banco Mundial para não
objeção e disponibilizado aos
executores em 15/12/2016.

Reunião da COP

Participação na reunião de
coordenação (COP) realizada em
agosto de 2016.

A revisão do Manual do dia a dia
foi apresentada ao Banco Mundial
em 05/09/2016, com as
Revisão do manual do dia a dia,
atualizações dos procedimentos
com revisão pela UCP
aprovados no período e
detalhamento de recomendações
aos executores.
Disponibilização de
mecanismos de aquisição de
combustíveis, alimentação e
refeição via cartões.
Reunião GT GEF Mar em
Brasília
Participação na Missão de
Supervisão do Banco Mundial

A execução via cartões
combustíveis, alimentação e
refeição foi adotada pelo projeto
GEF-Mar, agilizando a execução.
Reunião GT com o objetivo de
discutir o andamento e planejar o
Componente 2 de Ambiente
Financeiro.
Missão

As capacitações oferecidas pela UGP seguem apresentadas com as demais capacitações, no
subcomponente 4.2.
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SUBCOMPONENTE 4.2. COORDENAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DO PROJETO
a) Metas Intermediárias:
● Monitoramento do projeto em operação, produzindo relatórios semestrais satisfatórios.
● Sistemas de gerenciamento adotados e implementados em todas as AMCPs
● Instâncias do projeto criadas e funcionando de acordo com o MOP

Análise da Situação Atual e Avanços
A coordenação técnico administrativa do Projeto é realizada pelo Unidade de Coordenação – UCP,
atualmente lotada no DAP/MMA. Tem como objetivo a articulação entre os atores do Projeto e a
garantia de funcionamento das instâncias do mesmo, permitindo sua execução de forma eficiente para
garantir o alcance das metas planejadas.

Articulação e coordenação
Visando orientar, coordenar e monitorar as atividades do projeto foram realizados, até o momento, as
seguintes oficinas e reuniões:
Data
30 e 31 de março de 2016
11 a 13 de maio de 2015

13 e 14 de maio de 2015
29 e 30 de junho de 2015
10 de julho de 2015
16 de julho de 2015
20 de julho de 2015
13 de agosto de 2015
21 de agosto de 2015
27 de agosto de 2015

Local
MMA,
Brasília
Escritório do
FUNBIO, Rio de
Janeiro
Escritório do
FUNBIO, Rio de
Janeiro

Participantes
Funbio, MMA, ICMBio,
Banco Mundial

Assunto
1ª Reunião do
Comitê Operacional do Projeto

UCP, UIP, UGP,
executores

Oficina de Planejamento

UCP, UIP, UGP, BM

1ª Missão de Supervisão do BM

Fortaleza

UIP, UCP

Curso gerenciamento financeiro BM

MMA (sala CT01)
- Brasília
MMA (sala 407),
Brasília
MMA (sala 407),
Brasília
MMA (sala S2),
Brasília
MMA (sala 407),
Brasília
MMA (sala 403),
Brasília

UCP, SBF, Confrem,
ONGs locais

Reunião com CONFREM

UCP, UIP, UGP
UCP, UIP, UGP, BM
UCP, SBF, Confrem,
ONGs locais
UCP, BM (Cássia)
UCP, UIP, UGP

2ª Reunião do
Comitê Operacional do Projeto
Reunião de coordenação com Banco
Mundial
Reunião com CONFREM
Reunião sobre não Objeção do
BM ao MOP
3ª Reunião do
Comitê Operacional do Projeto
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Escritório do
31 de agosto de 2015
Banco Mundial,
Brasília
Escritório do
1 e 2 de setembro de 2015 Banco Mundial,
Brasília
Escritório do
17 e 18 de setembro de
FUNBIO, Rio de
2015
Janeiro
30 de setembro de 2015

MMA, Brasília

Escritório do
FUNBIO, Rio de
Janeiro
APA Costa
dos Corais,
26 a 29 de outubro de 2015 Tamandaré/PE
MMA - Brasília
07 e 08 de outubro de
2015

UCP, UIP, UGP, BM

Reunião de coordenação com Banco
Mundial

Marina, Betânia,
gestores, DESP, DECO,
UIP, UGP

Curso de Termos de Referência

UCP, UIP, UGP, UEs

Capacitação para execução operaciona
l do Projeto

Petrobras, SBF/MMA

Contrapartida governamental ao
Projeto GEF-Mar

UCP, UIP, UGP, UEs

Capacitação para execução operaciona
l do Projeto

UCP, UIP, UGP, BM

2ª Missão de Supervisão do BM
Contrapartida governamental ao
Projeto GEF-Mar
Oficina do Projeto Terramar Integração com outros Projetos do
MMA

12 de novembro de 2015

MMA, Brasília

Petrobras, SBF/MMA

28 de novembro de 2015

Cenaflor - IBAMA,
Brasília

DZT, DECO, ICMBio, GIZ,
DAP

1 a 4 de dezembro de 2015

Hotel Kubitscheck
Plaza, Brasília

Planejamento Terramar, Revisão PO
UCP,
2015-2016 GEF-Mar e
UIP, executores, Terramar
Planejamento 1.4 GEF-Mar

02 de fevereiro de 2016

MMA (sala S1),
Brasília

UCP, UIP, Funbio, ARPA

Componente 2
- sustentabilidade financeira

UCP, UIP, UGP

4ª Reunião do
Comitê Operacional do Projeto

Petrobras, SBF/MMA

Reunião sobre contrapartida
governamental ao Projeto GEF-Mar
Reunião de alinhamento do Projeto e
construção de rede de resultados

18 de fevereiro de 2016

18 de fevereiro de 2016

MMA (sala 403),
Brasília
MMA, Brasília

1 e 2 de março de 2016

ICMBio (sala
Multimídia)

UCP, UIP, UGP, ONGs,
CPs, UCs, DECO, DESP,
DIBIO

2 e 3 de março de 2016

ICMBio
(auditório),
Brasília

UCP, UIP, Funbio,
Reunião sobre o Subcomponente 1.4 executores, comunidade,
integração com a comunidade
ONGs, CPs

4 de março de 2016

ICMBio (sala
Multimídia)

13 de abril de 2016
24 a 28 de abril de 2016
01 de agosto de 2016

Reunião para a integração das
Dibio, UCP, UGP, UCs, CPs atividades de pesquisa e
monitoramento
5ª Reunião do
UCP, UIP, UGP
Comitê Operacional do Projeto

MMA (sala 508),
Brasília
PN Lagoa do Peixe
Mostardas/RS
UCP, UIP, UGP, BM, UEs
MMA - Brasília
MMA, Brasília

UCP, UIP E UGP

3ª Missão de Supervisão do BM
6ª reunião do Comitê Operacional do
Projeto Gef-Mar
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02 a 05 de agosto de 2016

CEMAVE, Brasília

UCP, gestores das UCs

Curso de Integração de Serviços
Ecossistêmicos no Planejamento de
UCs

12 a 14 de setembro de
2016

Caravelas, Bahia

UCP, UIP, gestores das
UCs do sul da Bahia

XIII Encontro Corredores Marinhos de
Biodiversidade - Cenário atual,
desafios e perspectivas de futuro

20 a 23 de setembro de
2016

ICMBio- Brasília

UCP, UIP, UGP,
Coordenações Temáticas
do ICMBio

Reunião com as coordenações
temáticas do ICMBio para alinhamento
das atividades apoiadas pelo Projeto

21 de outubro de 2016

NGI Fernando de
Noronha

UCP, UIP, UGP, BM, UEs

4ª Missão de Supervisão do BM

03 de novembro 2016

ICMBio, Brasília

UCP, UIP, Coordenações
Temáticas do ICMBio

Reunião com as coordenações
temáticas do ICMBio para alinhamento
das atividades apoiadas pelo Projeto

07 a 10 de novembro 2016

Banco Mundial,
Brasília

UCP, UIP, UGP, BM, UEs,
Coordenações Temáticas
do ICMBIO

Oficina de Planejamento Projeto GEFMar

12 e 13 dezembro de 2016

Regência/ES

UCP

Oficina de planejamento do Projeto
Terra Mar no ES

Capacitação

Neste semestre foi finalizado, pela ACADEBIO/ICMBio, o Termo de Referência para contratação de uma
consultoria que irá desenvolver um plano de capacitação específico para o Projeto GEF-Mar. Tal
contratação está sendo viabilizada pelo Funbio.
Ainda, considerando o Projeto como um todo, diversas capacitações foram realizadas para apoiar suas
ações, as quais seguem listadas abaixo:
Executor

Nome da
capacitação

PN da lagoa
do Peixe

-

SAPIS
RESEX de
Canavieiras
Curso de Integração
de Serviços
Ecossistêmicos na

Objetivo
Promover
articulação entre
os pesquisadores
e a RESEX de
Canavieiras
Capacitação na
elaboração de
planos de manejo.

Data

N° Participantes

Origem do
recurso

-

-

-

Novembro
de 2015

-

Projeto GefMar

Comentário
-

-

1a
5/08/2016

49

elaboração de
Planos de Manejo
RESEX
Cassurubá

-

-

-

-

Os cursos promovidos
pela coordenação do
projeto ocorreram em
períodos em que não
houve possibilidade
de participação de
alguma pessoa desta
UC

Reunião do Grupo
de
Acompanhamento
GEF Mar

Dar posse ao
grupo instituído
pelo Conselho e
nivelar
informações com
o mesmo

21.08.2015

21

Oficina de
Alinhamento
Institucional de
Metas e Atividades
para os próximos
três anos

Alinhar
informações e
planejamento
para os próximos
passos

de 07 a
11/11/2016

01 pessoa da UC

15/06 a
16/06/2015

1

Projeto GEF
mar

-

02 e 03 de
março de
2016

3

Projeto GEF
mar

-

RESEX
Corumbau

Oficina de
planejamento do
monitoramento
marinho no âmbito
do projeto GEF-Mar

APA da Baleia
Franca

-

Oficina de
compartilhamento
do conhecimento
das iniciativas
existentes, de
discussão sobre o
que acontece em
cada região e
proposição de
estratégia de
integração, seja
com outros órgãos
e instituições, seja
internamente
Alinhamentos
projetos
Componente 1.4

ICMBio
(somente
combustível)

GEF Mar

POA APABF
(Refeições,
Passagens e
Diárias,
Combustível) +
POA MMA
14 (Teórico),
(Passagens e
15 e 16
60 no Teórico e diárias
(prático) de
20 no Prático
internacionais)
Setembro de
+
2016
Contrapartida:
Pref. Municipal
de Imbituba
(Tradução
Simultânea e
Espaço Físico)
Verificar como se
12 pessoas
POA APABF
dão os
05 a 12 de
(Chefe da
(Meias Diárias
Procedimentos de Setembro de
APABF,
- Alimentação)
2016
Empreendedores e
Normatização e
controle das
de Turismo e
Contrapartida

Qualificar atores
Locais e Regionais
e Capacitar
Parceiros do
Protocolo de
Encalhes e
Curso de
Emalhes da APABF
Desenredamento de
nos
Grandes Cetáceos
procedimentos
teóricos e práticos
para
desenredamento
de grandes
cetáceos

R$ 5.400,00 (Tradução
Simultânea) e Sem
custo identificado
(espaço físico)

Missão Técnica
Península Valdez Argentina

Aprox. R$ 8.000,00
(SEBRAE SC)
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atividades de
observação de
baleias embarcado
e por terra em
Valdez/Argentina,
visando a
proteção das
espécies e
conservação de
ecossistemas.
Qualificar
servidores do
ICMBio no
atendimento de
primeiros
socorros, visando
Curso de Primeiros
dar maior
Socorros para Fiscais
segurança
e Servidores
operacional,
especialmente em
atividades de
campo,
fiscalização,
vistorias e afins.
Qualificar o
servidor no
entendimento e
gestão dos
conflitos
socioambientais,
possibilitando
Conflitos em
atuação adequada
Unidades de
às necessidades
Conservação:
de gestão desta
estratégias de
APABF.
gerenciamento e
Conhecimentos
mediação
em Educação
Ambiental, Gestão
Ambiental Pública,
Entendimento e
mediação de
conflitos,
educomunicação.

Guias /
Consumidores
da região,
Colaboradores
SEBRAE SC)

22 e 23
Setembro de
2016

15, sendo 1 da
APA da Baleia
Franca

28 de
Novembro a
21 de
dezembro
de 2016

1 Analista da
APABF

SEBRAE SC
(Passagens
aéreas,
Transfers,
Hospedagem e
acesso aos
atrativos)

POA APABF
(Diária
servidor da
APA) e
Contrapartida
Servidor do
Corpo de
Bombeiros de
SC)

Sem custo Ministrante
Voluntário

MMA

Sem custo
identificado
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Reunião no dia
25/10/16 com o
novo Coordenador
Regional do
ICMBio para tratar
de assuntos
relacionados ao
Refúgio de Vida
Silvestre da Ilha
dos Lobos. No dia
26/10/16 reunião
em Imbituba/SC
com APA Baleia
Franca, Cepsul,
CNPT e
representantes de
REVIS Ilha
Reuniões locais com
pescadores
dos Lobos
lideranças
artesanais para
tratar do
Componente 1.4
do Projeto Gefmar
de fortalecimento
das comunidades
pesqueiras no
litoral sul do
Brasil. Dia
27/10/16
participação da
oficina de
pesquisadores do
Plano de Manejo
da APA Baleia
Franca
Ferramentas
Identificar e
econômicas para a
conhecer as
conservação de
ferramentas
unidades de
econômicas para
APA da Costa
conservação e
UCs com Mangue
dos Corais
Manguezais
Curso de
Renovar porte de
Abordagem, INPO e
armas de fiscal
tiro
Oficina de
compartilhamento
do conhecimento
das iniciativas
existentes, de
Oficina de
discussão sobre o
planejamento do
PN Marinho
que acontece em
monitoramento
dos Abrolhos
cada região e
marinho no âmbito
proposição de
do projeto GEF-Mar
estratégia de
integração, seja
com outros órgãos
e instituições, seja
internamente

25 e 26 de
outubro
2016.

10

Gefmar

-

27 de junho
a 1 de julho
de 2016 CEPENE, PE

30

GEF Mangue(
ICMBio e CSF)

-

42675

1

ICMBIo ACADEBio

15/06 a
16/06/2015

1

Projeto GEF
mar

-
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Oficina de
trabalho realizada
na sede do
ICMBio, em
Brasília/DF.
Apresentações
sobre o estado
atual do
Oficina ICMBiodesenvolvimento
CNPq sobre
dos programas
Programa Ecológico
PELD em áreas
de Longa Duração
sobrepostas a
PELD
Unidades de
Conservação.
Diálogos e
atividades em
grupo para
planejar maior
interação entre as
pesquisas e as UCs
Oficina de
trabalho realizada
na sede do IBAMA
em Vitória/ ES.
Reunião para
Foram
avaliação do
apresentados os
impacto da
resultados
lama/pluma
preliminares das
Samarco sobre os
expedições
ambientes costeiros
científicas
e marinho (ES e BA)
realizadas com a
– Expedição Soloncy
finalidade de
e demais
identificar e
monitoramentos
monitorar os
impactos da lama
de rejeitos da
Samarco.
Oficina para
Planejamento do
Componente 1.4.,
Realizado na sede
integração dos
do ICMBio, em
resultados do
Brasília/ DF.
componente 1.3 e
Projeto TerraMar.
Evento realizado
Capacitação para
pelo Instituto
operadores de
Baleia Jubarte, em
turismo e mestres
Caravelas/ BA, no
de embarcações
centro de
para o turismo de
visitantes do
observação de
PARNAM
baleias.
Abrolhos.

27/04 e
28/05/2015

1

Projeto GEF
mar

nº participantes na UC
nas atividades
mencionadas
16/03 e
17/03/2015

1

Projeto GEF
mar

02/03 a
04/03/2015

1

Projeto GEF
mar

6

Projeto Baleia
Jubarte/
Instituto Baleia
Jubarte

21/06/2016
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PN Marinho
de Fernando
de Noronha

APA de
Fernando de
Noronha –
Rocas – São
Pedro e São
Paulo

Seminário de
Pesquisadores do
Parque Nacional
Marinho de
Fernando de
Noronha e REBIO
Atol das Rocas

Curso de Educação
Ambiental na
ACADEBio
Oficina de
planejamento do
monitoramento
marinho no âmbito
do projeto GEF-Mar

ICMBio na Escola Alunos da Escola
Arquipélago FN
(listas de presença
anexas)

NGI
Fernando de
Noronha

Ordenamento da
baía, praia e porto
de Santo Antônio.

Oficina com
pescadores
profissionais do
arquipélago de
Fernando de
Noronha.

Compartilhar o
conhecimento
cientifico
adquirido nas UCs
envolvidas com a
comunidade local
e aproximar os
pesquisadores
objetivando
incentivar
pesquisas
relacionadas a
conectividade
ecossistêmicas
entre estas UCs
Curso de Educação
Ambiental na
ACADEBio
Participar da
primeira oficina de
planejamento do
monitoramento
marinho no
âmbito do projeto
GEF-Mar, em
Brasília.
5 temas x 18 salas
de Oficinas e 5
(18) expedições de
Campo de
Educação
Ambiental
continuada sobre
o tema “Minhas
Áreas Protegidas e
Seus Heróis: APA
e Parque”.
Oficina para
construção de
proposta de
ordenamento para
a baía de Santo
Antônio e de boas
práticas de
conduta para os
usuários da área.
Discutir a cadeia
produtiva e
alternativas para o
seu
fortalecimento da
Pesca Artesanal no
Arquipélago de
Fernando de
Noronha

set/15

250

Edital
DIBIO/ICMBio
e WWF Brasil

Cerca de 250
participantes

Maio e
agosto de
2015

1

ICMBio

-

14 a 18 de
junho 2015

1

Projeto GEFMar

-

Agosto a
Dezembro
de 2016

ICMBio /
Os 420 alunos da
Projeto
escola
Golfinho
Arquipélago
Rotador

23, 24 e 26
agosto de
2016.

48

Projeto GEFMar

22 e 23 de
outubro de
2026

42

Projeto GEFMar

R$ 12.000,00 / R$
6.000,00
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Oficina de
planejamento e
reestruturação do
NGI Noronha.

Planejar e
reestruturar o NGI
Noronha com seus
servidores.
Compartilhar o
conhecimento
cientifico
adquirido nessas
Seminário de
UCs oceânicas,
Pesquisadores do
aproximar os
ParNaMar de
pesquisadores
Fernando de
Rebio do Atol
com o público em
Noronha, Rebio Atol
das Rocas
geral e buscar
das Rocas e APA de
pesquisas e
Fernando de
pesquisadores
Noronha/SPSP/Atol
relacionados a
das Rocas.
conectividade
ecossistêmicas
entre estas
unidades.
Capacitar
servidores dos
Centros de
Pesquisa e
Conservação
Marinhos do
Curso de aplicação
ICMBio na
de critérios IUCN na
aplicação do
avaliação do estado
método de
Dibio/ICMBio de conservação das
avaliação do risco
espécies da fauna
de extinção de
espécies e no
processo de
avaliação da fauna
conduzido pelo
ICMBio
Curso de Avaliação
Capacitar
de Espécies
Pesquisadores
Treinamento para
Capacitar a equipe
contratação de
sobre as regras do
consultorias,
Banco Mundial
realizado pelo Banco
para consultorias.
Mundial
Capacitar os
executores sobre
processos de
Oficina para
aquisições de bens
Implementação do
Funbio
e serviços e
Projeto GEF-MAR
orientações para
utilização do
sistema cérebro.
Capacitar os
executores sobre
Oficina para
processos de
Implementação do
aquisições de bens
Projeto GEF-MAR
e serviços e
orientações para

23 a 28 de
outubro de
2016

13

31 de agosto
a 04 de
250
setembro de
2015

Projeto GEFMar/ICMBio

Liberação de 1
analista para
Moderação de
Oficina.

Edital
DIBIO/ICMBio
e WWF Brasil

-

14 a
16/12/2015

10

Projeto GEFMar

dez/15

25

Projeto GEFMar

01/09/2015
e
02/09/2015

2 representantes
do Funbio

17/09/2015
e
18/09/2015

15

07/10/2015
e
08/10/2015

11
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utilização do
sistema cérebro.

Orientar toda a
equipe do Funbio
envolvida no
Reunião de kick off Projeto GEF-MAR
do Projeto GEF-MAR sobre os
procedimentos
gerais de sua
execução.
O curso se dividiu
em 3 módulos de
24 horas-aula
cada. O módulo III
("Análise
financeira e
econômica de
Curso de Análise
projetos na
Financeira e
prática: exemplos
Econômica de
para diversos
Projetos (Prof. Jorge setores da
Madeira Nogueira,
atividade humana.
UnB)
Algumas
alternativas") foi
feito no primeiro
semestre de 2016.
O Programa GEF
Mar foi utilizado
como exercício em
aula.
Oferecer uma
introdução a
ferramentas de
análise econômica
que permitam
elaborar
Curso de
estratégias mais
Ferramentas
eficientes e
Econômicas para a
eficazes para
Conservação de
formulação de
Unidades de
políticas para
Conservação com
conservação de
Manguezais
manguezais
(Conservação
(introdução a
Estratégica - CSF e
economia,
Funbio)
instrumentos
econômicos,
valoração de
serviços
ambientais e
sustentabilidade
financeira)

42286

14/03/2016
até
18/03/2016

27/06/2016
até
01/07/2016

20

Dois cursos de
capacitação foram
feitos para a equipe
1
BID
do Componente 2
(Ambiente
Financeiro). O
primeiro foi um curso
ministrado pelo Prof.
Jorge Madeira
Nogueira (UnB) no
Funbio e o outro curso
foi feito pela
Conservação
Estratégica (CSF) em
parceria com o
Funbio, com o
objetivo de
apresentar os
resultados do Projeto
28 gestores de
GEF Mangue e
UCs federais
capacitar os gestores
com manguezais
de UCs federais com
(nas quais
manguezal (no Centro
existiam dois
gestores de UCs PNUD (Projeto de Pesquisa e
também
GEF Mangue) Conservação da
Biodiversidade
pertencentes ao
Marinha do Nordeste
GEF Mar - RESEX
- CEPENE).
Canavieiras e
APA Costa dos
Corais)
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Treinamento no
STEP

Capacitar a equipe
sobre o sistema
STEP - Systematic
06/10/2016
Tracking of
Exchanges in
Procurement.

1 representante
do Funbio

Oficina de
Alinhamento
Institucional de
Metas e Atividades
para o triênio 20172019 do Projeto
GEF- MAR

Contribuir para o
planejamento de 07/11/2016
Metas e
a
Atividades para o 11/11/2016
triênio 2017-2019.

2 representantes
GEF-Mar
do Funbio

Oficina para
elaboração de
Planos de Manejo

Orientar os
executores quanto
à elaboração de
TdR para
21/11/2016
contratações
a
relacionadas à
25/11/2016
elaboração de
Planos de Manejo
das UCs.

2 representantes
GEF-Mar
do Funbio

O curso teve
duração de 1 dia e
tem como
Curso de Storytelling objetivo
42682
(NatGeo)
apresentar
diferentes
técnicas para falar
em público.

Diálogos
Sustentáveis

25 participantes
sendo 18
pessoas do
Funbio, 4
pessoas da
Fundação
Roberto
Marinho e 1
pessoa do
Museu do
Amanhã.

O evento, ocorrido
em Belém (21 de
outubro e 1 de
dezembro) e
Cuiabá (24
novembro) teve
como objetivo
entender e
Mais de 100
enfrentar os
21/10/2016,
participantes
desafios e
24/11/2016,
com os dois
oportunidades do 01/12/2016
eventos
financiamento da
conservação
através da
promoção da
troca de
experiências e do
diálogo entre
diversos atores.

GEF-Mar

REDLAC

US$ 5 mil dólares

ARPA 3º Fase

R$ 90 mil reais
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Coaching de análise
estatística

O objetivo do
curso foi
apresentar
conceitos de
estatística
descritiva como
correlação, análise
de significância,
dentre outros
utilizando a
Meses de
temática da
Outubro e
efetividade de
Novembro
gestão,
representada pela
ferramenta
RAPPAM, e a
gestão do Arpa.
(conceitos de
estatística
poderão ser úteis
no projeto GEF
Mar)

7 pessoas, sendo
5 funcionários
ARPA 3º Fase
do Funbio

48000

Comunicação
O Projeto conta, atualmente, com uma página no site do MMA para divulgação de suas atividades
e atualização de informações sobre sua execução.
http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/programas-e-projetos/projeto-gef-mar
A comunicação entre os atores ocorre, principalmente, via e-mail e telefone, diretamente entre as
diferentes instâncias do Projeto.

As ações de comunicação e divulgação do Projeto contam, também com atividades desenvolvidas
pelos diversos executores. Abaixo, apresentamos a lista de materiais de divulgação que já foram
desenvolvidos no âmbito do Projeto, com vistas ao apoio e divulgação das atividades por ele
promovidas:

UC

APA da Costa
dos Corais

Período

2° sem 2015

Nome

Objetivo

Público Alvo

Origem do recurso

Resumo de Executivo do
Plano de Manejo

Divulgar o Plano de Manejo
da UC

Atores da UC

Parceria Público -Privada
entre ICMBio/Fundação
Toyota/SOS Mata Atlântica

Cartilha Informativa Zona
de Preservação da Vida
Marinha

Divulgar uma zona de
manejo nos municípios da
UC

Atores da UC

Parceria Público -Privada
entre ICMBio/Fundação
Toyota/SOS Mata Atlântica
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Placas de sinalização e
informação

Informar os usuários da UC
sobre a existência da
unidade, seu plano de
manejo e seu zoneamento

Uniformes para equipe
da UC

Identificar a equipe da UC
durante atividades de campo Equipe da UC
e representação institucional

Projeto Toyota APA Costa dos
Corais

Folders, placas,
camisetas, prancheta de
identificação de espécies
marinhas e normas de
conduta consciente em
ambientes recifais

Transmitir informações para
visitantes e operadores de
turismo sobre a APACC, sua
fauna e flora e regras de
conduta

Visitantes e
operadores de
turismo

Projeto Toyota APA Costa dos
Corais / Projeto Jangadeiros
da Rota Ecológica

Panfletos informativos e
educativos sobre o
PARNAMAR de Fernando
de Noronha

Informar e conscientizar os
visitantes do PARNAMAR de
Fernando de Noronha sobre
os objetivos e conduta de
visitação da UC

Visitantes do
PARNAMAR de
Fernando de
Noronha

Contrapartida da
Concessionária

2° sem 2015

Vídeo documentário

15 anos da APABF divulgação - comunicação
sobre gestão da UC, desafios
e avanços

Conselheiros,
lideranças,
sociedade em
geral, ICMBio,
MMA

GEF-Mar (passagens) e
ICMBio (equipe técnica)

1º sem 2016

Materiais em etapa de concepção de conteúdos e de definição das melhores estratégias de comunicação,
podendo ser em parcerias ou não. Poderão ainda ser produzidos no segundo semestre de 2016, a depender
da capacidade operacional e priorização de ações.

RESEX
Corumbau

1º sem 2016

Folder

Divulgar a RESEX Corumbau

Especialmente
turistas

Recursos de condicionante
de autorização ambiental

Revis Ilha dos
Lobos

1º sem 2016

Folder informativo do
Refúgio de Vida Silvestre
da Ilha dos Lobos

Informação da UC e sua
importância na região

Conselheiros do
Revis e público
diverso

GEF-Mar

Banner e Cartilha com
boas práticas de conduta
para os usuários da Praia,
Baía e Porto de Santo
Antônio

Conscientizar sobre os
cuidados, reponsabilidade
no uso, e sobre riqueza e
fragilidade ambiental da Baía
e Praia de Santo Antônio

Turistas,
moradores e
trabalhadores
Projeto GEF-Mar
usuário da área do
Porto de Santo
Antônio.

8 Edições do Ecoar

Informativo das atividades
do NGI Fernando de
Noronha com notícias
ambientais

Comunidade Geral
ICMBio (voluntariado)
e visitantes

2 Edições do Clarear

Informativo das atividades
do NGI Fernando de
Noronha com informações
sobre temas controversos
(prestação de contas,
funcionamento interno...).

Comunidade Geral
ICMBio (voluntariado)
e visitantes

1º sem 2016

PN Marinho de
Fernando de
2° sem 2015
Noronha

APA da Baleia
Franca

NGI Fernando
de Noronha

2º Sem 2016

usuários de forma
geral

Projeto Toyota APA Costa dos
Corais
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APACC

Abrolhos

APABF

RESEX
Cassurubá

Conteúdo para artes da
exposição itinerante de
APA Costa dos Corais

moradores,
Aumentar o conhecimento
visitantes, alunos
sobre a UC por parte de seus
de escolas da
usuários
região

Projeto Toyota APACC

Apoio e
Acompanhamento de
produção de matérias
para televisão sobre o
PARNAM Abrolhos

1-Gravação do Programa
Missão Américas, com
Richard Rasmussen, no canal
National Geographic; 2Nacional
Gravação do Programa
Como Será, Hoje é Dia
D...Abrolhos, TV Globo

Projeto GEF Mar/ Orçamento
ICMBio

Instalação de painéis
interpretativos sobre as
Baleias Jubartes no
Centro de Visitantes da
UC

Material disponibilizado e
instalado pelo Projeto Baleia
Jubarte

visitantes

Outros (Projeto Baleia
Jubarte)

2º Sem 2016

500 Cartazes - Prevenção
de Molestamento de
Cetáceos

Comunicar esportistas,
donos de embarcações e
promotores de atividades
náuticas e aéreas sobre
atividades legalmente
proibidas, com finalidade de
coibir o molestamento de
cetáceos (Baleias e botos em
especial)

Marinas /
Náuticas,
Aeroclubes,
Pousadas e
Restaurantes,
Bares, Balsas,
órgãos Públicos da
região

POA UC (Combustível e
diárias) e Contrapartida de
Parceiros - Sec. De Turismo
do Estado de SC (Designe,
Gráfica e Distribuição)

2º Sem 2016

Divulgar o Monitoramento
Documentário - Cuidando Ambiental Comunitário
do Meu Lugar (Disponível desenvolvido pela Resex de
no Youtube)
Cassurubá com o apoio
ICMBio e GEFMAR.

Extrativistas

GEFMAR e ICMBio

2º Sem 2016

2º Sem 2016
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CONCLUSÕES
A análise geral do andamento do Projeto, no período de julho a dezembro de 2016, é considerada
positiva pois já foram identificados avanços em todos os subcomponentes. As atividades que já haviam
sido iniciadas tiveram prosseguimento, e outras atividades foram iniciadas, resultando em avanços em
direção às metas dos Projetos. Em paralelo, nesse semestre foi iniciado o processo de planejamento
do 2º ciclo do Projeto, com vistas a ajustar e organizar as próximas atividades a serem executadas.
Nas reuniões de planejamento e durante o próprio andamento do projeto vários entraves ainda são
identificados e destacados, principalmente em relação aos meios de execução e solicitação das
demandas, mas ao mesmo tempo várias soluções estão sendo colocadas em prática. Dessa forma,
espera-se um aumento da execução nos próximos relatórios. Os procedimentos operacionais estão
aos poucos sendo assimilados por todos, assim como a incorporação das metas e objetivos do Projeto
pelos executores.
Intensificando as articulações que já vem sendo feitas, neste segundo semestre de 2016 foram
analisadas e selecionadas seis Unidades de Conservação Estaduais para serem incorporadas ao Projeto,
além de concluída a formalização do Conselho do Projeto.
A análise das atividades já desenvolvidas e planejadas para o próximo ciclo leva a crer que haverá um
avanço nos Marcos Referenciais mensurados. Nesse âmbito, é interessante notar que cada Unidade
de Conservação vem priorizando os MRs mais necessários para sua UC, de forma a comporem o avanço
que considera a realidade local.
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Anexos
Anexo 1. Aplicação da TT 2013, 2015 e 2016 para os Marcos Referenciais do Projeto (quatro cenários possíveis para cada MR, de 0 a 3)
Demarcação e
sinalização dos
limites da área
protegida
Unidades de
Conservação

2013

Plano de Manejo

Acordo de gestão
ou plano de
utilização

Sistemas de
proteção (ou
Plano de
Proteção)

Monitoramento
da biodiversidade
e do uso de
recursos naturais

Pesquisa

Equipamentos e
Infraestrutura

Equipe

Manutenção de
equipamentos e
Infraestrutura

Gestão
participativa
(Conselho)

2015 2016 2013 2015 2016 2013 2015 2016 2013 2015 2016 2013 2015 2016 2013 2015 2016 2013 2015 2016 2013 2015 2016 2013 2015 2016 2013 2015 2016

Resex
Corumbau

0

0

0

2

0

0

2

2

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

Resex
Canavieiras

1

1

2

0

0

1

0

1

1

1

1

2

2

2

0

2

1

1

1

2

2

2

0

0

1

0

3

RVS Ilha dos
Lobos

2

2

1

0

0

0

0

0

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

0

0

0

APA Baleia
Franca

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

3

3

1

0

2

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

0

1

2

2

1

2

2

1

1

2

1

3

3

2

3

3

2

2

2

1

3

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

PN Abrolhos

2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

APA
Fernando de
Noronha

2

1

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

3

2

2

2

1

1

2

1

1

2

0

1

1

1

3

APA Costa
dos Corais

2

1

1

2

3

3

0

0

1

1

1

2

2

2

0

2

1

1

2

2

3

2

2

1

2

1

3

PN Fernando
de Noronha

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

3

2

1

2

2

1

2

1

3

3

Rebio Atol
das Rocas

3

2

3

2

2

2

3

3

2

3

3

3

3

3

1

3

1

2

3

2

2

2

2

1

2

1

1

Reses
Cassurubá
PN Lagoa do
Peixe
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Anexo 2. Avanço em relação aos níveis de gestão das UCs, a partir da pontuação total da Tracking Tool
2013

2015

UC
Fortalecida

2016

Pontuação
Total TT

Pontuação
máxima
possível

Porcentagem

Classe

Pontuação
Total TT

Pontuação
máxima
possível

Porcentagem

Classe

Pontuação
Total TT

Pontuação
máxima
possível

Porcentagem

Classe

Resex Canavieiras

31

102

30%

0

25

111

23%

0

62

111

56%

1

1

Revis Ilha dos Lobos

32

102

31%

0

43

111

39%

1

35

111

32%

0

0

Resex Cassuruba

46

102

45%

1

59

111

53%

1

60

111

54%

1

0

Resex Corumbau

46

102

45%

1

43

111

39%

1

51

111

46%

1

0

PN Lagoa do Peixe

47

102

46%

1

51

111

46%

1

57

111

51%

1

0

APA Baleia Franca

50

102

49%

1

50

111

45%

1

56

111

50%

1

0

PN Abrolhos

53

102

52%

1

44

111

40%

1

62

111

56%

1

0

APA Fernando de
Noronha

54

102

53%

1

73

111

66%

1

74

111

67%

1

0

APA Costa dos Corais
PN Fernando de
Noronha

56

102

55%

1

56

111

50%

1

71

111

64%

1

0

65

102

64%

1

77

111

69%

1

74

111

67%

1

0

Rebio Atol das Rocas

66

102

65%

1

67

111

60%

1

71

111

64%

1

0

Nome da UC

* A UC é considerada fortalecida quando a pontuação da TT muda de nível (<35%=não funcional; 35% a 75% = funcionamento básico; >75% = alto nível de funcionamento)
Níveis
0
1
2

< 35%
35% a 75%
>75%

Não funcional
Funcionamento básico
Alto nível de funcionamento
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Anexo 3. Avanço em relação aos indicadores dos objetivos gerais e resultados intermediários do Projeto
Indicadores dos objetivos globais
Componente

Meta

Indicador

Linha de base

Situação Atual

Meta final

1

17,5 M ha (175.000 km2) de novas
áreas protegidas estabelecidas

Hectares de novas áreas
protegidas de acordo com
seus instrumentos legais,
inclusive áreas de
exclusão de pesca

5.5 milhões

5.567.364

17.5 milhões

1

930.000 ha (9.300 km2) de áreas
protegidas fortalecidas

Hectares de áreas
protegidas com maior
efetividade de gestão

0

100.682
RESEX Canavieiras

930.000

2

2 mecanismos financeiros para
apoiar a sustentabilidade
financeira a longo prazo
desenhados e prontos para
execução

Número de mecanismos
desenhados

0

0

2

Meios de Verificação
Decretos e leis com a definição da
área criada.
Obs.: os dados são consultados no
Cadastro Nacional de Unidades de
Conservação (CNUC)
Relatório Anual do Tracking Tools.
Obs.: É considerado fortalecido
quando a pontuação da TT muda de
nível (<35%=não funcional; 35% a
75% = funcionamento básico; >75% =
alto nível de funcionamento)
Relatórios do projeto, acordos
estabelecidos, mecanismos
financeiros propostos e
apresentados, e proposta de
regulamentação.
Obs.: É considerado apenas a
proposta finalizada e pronta para
execução

Indicadores dos resultados intermediários
Componente

Meta

1

Atualização do Mapa de Áreas
Prioritárias para Conservação, Uso
Sustentável e Repartição de
Benefícios da Biodiversidade
Brasileira – Bioma Marinho e
Costeiro e geração de Mapa de

Indicador

Linha de base

Situação Atual

Meta final

Meios de Verificação
Relatórios do projeto
Mapa publicado

Mapas desenvolvidos

0

30%

100%

Obs.: É considerado o avanço das
atividades planejadas para a
elaboração do mapa final
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Áreas Prioritárias para Criação de
Unidades de Conservação

1

Planos de manejo e planos de
proteção elaborados ou revisados
(a), e em implementação (b).

Número de AMCPs com
planos de manejo ou de
proteção elaborados ou
atualizados, e em
implementação

a) 6

a) 6

a) 16

b) 0

b) 5

b)16

0

831 mulheres e 1201
homens*

480

1

Participantes nos processos
consultivos de criação de UC ou
nos Conselhos de UCs

Número de participantes
e percentual de mulheres

2

Estudos técnicos sobre a estrutura
de custos e a identificação e
avaliação de oportunidades de
geração de receita para as AMCPs

Número de estudos
técnicos produzidos

0

0

4

2

Classificação de AMCPs e modelo
de custos definidos

Categorias de AMCPs e
fases de implementação
para o sistema de AMCPs
definidas e orçadas

0

30%**

100%

Estudos técnicos produzidos

Sistema desenvolvido
(50%);

3

4

Sistema de Monitoramento de
Biodiversidade Marinha
Sistema adotado em
desenvolvido e em implementação todas as AMCPs apoiadas
(100%)
Sistemas de gestão (incluindo
sistemas fiduciários) operativos,
produzindo relatórios anuais e
trimestrais satisfatórios
Monitoramento do projeto em
operação, produzindo relatórios

Planos de manejo, ou de proteção
submetidos ao ICMBio ou OEMA.
Obs.: a) considerada a existência de
Plano de Manejo e;
Relatórios anuais de AMCPs
implementadas.
Obs.: b) considerado o alcance ao
cenário 2, do Marco Referencial
relacionado a Plano de Manejo
(questão 7 T.T.).
Decretos ou Portarias de Criação de
Conselho;
Ata de reuniões de Conselhos
Obs.: É considerado apenas a
proposta finalizada e pronta para
execução
Relatórios do projeto
Obs.: É considerado o avanço das
atividades planejadas para a
elaboração do modelo de custos
final
Relatórios do projeto

0

20%

100%

Obs.: É considerado o avanço das
atividades planejadas para o
desenvolvimento e adoção do
sistema
Relatórios financeiros

Relatórios financeiros
trimestrais e relatórios de
progresso semestrais

0

80%***

100%

Obs.: É considerada a entrega dos
Relatórios Previstos no MOP
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semestrais e trimestrais
satisfatórios
Relatórios TT elaborados recebidos
pela UCP
4
0
100%
100%
Obs.: É considerada a entrega da TT
pelos gestores das UCs
Relatórios do projeto, Atas de
reuniões das diferentes instâncias do
100% das instâncias do
Projeto
Instâncias do projeto criadas e
4
projeto criadas e em
0
90%***
100%
funcionando de acordo com o MOP
Obs.: É considerado o número de
funcionamento
reuniões executadas em relação ao
previsto no MOP.
* Informação retirada das atas e listas de presença das reuniões de conselho e processos consultivos de criação de UCs, e dos relatórios de execução enviados pelos gestores.
** Consultoria contratada pelo Projeto Lifeweb - Produto 1 entregue.
*** Alguns relatórios importantes ainda não conseguem ser extraídos diretamente do Sistema Cérebro e alguns procedimentos de compras e contratações ainda precisam ser
definidos.
**** O Conselho foi formalizado, mas a primeira reunião d conselho foi marcada para 26 de janeiro de 2017.
Sistemas de gerenciamento
adotados e implementados em
todas as AMCPs

Nº de relatórios do TT
elaborados
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Anexo 4. Execução financeira da Contrapartida e Doação consolidada por Componente, Subcomponente, Projeto e Subprojeto (em R$).
OBS: As informações de contrapartidas desse relatório diferem da informações reportadas pelo Funbio para o mesmo período (IFR) pois na data de envio
do relatório financeiro pelo Funbio as contrapartidas do ICMBio e MMA ainda não tinham sido levantadas.
Nível

Descrição

Executor

Contrapartida MMA

Contrapartida ICMBio

Doação GEF

Total Acumulado

2° sem 2016

Acumulado

2° sem 2016

Acumulado

2° sem 2016

Acumulado

Componente 1

Criação e
Implementação de
Áreas Costeiras e
Marinhas Protegidas

R$ 145.780,02

R$ 448.707,06

R$ 9.912.404,12

R$ 44.863.708,97

R$ 1.251.255,98

R$ 2.087.360,76

R$ 47.399.776,79

Subcomponente
1.1

Criação de AMCPs

R$ 145.780,02

R$ 594.487,08

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 58.188,87

R$ 328.561,35

R$ 923.048,43

Projeto

DECO-MMA

R$ 67.961,66

R$ 355.328,19

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.200,00

R$ 356.528,19

Subprojeto

Revisão das áreas
prioritárias para
conservação da
biodiversidade

R$ 0,00

R$ 36.298,74

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.200,00

R$ 37.498,74

Subprojeto

Equipe

R$ 67.961,66

R$ 319.029,45

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 319.029,45

Projeto

DESP/MMA

R$ 77.818,36

R$ 239.158,89

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 20.363,15

R$ 172.191,01

Subprojeto

Definição de Zonas de
Exclusão de Pesca

R$ 0,00

R$ 36.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 20.363,15

R$ 172.191,01

R$ 208.191,01

Subprojeto

Equipe

R$ 77.818,36

R$ 203.158,89

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 203.158,89

Projeto

UCP-MMA

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 14.501,29

R$ 20.981,29

R$ 20.981,29

Subprojeto

Fortalecimento do SNUC

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 14.501,29

R$ 20.981,29

R$ 20.981,29

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 9.406,31

R$ 9.406,31

R$ 9.406,31

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 9.406,31

R$ 9.406,31

R$ 9.406,31

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 13.918,12

R$ 124.782,74

R$ 124.782,74

UGP/Funbio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 13.918,12

R$ 124.782,74

R$ 124.782,74

UGP/Funbio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 9.912.404,12

R$ 44.863.708,97

R$ 1.193.067,11

R$ 1.758.799,41

R$ 46.622.508,38

Projeto

DIMAN-ICMBio

Subprojeto

Elaboração de propostas
de criação de UC

Projeto

UGP-FUNBIO

Subprojeto
Subprojeto
Subcomponente
1.2

Capacitações
Gestão Financeira do
Componente 1
Implementação de
AMCPs

DECO/MMA

DESP/MMA

UCP/MMA

DIMAN/ICMBio
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Projeto
Subprojeto

Nome da UC (um projeto
para cada UC)
Demarcação e
sinalização dos limites da
área protegida

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2.848.036,28

R$ 19.825.732,58

R$ 908.475,29

R$ 1.440.587,46

R$ 21.266.320,04

UCs/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Subprojeto

Plano de Manejo

UCs/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 74.093,63

R$ 132.089,43

R$ 132.089,43

Subprojeto

Acordo de Gestão ou
Plano de Utilização

UCs/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 158.301,56

R$ 81.418,84

R$ 107.076,30

R$ 265.377,86

Subprojeto

Sistema de Proteção

UCs/ICMBio

R$ 0,00

R$ 528,00

R$ 119.629,50

R$ 263.245,92

R$ 582.777,56

R$ 702.407,06

Subprojeto

Pesquisa e
monitoramento

UCs/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 100.146,60

R$ 120.182,37

R$ 120.182,37

Subprojeto

Equipe

UCs/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 9.081.498,41

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 9.081.498,41

Subprojeto

Equipamentos

UCs/ICMBio

R$ 0,00

R$ 117.409,22

R$ 985.672,42

R$ 250.951,68

R$ 274.919,01

R$ 1.260.591,43

Subprojeto

Infraestruturas

UCs/ICMBio

R$ 0,00

R$ 2.685.560,35

R$ 5.350.791,05

R$ 11.010,30

R$ 11.010,30

R$ 5.361.801,35

Subprojeto

Gestão Participativa

UCs/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 94.753,18

R$ 179.677,35

R$ 179.677,35

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 32.855,14

R$ 32.855,14

UCs/ICMBio

R$ 0,00

R$ 44.538,71

R$ 242.548,79

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 242.548,79

UCs/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 3.887.290,85

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 3.887.290,85

R$ 0,00

R$ 7.064.367,84

R$ 21.798.378,45

R$ 263.791,34

R$ 269.100,44

R$ 22.067.478,89

R$ 0,00

R$ 7.064.367,84

R$ 21.798.378,45

R$ 263.791,34

R$ 269.100,44

R$ 22.067.478,89

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 3.239.597,94

R$ 20.800,48

R$ 49.111,51

R$ 3.288.709,45

Diman/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 20.800,48

R$ 49.111,51

R$ 49.111,51

Diman/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2.869.449,77

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2.869.449,77

Subprojeto

Subprojeto

Subprojeto

Integração com as
comunidades
Despesas correntes:
Alimentação,
Combustível, Diárias e
Passagens, Material de
escritório e cartão
corporativo
Compensação Ambiental
e Bolsa Verde

Projeto

DIBIO-ICMBio

Subprojeto

Estruturação e
equipagem das bases e
centros

Projeto

DIMAN-ICMBio

Subprojeto
Subprojeto

Formação e capacitação
AMCPs
Infraestrutura e
manutenção SedeICMBio

R$ 0,00
Dibio/ICMBio
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Subprojeto

Componente 2

Subcomponente
2.1

Despesas correntes:
alimentação, material de
escritório e cartão
corporativo
Identificação e desenho
de mecanismos
financeiros para
sustentar AMCPs
Identificação e desenho
de mecanismos
financeiros para
sustentar AMCPs

Projeto

UCP-MMA

Subprojeto

Desenho dos
mecanismos de
sustentabilidade
financeira

Projeto
Subprojeto

Subprojeto
Componente 3
Subcomponente
3.1
Projeto
Subprojeto

Subprojeto

Subprojeto

Diman/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 370.148,17

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 370.148,17

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 263.983,67

R$ 1.379.643,37

R$ 1.379.643,37

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 263.983,67

R$ 1.379.643,37

R$ 1.379.643,37

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 5.565,93

R$ 5.565,93

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 5.565,93

R$ 5.565,93

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 263.983,67

R$ 1.374.077,44

R$ 1.374.077,44

UGP/Funbio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

UGP/Funbio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 263.983,67

R$ 1.374.077,44

R$ 1.374.077,44

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 29.427.181,72

R$ 771.893,66

R$ 1.582.838,13

R$ 31.010.019,85

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 29.427.181,72

R$ 314.466,50

R$ 966.319,06

R$ 30.393.500,78

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 19.108.664,75

R$ 314.466,50

R$ 966.319,06

R$ 20.074.983,81

Dibio/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 7.889,53

R$ 72.068,30

R$ 72.068,30

Dibio/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 229.706,14

R$ 616.791,10

R$ 616.791,10

Dibio/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

UCP/MMA

UGP-FUNBIO
Desenho dos
mecanismos de
sustentabilidade
financeira
Gestão Financeira do
Componente 2
Monitoramento e
avaliação
Monitoramento da
biodiversidade e de sua
conservação
DIBIO-ICMBio
Gestão avançada de
dados e informações
Monitoramento da
biodiversidade marinha
e do uso direto e
indireto dos recursos
naturais
Gestão da Pesquisa e do
conhecimento
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Subprojeto

Manejo para a
conservação da
biodiversidade e do uso
dos recursos naturais monit.

Dibio/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 76.870,83

R$ 277.459,66

R$ 277.459,66

Subprojeto

Gestão Participativa

Dibio/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Subprojeto

Comunicação social

Dibio/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Subprojeto

Aprimoramento da base
legal do manejo de
recursos pesqueiros e
espécies ameaçadas

Dibio/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Subprojeto

Equipe

Dibio/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 18.834.966,21

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 18.834.966,21

Subprojeto

Despesas correntes:
Alimentação,
Combustível, Diárias e
Passagens, Material de
escritório e cartão
corporativo

Dibio/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 273.698,54

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 273.698,54

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 10.318.516,97

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 10.318.516,97

Diman/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 10.080.236,43

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 10.080.236,43

Diman/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 238.280,54

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 238.280,54

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Funbio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

UGP/Funbio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 457.427,16

R$ 616.519,07

R$ 616.519,07

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 457.427,16

R$ 616.519,07

R$ 616.519,07

Projeto
Subprojeto

Subprojeto

DIMAN-ICMBio
Infraestrutura e
manutenção SedeICMBio
Despesas correntes:
alimentação, material de
escritório e cartão
corporativo

Projeto

UGP-FUNBIO

Subprojeto

Oficinas e Reuniões

Subprojeto

Subcomponente
3.2
Projeto

Gestão Financeira do
Componente 3
Avaliação do estado de
conservação da
biodiversidade marinha
e seus requisitos de
conservação
DIBIO-ICMBio
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Subprojeto

Componente 4

Manejo para a
conservação da
biodiversidade e do uso
dos recursos naturais aval.
Coordenação e
Gerenciamento do
Programa

Dibio/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 457.427,16

R$ 616.519,07

R$ 616.519,07

R$ 94.012,71

R$ 503.365,94

R$ 0,00

R$ 519.104,52

R$ 494.922,96

R$ 1.139.496,57

R$ 2.161.967,03

Subcomponente
4.1

Gerenciamento do
Programa

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 233.241,33

R$ 673.735,79

R$ 673.735,79

Projeto

UGP-FUNBIO

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 233.241,33

R$ 673.735,79

R$ 673.735,79

Subprojeto

Oficinas e reuniões

UGP/Funbio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 35.968,17

R$ 35.968,17

Subprojeto

Gestão Financeira do
Componente 4

UGP/Funbio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 233.241,33

R$ 637.767,62

R$ 637.767,62

Subcomponente
4.2

Coordenação do
Programa

R$ 94.012,71

R$ 503.365,94

R$ 0,00

R$ 519.104,52

R$ 261.681,63

R$ 465.760,78

R$ 1.488.231,24

Projeto

UCP-MMA

R$ 94.012,71

R$ 503.365,94

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 161.346,73

R$ 361.950,52

R$ 865.316,46

UCP/MMA

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 17.319,49

R$ 47.529,63

R$ 47.529,63

UCP/MMA

R$ 0,00

R$ 34.754,50

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 18.576,00

R$ 180.974,97

R$ 215.729,47

UCP/MMA

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 100.330,24

R$ 100.330,24

R$ 100.330,24

Subprojeto
Subprojeto
Subprojeto

Reuniões dos colegiados,
Grupos Técnicos e
Parceiros
Planejamento do
Programa
Monitoramento e gestão
das ações do Programa

Subprojeto

Capacitação

UCP/MMA

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 7.994,68

R$ 7.994,68

Subprojeto

Estratégia de
comunicação do projeto

UCP/MMA

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 25.121,00

R$ 25.121,00

R$ 25.121,00

Subprojeto

Equipe

UCP/MMA

R$ 94.012,71

R$ 468.611,44

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 468.611,44

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 519.104,52

R$ 100.334,90

R$ 103.810,26

R$ 622.914,78

Projeto

UIP-ICMBio

Subprojeto

Aquisição de
equipamentos, de
material de escritório e
manutenção de
equipamentos

UIP/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 95.067,66

R$ 95.067,66

R$ 95.067,66

Subprojeto

Capacitação

UIP/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 5.267,24

R$ 8.742,60

R$ 8.742,60
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Subprojeto
TOTAL

Equipe

UIP/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 519.104,52

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 519.104,52

R$ 239.792,73

R$ 1.097.853,02

R$ 9.912.404,12

R$ 74.809.995,21

R$ 2.782.056,27

R$ 6.189.338,83

R$ 81.951.407,03

*Valores de contrapartida atualizados em relação ao reportado no 1° relatório semestral (janeiro de 2014 a junho de 2015)
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Anexo 5. Planejado e executado por Componente (em US$)
Doação (US$)
Componente

Planejado
Projeto*

2014 e 1° semestre 2015**

2° semestre 2015**

1° semestre 2016**

2º Semestre 2016

Acumulado

Remanescente

Componente 1

$ 12.290.000,00

$ 18.510,65

Componente 2

$ 2.500.000,00

$ 130.399,72

$ 119.582,80

$ 77.286,39

$ 77.437,27

$ 404.706,18

$ 2.095.293,82

Componente 3

$ 2.500.000,00

$ 12.072,91

$ 69.609,99

$ 156.200,49

$ 226.428,18

$ 464.311,57

$ 2.035.688,43

Componente 4

$ 910.000,00

$ 65.585,08

$ 70.772,38

$ 52.722,50

$ 145.181,27

$ 334.261,24

$ 575.738,76

Total

$ 18.200.000,00

$ 226.568,35

$ 391.163,92

$ 381.763,93

$ 816.091,60

$ 1.815.587,81

$ 16.384.412,19

Acumulado

Remanescente

$ 131.198,75

$ 95.554,55

$ 367.044,88

$ 612.308,82

$ 11.677.691,18

Contrapartida (US$)
Componente

Planejado
Projeto*

2014 e 1° semestre 2015**
MMA

ICMBio

2° semestre 2015**
MMA

2° semestre 2016

1° semestre 2016**

ICMBio

MMA

ICMBio

Componente 1

$ 50.640.000,00

$ 40.607,03

$ 1.314.734,20

$ 41.067,54

$ 7.587.779,95

$ 49.949,68

$ 1.350.142,01

$ 42.763,28

$ 2.907.716,08

$ 13.334.759,77

$ 37.305.240,23

Componente 2

$ 1.090.000,00

$ -

$ -

$ -

$-

$ -

$ -

$

-

$ -

$-

$ 1.090.000,00

Componente 3

$ 40.680.000,00

$ -

$ 3.026.845,69

$ -

$ 5.583.046,43

$ -

$ 22.311,38

$

-

$ -

$ 8.632.203,50

$ 32.047.796,50

Componente 4

$ 7.240.000,00

$ 43.893,92

$ 101.516,48

$ 46.439,07

$ 50.758,24

$ 29.747,16

$

$ 27.577,80

$ -

$ 299.932,67

$ 6.940.067,33

Total

$ 99.650.000,00

$ 84.500,94

$ 4.443.096,37 $ 87.506,62

$ 13.221.584,62

$ 79.696,84

$ 1.372.453,38

$ 70.341,08

$ 2.907.716,08

$ 22.266.895,93

$ 77.383.104,07

Acumulado

Remanescente

-

Total (US$)
Componente

Planejado
Projeto*

2014 e 1° semestre 2015**

2° semestre 2015**

1° semestre 2016**

2° semestre 2016

Componente 1

$ 62.930.000,00

$ 1.373.851,87

$ 7.760.046,24

$ 1.495.646,24

$ 3.317.524,24

$ 13.947.068,59

$ 48.982.931,41

Componente 2

$

$ 130.399,72

$ 119.582,80

$ 77.286,39

$ 77.437,27

$ 404.706,18

$ 3.185.293,82

Componente 3

$ 43.180.000,00

$ 3.038.918,60

$ 5.652.656,42

$ 178.511,87

$ 226.428,18

$ 9.096.515,06

$ 34.083.484,94

Componente 4

$

$ 210.995,48

$ 167.969,70

$ 82.469,66

$ 172.759,07

$ 634.193,91

$ 7.515.806,09

Total

$ 117.850.000,00

$ 4.754.165,67

$ 13.700.255,15

$ 1.833.914,15

$ 3.794.148,76

$ 24.082.483,74

$ 93.767.516,26

3.590.000,00
8.150.000,00

*valores discriminados no PAD, em dólares
** valores do primeiro e segundo Relatórios de Progresso semestrais, transformados em dólares pela taxa de conversão do primeiro desembolso: 2,8622
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Anexo 6. Planejado e executado por Componente (em R$)
Doação (R$)
Componente

Planejado Projeto*

2014 e 1° semestre 2015**
R$ 63.102,80

2° semestre 2015**

1° semestre 2016**

R$ 447.256,53

R$ 325.745,45

2º semestre 2016
R$ 1.251.255,98

Acumulado
R$ 2.087.360,76

Remanescente

Componente 1

R$ 41.896.610,00

R$ 39.809.249,24

Componente 2

R$

8.522.500,00

R$ 444.532,63

R$ 407.657,76

R$ 263.469,31

R$ 263.983,67

R$ 1.379.643,37

R$

7.142.856,63

Componente 3

R$

8.522.500,00

R$ 41.156,55

R$ 237.300,45

R$ 532.487,47

R$ 771.893,66

R$ 1.582.838,13

R$

6.939.661,87

Componente 4

R$

3.102.190,00

R$ 223.579,54

R$ 241.263,06

R$ 179.731,01

R$ 494.922,96

R$ 1.139.496,57

R$

1.962.693,43

Total

R$ 62.043.800,00

R$ 772.371,52

R$ 1.333.477,80

R$ 1.301.433,24

R$ 2.782.056,27

R$ 6.189.338,83

R$
55.854.461,17

Contrapartida (R$)
Componente

Planejado Projeto*

2014 e 1° semestre 2015**
MMA

ICMBio

2° semestre 2015**

1° semestre 2016**

MMA

ICMBio

MMA

ICMBio

2º semestre 2016
MMA

Componente 1

R$ 172.631.760,00

R$ 138.429,35

R$
4.481.928,89

R$ 139.999,25

R$
25.866.741,85

R$ 170.278,46

R$
4.602.634,11

R$ 145.780,02

Componente 2

R$

3.715.810,00

R$ -

R$ -

R$ -

R$

R$ -

R$ -

R$ -

Componente 3

R$ 138.678.120,00

R$ -

R$
10.318.516,97

R$ -

R$

R$
76.059,48

R$ -

Componente 4

R$ 24.681.160,00

R$ 149.634,36

R$ 346.069,68

R$ 101.408,06

R$ -

R$ 94.012,71

Total

R$ 339.706.850,00

R$ 288.063,71

R$
15.146.515,54

R$ 271.686,53

R$
4.678.693,59

R$
239.792,73

-

R$
19.032.605,27
R$
R$ 158.310,80
173.034,84
R$
R$ 298.310,05
45.072.381,96

-

Acumulado

ICMBio
R$
9.912.404,12
R$
R$
R$
R$
9.912.404,12

Remanescente

R$ 45.458.196,05

R$ 127.173.563,95

R$

R$

-

3.715.810,00

R$ 29.427.181,72

R$ 109.250.938,28

R$ 1.022.470,46

R$ 23.658.689,54

R$ 75.907.848,23

R$
263.799.001,78

Total (R$)
Componente

Planejado Projeto*

2014 e 1° semestre 2015**

2° semestre 2015**

1° semestre 2016**

2° semestre 2016

Acumulado

Componente 1

R$ 214.528.370,00

R$ 4.683.461,04

R$ 26.453.997,63

R$ 5.098.658,02

R$ 11.309.440,12

R$ 47.545.556,81

Componente 2

R$ 12.238.310,00

R$ 444.532,63

R$ 407.657,76

R$ 263.469,31

R$ 263.983,67

R$ 1.379.643,37

Componente 3

R$ 147.200.620,00

R$ 10.359.673,52

R$ 19.269.905,72

R$ 608.546,95

R$ 771.893,66

R$ 31.010.019,85

Remanescente
R$
166.982.813,19
R$ 10.858.666,63
R$
116.190.600,15
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Componente 4
Total

R$ 27.783.350,00
R$ 401.750.650,00

R$ 719.283,58
R$ 16.206.950,77

R$ 572.608,70
R$ 46.704.169,81

R$ 281.139,07
R$ 6.251.813,35

R$ 588.935,67
R$ 12.934.253,12

R$ 2.161.967,03

R$ 25.621.382,97

R$ 82.097.187,05

R$
319.653.462,95

*valores discriminados no PAD, em dólares, transformados em reais pela taxa de conversão do primeiro desembolso: 3,409
** valores do primeiro e segundo Relatórios de Progresso semestrais
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Anexo 7. Acompanhamento da execução das Unidades Executoras (valor solicitado no cérebro pelo executor, acumulado):
Subcomponente

OG

Unidade
Executora

inicio 30/jul 31/ago 30/set 30/out 30/nov 30/dez 30/jan 29/fev 30/mar 30/abr

30/mai 30/jun 30/jul 30/ago 30/set 30/nov 30/dez

1.1

DMAR

DMAR/MMA

0%

6%

6%

6%

6%

4.1 e 2

UCP

UCP/ MMA

0%

2%

2%

2%

3%

12%

11%

15%

21%

22%

22%

37%

41%

40%

36%

38%

60%

62%

4.2, 1.1 e 1.2

UIP

UIP/ICMBio

0%

0%

2%

5%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

7%

7%

7%

7%

1.3

ICMBio

0%

0%

1%

8%

10%

11%

12%

14%

31%

33%

34%

36%

36%

37%

39%

42%

35%

38%

0%

0%

0%

1%

7%

8%

8%

9%

10%

10%

10%

20%

20%

12%

12%

18%

19%

19%

0%

0%

0%

0%

2%

2%

2%

2%

3%

3%

25%

25%

30%

35%

39%

34%

34%

34%

1.3

1.2

APA Costa dos
Corais
APA Fernando
de Noronha ICMBio Rocas - São
Pedro e São
Paulo
APA Marinha
ICMBio
Baleia Franca

1.2

ICMBio CEPENE

0%

2%

2%

1.2

ICMBio CNPT

0%

0%

5%

1.1.

MMA

DECO/MMA

1.1.

MMA

DESP/MMA

1.2, 1.3, 3.1 e
3.2

ICMBio DIBIO/ICMBio

0%

0%

1%

4.1

UGP

0%

2%

0%

1.2

ICMBio

1.3

ICMBio

1.3

ICMBio

1.2

ICMBio

1.3

ICMBio

UGP/Funbio
PN Lagoa do
Peixe
PN Marinho
Abrolhos
PN Marinho
Fernando de
Noronha
RVS Ilha dos
Lobos
RBIO Atol das
Rocas

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

74%

74%

74%

74%

0%

2%

4%

2%

2%

3%

3%

6%

6%

7%

8%

14%

13%

13%

1%

13%

14%

14%

14%

15%

16%

42%

42%

44%

45%

48%

49%

52%

50%

2%

4%

5%

6%

6%

6%

6%

6%

8%

8%

9%

9%

14%

16%

13%

13%

0%

0%

14%

14%

14%

14%

13%

15%

15%

19%

30%

31%

31%

31%

27%

18%

18%

0%

0%

0%

2%

2%

4%

4%

4%

6%

11%

12%

11%

11%

12%

12%

12%

16%

18%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

5%

5%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

0%

0%

0%

0%

7%

7%

8%

8%

8%

8%

17%

19%

19%

19%

19%

21%

21%

21%
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RESEX
Canavieiras
RESEX
ICMBio
Cassuruba
RESEX Marinha
ICMBio
Corumbau

1.2

ICMBio

1.2
1.2

0%

0%

1%

1%

2%

2%

2%

4%

6%

6%

6%

7%

7%

9%

10%

16%

23%

24%

0%

1%

2%

3%

5%

7%

8%

8%

8%

9%

9%

25%

29%

31%

34%

35%

40%

42%

0%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

5%

5%

6%

6%

7%

10%

12%

14%

14%

OBS. 1: Em cinza quando o PO não existia ou deixou de ser utilizado (separação do DMAR em DECO e DESP e inclusão de Centros de Pesquisa para apoiar os subprojetos de integração
com as comunidades)
OBS. 2: A execução pode diminuir de um mês para outro se a aquisição/contratação do insumo solicitado utilizar menos recurso do que o inicialmente planejado. Esse recurso retorna ao
PO, aumentando o saldo disponível e diminuindo a taxa de execução.

Porcentagem do PO executado (solicitado + contratado)

Evolução da execução de cada executor do Projeto GEF-Mar

DMAR/MMA
UCP/ MMA

80%

UIP/ICMBio
70%

APA Costa dos Corais

60%

APA Fernando de Noronha - Rocas - São Pedro e
São Paulo
APA Marinha Baleia Franca

50%

CEPENE
40%

CNPT
DECO/MMA

30%

DESP/MMA
20%
DIBIO/ICMBio
10%

UGP/Funbio
PN Lagoa do Peixe

0%

PN Marinho Abrolhos

Data

PN Marinho Fernando de Noronha
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Subcomponente

OG

Unidade
Executora

inicio

30/jul 31/ago 30/set 30/out 30/nov 30/dez 30/jan 29/fev 30/mar 30/abr 30/mai 30/jun 30/jul 30/ago 30/set 30/nov 30/dez

1.1

DMAR

DMAR/MMA

0%

1%

6%

6%

6%

4.1 e 2

UCP

UCP/ MMA

0%

2%

2%

2%

2%

3%

3%

15%

14%

16%

21%

22%

23%

25%

11%

12%

16%

20%

4.2, 1.1 e 1.2

UIP

UIP/ICMBio

0%

0%

0%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

4%

0%

0%

0%

1%

1%

1%

1%

3%

4%

5%

7%

8%

8%

8%

8%

9%

12%

16%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2%

2%

3%

3%

3%

3%

4%

4%

4%

6%

6%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

4%

8%

9%

0%

2%

0%

0%

1.3

1.3

1.2
1.2
1.2

APA Costa dos
ICMBio
Corais
APA Fernando de
Noronha - Rocas ICMBio
São Pedro e São
Paulo
APA Marinha
ICMBio
Baleia Franca
ICMBi
CEPENE
o
ICMBi
CNPT
o

1.1.

MMA

DECO/MMA

1.1.

MMA

DESP/MMA

1.2, 1.3, 3.1 e
3.2

ICMBio DIBIO/ICMBio

0%

0%

0%

4.1

UGP

0%

2%

1.2

ICMBio PN Lagoa do Peixe

0%

1.3
1.3

UGP/Funbio

PN Marinho
ICMBio
Abrolhos
PN Marinho
ICMBio Fernando de
Noronha

1.2

ICMBio RVS Ilha dos Lobos

1.3

ICMBio

RBIO Atol das
Rocas

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2%

2%

2%

3%

3%

3%

3%

3%

5%

5%

5%

1%

1%

1%

1%

2%

3%

3%

5%

6%

7%

7%

8%

8%

10%

11%

2%

2%

4%

5%

5%

5%

6%

6%

6%

7%

8%

8%

10%

11%

8%

8%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

5%

6%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

7%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

1%
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1.2

ICMBio RESEX Canavieiras

0%

0%

0%

1%

1%

2%

2%

2%

2%

3%

4%

4%

4%

5%

6%

8%

11%

11%

1.2

ICMBio RESEX Cassuruba

0%

0%

1%

2%

2%

4%

4%

8%

8%

8%

9%

9%

11%

12%

14%

14%

20%

30%

1.2

ICMBio

0%

0%

0%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

3%

3%

3%

5%

4%

5%

6%

7%

RESEX Marinha
Corumbau

OBS. 1: Em cinza quando o PO não existia ou deixou de ser utilizado (separação do DMAR em DECO e DESP e inclusão de Centros de Pesquisa para apoiar os subprojetos de integração
com as comunidades)
OBS. 2: A execução pode diminuir de um mês para outro se a aquisição/contratação do insumo solicitado utilizar menos recurso do que o inicialmente planejado. Esse recurso retorna ao
PO, aumentando o saldo disponível e diminuindo a taxa de execução.

Porcentagem do PO executado (solicitado + contratado)

Evolução da execução do Funbio para cada executor do Projeto GEF-Mar
DMAR/MMA

35%

UCP/ MMA
30%

UIP/ICMBio
APA Costa dos Corais

25%
APA Fernando de Noronha - Rocas - São Pedro e
São Paulo
APA Marinha Baleia Franca

20%
15%

DECO/MMA

10%

DESP/MMA
5%

DIBIO/ICMBio
UGP/Funbio

0%

PN Lagoa do Peixe

Data
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Anexo 8. Acompanhamento da execução das Unidades Executoras em relação ao recurso planejado para o primeiro ciclo de execução do Projeto GEFMar: 2015-2016 (Recurso planejado, pendente de contratação, pendente de pagamento, pago e saldo):

Taxa de Execução
100%

100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%

Saldo*****
Pago****
Pendente de Pagamento***
Pendente de Contratação**
Recurso Planejado PO 2015/2016*

*Recurso Planejado – PO 2015/2016 - Recurso total planejado pela UE.
**Pendente de Contratação – Recurso planejado e solicitado pela Unidade Executora, mas que ainda não foi contratado pelo Funbio.
*** Pendente de Pagamento – Recurso planejado e solicitado pela Unidade Executora, contratado pelo Funbio, mas pendente de pagamento por depender da entrega do bem ou do produtos da consultoria.
**** Pago – Recurso planejado e solicitado pela Unidade Executora, contratado e pago pelo Funbio.
***** Saldo - Recurso planejado pela Unidade Executora, mas que ainda não foi solicitado por ela ao Funbio.
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R$4.500.000,00

R$4.500.000,00

R$4.000.000,00

R$4.000.000,00

R$3.500.000,00

R$3.500.000,00

R$3.000.000,00

R$3.000.000,00

R$2.500.000,00

R$2.500.000,00

R$2.000.000,00

R$2.000.000,00

R$1.500.000,00

R$1.500.000,00

R$1.000.000,00

R$1.000.000,00

R$500.000,00
R$-

R$500.000,00
R$-

R$14.000.000,00

R$14.000.000,00

R$12.000.000,00

R$12.000.000,00

R$10.000.000,00

R$10.000.000,00

R$8.000.000,00

R$8.000.000,00

Pago****

R$6.000.000,00

R$6.000.000,00

Pendente de
Pagamento***

R$4.000.000,00

R$4.000.000,00

Pendente de
Contratação**

R$2.000.000,00

R$2.000.000,00

Saldo*****

Recurso Planejado PO 2015/2016*

R$-

R$DIBIO ICMBio

*Recurso Planejado – PO 2015/2016 - Recurso total planejado pela UE.
**Pendente de Contratação – Recurso planejado e solicitado pela Unidade Executora, mas que ainda não foi contratado pelo Funbio.
*** Pendente de Pagamento – Recurso planejado e solicitado pela Unidade Executora, contratado pelo Funbio, mas pendente de pagamento por depender da entrega do bem ou do produtos da consultoria.
**** Pago – Recurso planejado e solicitado pela Unidade Executora, contratado e pago pelo Funbio.
***** Saldo - Recurso planejado pela Unidade Executora, mas que ainda não foi solicitado por ela ao Funbio.
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Anexo 9. Equipe envolvidos diretamente com as ações do Projeto.
Órgão/Unidade

Nome

Instância

Função

1° sem 2015

2° sem 2015

1º sem 2016

X

X

X

X

2º sem 2016

MMA/SBF/DAP

Sergio Henrique
Collaço de Carvalho

UCP

Coordenador do Projeto
na UCP/MMA

MMA/SBF/DAP

Moara Menta
Giasson

UCP

Coordenadora do Projeto
na UCP/MMA

MMA/SBF/DAP

Thiago Gil Barreto
Barros

UCP

Coordenador do Projeto
na UCP/MMA

MMA/SBF/DAP

André Luis Lima

UCP

Coordenador do Projeto
na UCP/MMA

x
x

X

X

x

Warwick do Amaral
Manfrinato
Luciana de Brito
Lima
Betânia Santos
Fichino

UCP

Coordenador do Projeto
na UCP/MMA

UCP

Analista Ambiental

X

X

UCP

Analista Ambiental

X

X

X

MMA/SBF/DAP

Isis Freitas

UCP

Analista Ambiental

X

X

X

MMA/SBF/DAP

Marina Faria do
Amaral

UCP

Analista Ambiental

X

X

X

x

MMA/SBF/DAP

Reinaldo Pinto Junior

UCP

Técnico Administrativo

X

X

X

x

MMA/SBF/DAP

Jorge Luiz Pereira

UCP

Técnico Administrativo

X

X

x

MMA/SBF/DAP

Rondinelle Dias

UCP

Estagiário

X

x

MMA/SBF/DAP

Júlia Barbosa Silva

UCP

Estagiária

X

x

MMA/SBF/COPI

Dharana Guedes
Mendonça Antunes

UCP

Analista Ambiental

ICMBio/DIMAN

Lilian Hangae

UIP

Coordenadora do Projeto
na UIP/ICMBio

X

X

ICMBio/DIMAN

Antônio Edilson de
Castro Sena (Bere)

UIP

Coordenador do Projeto
na UIP/ICMBio

X

X

ICMBio/DIMAN

Julia Zapata

UIP

Coordenador do Projeto
na UIP/ICMBio

UIP

Analista Ambiental

UIP

Técnica Administrativa

UIP

MMA/SBF/DAP
MMA/SBF/DAP
MMA/SBF/DAP

ICMBio/DIMAN
ICMBio/DIMAN
ICMBio/DIMAN

Vandir Rodrigues da
Cruz
Fernanda Luisa
Santos
Andrea Saboya Vilar
de Carvalho

x

X

x
X
X

X

X

x

Técnica Administrativa

X

X

x

X

X

x

ICMBio/DIMAN

Alisson Monteiro
Cavalcante

UIP

Técnica Administrativa

FUNBIO

Fernanda F. C.
Marques

UGP

Coordenadora do Projeto
na UGP/Funbio

X

X

X

x

FUNBIO

Daniela Leite

UGP

Coordenadora do Projeto
na UGP/Funbio

X

X

X

x

FUNBIO

Paula Vergne
Fernandes

UGP

Coordenadora do Projeto
na UGP/Funbio

UGP

Assessor Técnico

X

X

X

UGP

Assessor Técnico

X

X

X

UGP

Assessor Técnico

X

X

X

X

FUNBIO
FUNBIO

Maria Rita Olyntho
Machado
Filipe da Cunha
Mosqueira

FUNBIO

Flavia Neviani

FUNBIO

Leonardo Geluda

UE

Assessor Técnico

FUNBIO

Julia Queiroz

UE

Analista

FUNBIO

Leonardo Bakker

UE

Analista de Projetos

MMA/SBF/DESP

Ugo Vercillo

UE

Coordenador da
execução no DESP/MMA

x
x

X

x

X

x

X

x

X

X

X
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MMA/SBF/DESP

Roberto Gallucci

UE

Coordenador da
execução no DESP/MMA

X

MMA/SBF/DESP

Vinicius Scofield
Siqueira

UE

Analista Ambiental

X

MMA/SBF/DESP

Welton Ferreira

UE

Técnico Administrativo

X

MMA/SBF/DESP

Paula Moraes

UE

Agente administrativo

MMA/SBF/DESP

Gabriel Rebouças

UE

Analista Ambiental

MMA/SBF/DECO

Carlos Alberto de
Mattos Scaramuzza

UE

Diretor

X

X

MMA/SBF/DECO

Daniela América
Suaréz de Oliveira

UE

Gerente

X

X

MMA/SBF/DECO

Luciane Lourenço

UE

Analista Ambiental

X

X

MMA/SBF/DECO

Maurício dos Santos
Pompeu

UE

Analista Ambiental

X

X

x

MMA/SBF/DECO

Rafael Agrello Dias

UE

Analista Ambiental

X

X

x

UE

Agente administrativo

X

X

UE

Agente administrativo

X

X

UE

Gerente

MMA/SBF/DECO
MMA/SBF/DECO
MMA/SBF/DECO

Ramildo Etisson
Passos Bezerra
José Luciano de
Melo Filho
Magaly Gonzales
Oliveira

X

Coordenador da
execução na
DIBIO/ICMBio

X

ICMBio/DIBIO

Marilia M. G. Marini

UE

Coordenador da
execução na
DIBIO/ICMBio

X

ICMBio/DIBIO

Thatiana Chaves de
Souza

UE

Analista Ambiental

X

ICMBio/DIBIO

Fátima Pires de
Almeida Oliveira

UE

ICMBio/DIBIO

Anna Carolina
Ramalho Lins

ICMBio/DIBIO
ICMBio/DIBIO

ICMBio/DIBIO
ICMBio/DIBIO

X

x

X

x
x
x

X

UE

ICMBio/DIBIO

x

X

Kátia Ribeiro

ICMBio/DIBIO

X

X

X

ICMBio/DIBIO

ICMBio/DIBIO

X

X

X

x

X

X

x

Coordenadora de Planos
de Ação para espécies
ameaçadas de extinção

X

X

UE

Bolsista COPAN

X

X

x

Caren Dalmolin

UE

Analista Ambiental

X

X

x

Eleide Aguiar

UE

Coordenadora assessoria
financeira DIBIO

X

X

x

UE

Assessoria Técnica DIBIO

X

x

UE

Assessoria Técnica DIBIO

X

UE

Assesoria Financeira
DIBIO

UE

Assessoria Técnica DIBIO

UE

Tecnico administrativo

Flávia Barros
Moreira
Lorena Cordeiro de
Lima
Fernanda Soares
Genário Régio
cardoso
Danilo do prado
Perina

X

X

x

X

x

X

X

x

ICMBio/DIBIO

Luciano Petribu

UE

Analista Ambiental

ICMBio/DIBIO

Carlos Eduardo
Guidorizzi

UE

Analista Ambiental

X

X

ICMBio/DIBIO

Gabriela Leonhardt

UE

Coordenadora de
avaliação e progrnóstico
de risco à biodiversidade

X

X

ICMBio/DIBIO

Rosana Junqueira
Subirá

UE

Coordenadora geral de
manejo para conservação

X

X

x

ICMBio/DIBIO

Rodrigo Silva Pinto
Jorge

UE

Coordenador de
autorização e informação
científica

X

X

x

ICMBio/DIBIO

Ana Paula Leite
Prates

UE

Analista Ambiental

X

X

x
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ICMBio/DIBIO

Fábio França Silva
Araújo

UE

Analista Ambiental

X

X

ICMBio/DIBIO

Marcelo Lima Reis

UE

Bolsista COMOB (CNPq)

X

X

x

UE

Bolsista COMOB (CNPq)

X

X

x

UE

Analista Ambiental

X

X

UE

Analista Ambiental

X

X

UE

Coordenadora de Apoio à
Pesquisa

X

X

x

UE

Analista Ambiental

X

x

X

X

ICMBio/DIBIO
ICMBio/DIBIO
ICMBio/DIBIO
ICMBio/DIBIO
ICMBio/DIBIO

Márcio Uehara
Prado
Ugo José Borba
Bezerra
Alberto Costa de
Paula
Ana Elisa de Faria
Bacellar Schittini
Walter Steebock

ICMBio/DIBIO

Joseilson de Assis
Costa

UE

Apoio nas ações de
integração de base de
dados dos sistemas e
disponibilização de dados
no portal da
biodiversidade

ICMBio/DIBIO/CEPNOR

Alex Garcia
Cavalleiro de
Macedo Klautau

UE

Pesquisador

X

X

ICMBio/DIBIO/CEPNOR

Rafaella Mourão

UE

Pesquisador

X

X

ICMBio/DIBIO/CEPNOR

Kristian Legatzki

UE

Pesquisador

X

X

ICMBio/DIBIO/CEPNOR

Bruno Iespa

UE

Pesquisador

X

X

ICMBio/DIBIO/CEPNOR

Marcelo Magalhães

UE

Pesquisador

X

X

ICMBio/DIBIO/CEPNOR

Ana Patricia Cordeiro

UE

Pesquisador

X

X

ICMBio/DIBIO/CEPNOR

Danielly Brito

UE

Pesquisador

X

X

ICMBio/DIBIO/CEPNOR

Kleber Paiva

UE

Pesquisador

X

X

ICMBio/DIBIO/CEPNOR

Jussara Martinelli

UE

Pesquisador

X

X

ICMBio/DIBIO/CEPNOR

Priscila Nóbrega

UE

Pesquisador

X

X

ICMBio/DIBIO/CEPNOR

Rory Sena

UE

Pesquisador

X

X

ICMBio/DIBIO/CEPNOR

Rodrigo Risi Pereira
Barreto

UE

Bolsista CEPNOR (CNPq)

ICMBio/DIBIO/CEPNOR

Israel Cintra

UE

Pesquisador

X

X

ICMBio/DIBIO/TAMAR

João Carlos Thomé

UE

Analista Ambiental

X

X

ICMBio/DIBIO/TAMAR

Gilberto Sales

UE

Analista Ambiental

X

X

UE

Bolsista TAMAR (CNPq)

UE

Analista Ambiental

Flávio Toscano
ICMBio/DIBIO/TAMAR
Szablak
Roberta Aguiar dos
ICMBio/DIBIO/TAMAR/CEPSUL
Santos

X

X

UE

Bolsista CEPSUL (CNPq)

X

ICMBio/DIBIO/TAMAR/CEPSUL

Cindy Tavares
Barreto

UE

Bolsista CEPSUL (CNPq)

X

ICMBio/DIBIO/TAMAR/CEPSUL

Fernando Niemeyer
Fiedler

UE

Bolsista CEPSUL (CNPq)

X

ICMBio/DIBIO/TAMAR/CEPSUL

Juliana de Oliveira e
Silva

UE

Bolsista CEPSUL (CNPq)

X

ICMBio/DIBIO/CMA

Pitágoras Carlos
Viana Júnior

UE

Bolsista CMA (CNPq)

X

UE

Bolsista CMA (CNPq)

X

UE

Analista Ambiental

ICMBio/DIBIO/CMA
ICMBio/DIBIO/CMA

Fabia luna

ICMBio/DIBIO/TAMAR/CEPENE

Arthur Jorge Brant
Calda Pereira

x

X

Allan Cesar Silva
Scalco

Lilian Hage Ribeiro
de Magalhães
Solange Aparecida
Zanoni

x

X

ICMBio/DIBIO/TAMAR/CEPSUL

ICMBio/DIBIO/CMA

x

x

x
x

UE

Analista Ambiental

X

X
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ICMBio/DIBIO/CEPENE
ICMBio/DIBIO/CEPENE
ICMBio/DIBIO/CEPENE
ICMBio/DIBIO/CEMAVE

Leonardo Messias
Sergio Magalhães
Rezende
Edvaldo do
Nascimento Costa
Junior
João Luis
Nascimento

UE

Analista Ambiental

x

UE

Bolsista CEPENE (CNPq)

X

UE

Bolsista CEPENE (CNPq)

X

UE

Analista Ambiental

X

X

ICMBio/DIBIO/CEMAVE

Priscila Amaral

x

ICMBio/DIBIO/CEMAVE

Patrícia Serafini

x

ICMBio/DIBIO/CEMAVE

Danielle Paludo

x

ICMBio/DIBIO/CEMAVE

Elliott Victor de
Sousa Chaves

UE

Bolsista CEMAVE (CNPq)

X

ICMBio/DIBIO/CEMAVE

Marina Somenzari

UE

Bolsista CEMAVE (CNPq)

X

UE

Bolsista CEMAVE (CNPq)

X

UE

Analista Ambiental

UE

Chefe de UC

UE

ICMBio/UC/APA Costa dos
Corais

Ivy Nunes dos Santos
Lima
Kátia Regina
Aroucha Barros
Paulo Roberto
Correa de Sousa
Júnior
Eduardo Machado
de Almeida

ICMBio/UC/APA Costa dos
Corais

Pedro Augusto
Macedo Lins

UE

Analista Ambiental

X

ICMBio/UC/APA Costa dos
Corais

Marius da Silva Pinto
Belluci

UE

Analista Ambiental

X

ICMBio/UC/APA Costa dos
Corais

Dorgival Gomes da
Silva

UE

Técnico Administrativo

X

ICMBio/UC/APA Costa dos
Corais

José Fernandes
Pereira Filho

UE

Agente de atividade
agropecuária

X

ICMBio/UC/APA Costa dos
Corais

Iran Normande

UE

Chefe de UC

ICMBio/UC/APA Costa dos
Corais

José Ulisses dos
Santos

UE

Analista Ambiental

ICMBio/UC/APA Costa dos
Corais

José Tadeu de
Oliveira

ICMBio/UC/PNM dos Abrolhos

Ricardo Jerozolimski

ICMBio/DIBIO/CEMAVE
ICMBio/DIBIO/CNPT
ICMBio/UC/APA Costa dos
Corais

ICMBio/UC/PNM dos Abrolhos
ICMBio/UC/PNM dos Abrolhos

Fernando Pedro
Marinho Repinaldo
Filho
Marcello Vicente
Lourenço

X

X

X

X

x

Analista Ambiental

X

X

x

X

x

X

x
X

x

X

X

x

X

X

x
x

UE

Chefe de UC

X

X

UE

Analista Ambiental

X

X

x

UE

Analista Ambiental

X

X

x

X

X

x

ICMBio/UC/PNM dos Abrolhos

Edson da Silva

UE

Técnico Ambiental

ICMBio/UC/PNM Fernando de
Noronha

Eduardo Cavalcante
Macedo

UE

Chefe de UC

ICMBio/UC/PNM Fernando de
Noronha

Thayná Jeremias de
Mello

UE

Chefe Substituta

ICMBio/UC/PNM Fernando de
Noronha

Felipe Cruz
Mendonça

UE

Chefe

X

x

ICMBio/UC/PNM Fernando de
Noronha

Júlio Rosa

UE

Chefe

X

x

ICMBio/UC/APA Fernando de
Noronha

Lisângela Aparecida
Pinheiro Cassiano

UE

Analista Ambiental

ICMBio/UC/APA Fernando de
Noronha

Felipe Cruz
Mendonça

UE

Chefe

X

ICMBio/UC/APA Fernando de
Noronha

Júlio Rosa

UE

Chefe Substituto

X

X

X
X

X

X

x

x
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ICMBio/UC/APA Fernando de
Noronha

José Martins da Silva
Junior

UE

Analista Ambiental

ICMBio/UC/REBIO Atol das
Rocas

Maurizélia de Brito
Silva

UE

Chefe de UC

ICMBio/UC/REBIO Atol das
Rocas

Damião Dantas de
Souza

UE

ICMBio/UC/REBIO Atol das
Rocas

Eduardo Macedo

ICMBio/UC/RESEX de
Canavieiras

X

X

x

X

X

x

Chefe Substituto

X

X

x

UE

Analista Ambiental

X

X

x

Taína Rizatto
Menegasso

UE

Chefe de UC

X

X

x

ICMBio/UC/RESEX de
Canavieiras

Wellison de Almeida
Schumann

UE

Analista Ambiental

X

x

ICMBio/UC/RESEX de
Canavieiras

Javan Tarsis Nunes
Lopes

UE

Analista Ambiental

X

x

ICMBio/UC/RESEX de
Canavieiras

Joaquim Rocha dos
Santos Neto

UE

Analista Ambiental

ICMBio/UC/RESEX de
Cassurubá

Alessandro Marcuzzi

UE

Analista Ambiental

ICMBio/UC/RESEX de
Cassurubá

Marcelo Lopes

UE

Chefe de UC

ICMBio/UC/RESEX de
Cassurubá

Priscilla C M Estevão

UE

Analista Ambiental

ICMBio/UC/RESEX Corumbau

Ronaldo Freitas de
Oliveira

UE

Chefe de UC

ICMBio/UC/RESEX Corumbau

Janina Azevedo dos
Santos

UE

Analista Ambiental

ICMBio/UC/RESEX Corumbau

Flávia Maria Rossi de
Moraes

UE

Analista Ambiental

ICMBio/UC/APA da Baleia
Franca

Cecil Roberto de
Maya B. de Barros

UE

Chefe de UC

ICMBio/UC/APA da Baleia
Franca

Victor Pazin

UE

ICMBio/UC/APA da Baleia
Franca

José Wilson

ICMBio/UC/APA da Baleia
Franca

X

X

X

x

X

X

X

x

X

X

x
x

X

X

X

X

X

x

X

x

X

X

x

Analista Ambiental

X

X

x

UE

Analista Ambiental

X

X

x

Christian Dietrich

UE

Analista Ambiental

X

X

x

ICMBio/UC/APA da Baleia
Franca

Luciana Moreira

UE

Analista Ambiental

X

X

x

ICMBio/UC/APA da Baleia
Franca

Miguel Von Behr

UE

Analista Ambiental

X

X

ICMBio/UC/APA da Baleia
Franca

Enise Ito

UE

Analista Ambiental

X

ICMBio/UC/APA da Baleia
Franca

Simão Marrul

UE

Analista Ambiental

X

ICMBio/UC/APA da Baleia
Franca

Deisi Balensiefer

UE

Analista Ambiental

X

ICMBio/UC/APA da Baleia
Franca

Ronaldo Cataldo
Costa

UE

Analista Ambiental

ICMBio/UC/REVIS Ilha dos
Lobos

Ney Cantarutti
Júnior

UE

Chefe de UC

ICMBio/UC/REVIS Ilha dos
Lobos

Aline Kellerman

UE

Chefe de UC

ICMBio/UC/REVIS Ilha dos
Lobos

Janice Teresinha
Black

UE

Técnica Administrativa

UE

Recepcionista da UC

X
X

ICMBio/UC/ PN Lagoa do Peixe Jordano Lopes
ICMBio/UC/ PN Lagoa do Peixe

Hellen José Flores
Rocha

UE

Chefe de UC

ICMBio/UC/ PN Lagoa do Peixe

Lisandro Márcio
Signori

UE

Analista Ambiental

X

X

x
x

X
X

X

X

x

X

x

X

x

X

x
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ICMBio/UC/ PN Lagoa do Peixe

Fernando dos Santos
Weber

UE

Chefe do Parque

X

x

ICMBio/UC/ PN Lagoa do Peixe

Márcia Guerreiro
Machado

UE

Secretária

X

x
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Anexo 10. Atividades desenvolvidas pelos executores
Departamento de Ecossistemas - DECO/MMA
Data

Nome

Objetivo

N° Participantes

Origem do recurso

Capacitação da equipe
1 a 3 de setembro de 2015

Seleção de consultorias financiadas pelo
BIRD.

Elaboração de TRs para o Projeto GEF Mar

2 (Luciane e Maurício)

Banco Mundial (logística) e MMA (Salário
dos servidores)

17 e 18 de setembro de 2015

Curso de Capacitação para execução do GEF
Mar

Capacitação no Cérebro

2 (Luciano e Rafael)

GEF Mar (diárias e passagens) e MMA
(Salário dos servidores)

7 a 9 e 14 a 16 de outubro de 2015

Capacitação em Planejamento e
Gerenciamento de Aquisições de Projetos
Financiados pelo Banco Mundial

Elaboração de TRs e POAs para o Projeto GEF Mar

1 (Rafael)

Pelo Interáguas. MMA cedeu lugar e
salário dos servidores.

Oficina para seleção de Alvos e Metas de
Conservação

Oficina de Trabalho para Definição de Alvos e Metas para o
Processo de Atualização das Áreas Prioritárias para a
Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da
Biodiversidade Costeira e Marinha

Reuniões e oficinas

Novembro de 2014

Passagens e diárias projeto BRA - R$
5.752,93/ Passagens e diárias orçamento
DMAR - R$ 16.105,96 / Logística de evento
e hospedagem com orçamento DMAR - R$
14.439,85

Outras Atividades
Período

Atividade

Descrição

Origem do recurso

2014 e 1° sem 2015

Organização de dados

Organização dos dados disponíveis, por meio da realização de reuniões com outros
departamentos do MMA, ANA, ICMBio e IBAMA

2° sem 2015

Reuniões internas

Foram realizadas reuniões internas para replanejamento das atividades devido ao novo arranjo
de Departamento da SBF e à nova equipe responsável pela atividade no GEF Mar.

Reuniões internas

Foram realizadas reuniões internas para replanejamento das atividades devido ao novo arranjo
de Departamento da SBF e à nova equipe responsável pela atividade no GEF Mar.

Orçamento MMA - Salário dos servidores

Reuniões para elaboração do Termo de Referência para contratação de empresa para a
realização do estudo.

Orçamento MMA - Salário dos servidores

1º sem 2016
Reuniões internas

Orçamento MMA - Salário dos servidores
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Departamento de Espécies - DESP/MMA
Data

Nome

Objetivo

22 a 26 de junho de 2015

Curso de Aplicação de
Critérios UICN para
Avaliação do Estado de
Conservação de Espécies da
Fauna Brasileira.

Discussão da metodologia de avaliação do estado de
conservação das espécies de peixes e invertebrados
aquáticos, de forma a conciliar o uso de critérios definidos
pela União Internacional para Conservação da NaturezaIUCN, que avaliam o risco biológico, com métodos que
considerem a distribuição regional das espécies e a biologia
pesqueira, recomendando medidas de conservação e
gestão, como áreas de exclusão de pesca.

22 a 25 de setembro de
2015

Seminário Nacional da Pesca
Artesanal

Discutir participação de pescadores artesanais no
ordenamento pesqueiro e colaborar com a conservação
ambiental

4 a 6 de novembro de 2015

Simpósio Brasileiro da Fauna
Discussão de políticas públicas para a conservação de
Sobre-explotada e
espécies sobre-explotadas e ameaçadas de extinção
ameaçada de extinção

N° Participantes

Origem do recurso

Valor Contrapartida

Capacitação da equipe

12/09/2016 a 17/09/2016

01/09/2016 a 05/09/2016

GEF-Mar, MMA

100
150 (participantes) 2
(custeados GEF Mar)

PNUD, MMA,MPA

GEF Mar,MMA

Desemalhe de Grandes
Cetáceos

Curso ministrado por David Matila tem como objetivo a
capacitação de pessoas para formação de equipes para
atendimento de emalhes de grandes cetáceos e o
mapeamento das áreas de maior ocorrência para possíveis
estudos de criação de áreas protegidas. O Referido
Pesquisador especialista em Cetáceos, participa de forma
voluntária na realização do curso apresentado, sendo que
os valores aqui solicitados serão somente para custear os
gastos com hospedagem, alimentação e locomoção urbana
do Pesquisador.

GEF Mar

IUCN-World Conservation
Congress

Organizado a cada quatro anos, desde 1948, o congresso
Mundial de Conservação da IUCN é um fórum formador de
opinião direcionado de iniciativas e politicas para a
conservação e o desenvolvimento sustentável em âmbito
global. As discussões no congresso vieram da base cientifica
e politica para a superação dos principais desafios da
atualidade integrando governo, setor privado e sociedade
civil.

GEF Mar
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Reuniões e oficinas
Reuniões técnicas
preparatórias para
24 a 26 de maio e 28 e 29 de
reavaliação de espécies “Em
maio de 2015
Perigo” (EN) e “Criticamente
em Perigo” (CR)

Reunião sobre Métodos de
avaliação de Riscos e
Medidas de Conservação
das espécies

Discussão sobre a metodologia da IUCN sobre a avaliação
do risco de extinção de espécies e aos dados e critérios
utilizados pela biologia pesqueira, incluindo avaliação de
estoque, necessidade de construir planos de recuperação
de espécies, com medidas de gestão e conservação,
incluindo área de exclusão de pesca.

28

GEF Mar, PNUD

Reunião sobre Espécies de
Peixes Ósseos

Discussão sobre a possibilidade de uso de espécies para
aquicultura ornamental (Portaria 445), monitoramento e
controle de espécies e construção de normas para as
espécies continentais necessidade de registro de plantel,
controle de origem, análises genéticas

14

GEF Mar, MMA, PNUD

9 e 10 de julho de 2015

Reunião sobre Guaiamum

Indicação de melhores estudos para determinar período
reprodutivo, discussão sobre certificação de origem do
Guaiamum em UC, áreas protegidas, campanhas de
educação sobre manguezais

18

GEF Mar, MMA

21 e 22 de julho de 2015

Criação de banco de dados para a avaliação do estado de
conservação das espécies, compartilhar dados sobre
Reunião sobre Peixes Ósseos monitoramento pesqueiro, dos processos de licenciamento
Marinhos
do IBAMA, inclusão de técnicos da fiscalização nas reuniões
e levantamento de dados sobre áreas de exclusão de pesca
para as espécies.

20

GEF Mar, MMA

4 a 6 de agosto de 2015

Reunião sobre
Elasmobrânquios

Discussão sobre planos de recuperação das espécies,
possibilidade de uso das espécies, levantamento de dados
sobre possíveis áreas de exclusão de pesca e reavaliação
das espécies da Portaria 163.

24

GEF Mar, PNUD

7 e 8 de dezembro de 2015

Oficina sobre Plano de
Recuperação dos Budiões

Discussão sobre estratégias para construção do Plano de
recuperação dos Budiões, com dados sobre
monitoramento, fiscalização, comunicação, regulamentação
da pesca e medidas de conservação e áreas protegidas.

15

GEF Mar, MMA, PNUD

30 de junho a 1 de julho de
2015

7 e 8 de julho de 2015
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28/3 a 1/4/2016

Consultas locais com
comunidades de pescadores
sobre o Plano de
Recuperação dos Budiões
em caravelas Nova Viçosa e
Prado -BA

20 e 21/10 (pelágicos); e 07
e 08/12 (atuns)

Reuniões dos CPGs Pelágicos Retomada da gestão pesqueira; acordo para nova norma
SE-S e Atuns e Afins
de mitigação da captura incidental de tartarugas marinhas

Reunião com
desembargadores do TRF
14/dez
para decisão a favor da
Portaria 445

Reuniões com PNUMA para
elaboração do seminário
regional sobre área
marinhas protegidas e áreas
de conservação e
reprodução de espécies
(santuários)

27/10, 04/11 e 18/11

Construção em conjunto
com a WWF de proposta
23/set
para conservação de
elasmobrânquios

1/set

Reuniões com o MAPA e
Marinha sobre o Preps

Aprovação da proposta o Plano pelas comunidades.

-

GEF-Mar/Fundo Fauna Brasil

R$ 36.000,00

Retorno à vigência da Lista de Peixes e Invertebrados
Aquáticos Ameaçadas de Extinção

Construção de projeto cooperação internacional para
orientar políticas de criação e gestão de áreas protegidas
marinhas

Construção de projeto contemplando ACRES e outras
medidas de manejo para elasmobrânquios (Santuários)

Definição de prioridades p/ aprimoramento do Sistema do
PREPS (essencial p/ implementar as ACRES)
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29/11 a 02/12

Oficina de Avaliação de
Elasmobrânquios

Avaliação do Estado de Conservação de espécies de
tubarões e raias (método IUCN)

GEF Mar

18 a 21/10

Oficina de Avaliação de
Crustáceos

Avaliação do Estado de Conservação de espécies de
crustáceos (método IUCN)

GEF Mar

24/11 e 01/12

Reuniões entre DESP, DAP e
DIBIO p/ integração das
ações do GEF Mar

Coordenação dos trabalhos de levantamento de
informações p/ definir as ACRES

20 a 22/07

Evento Pesca Artesanal e
Gestão Pesqueira no Brasil

Construção de capacidades de representantes de
pescadores artesanais p/ atuar no Sistema de Gestão
Compartilhada

Reunião GT Capturas
Incidentais

Elaboração de propostas p/ mitigação de capturas
incidentais de SPP ameaçadas, incluindo ACRES

5/dez

Outras Atividades
Período

Atividade

Descrição

2014 e 1° sem 2015

Definição de Modelo de
Plano de Recuperação

Definição de Modelo de Plano de Recuperação de espécies ameaçadas de extinção

2014 e 1° sem 2015

Elaboração de Guia de
Identificação

Elaboração de Guia de Identificação de espécies para utilização em campo

1º sem 2016

Curso de Bioestatística em
março de 2016

Curso de Bioestatística

Origem do recurso

Valor
Contrapartida

GEF-MAR e ICMBio
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Elaboração de termo de
referência para contratação
de consultor planos de
recuperação de espécies
ameaçadas

2º sem 2016

-

-

Elaboração TdR p/
Consultoria Áreas de Pesca
Industrial / PREPS

TdR aprovado pelo Banco Mundial, seleção em andamento

GEF Mar

Elaboração de 4 TdRs
Consultorias Áreas de Pesca
Artesanal

1º TdR em análise pelo Funbio e Banco Mundial

GEF Mar

Elaboração de TdR
Consultoria Áreas de
Importância Biológica

envio do TdR p/ Funbio aguardando aprovação dos TdRs anteriores

GEF Mar

Documento base do Plano
de Recuperação do
Guaiamum

doc base finalizado e submetido para avaliação de especialistas

outros (Rare)

12.000,00
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Marco Referencial: Demarcação e sinalização dos limites da área protegida (Q6)
UC

Período

Atividade realizada

Descrição

Origem do recurso

Valor Contrapartida

Comentário

C-TT

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

2

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

3

Instalação de placas de
sinalização nos limites e no
interior do Parque

Instalação e confecção de
placas de sinalização para o
Parque

1º sem 2016

-

-

-

2013

-

-

-

Em fase de planejamento

1

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

Em fase de planejamento

1

2º sem 2015

-

-

-

-

-

1º sem 2016

-

-

-

-

-

2013

-

-

-

Em fase de planejamento

1

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

Em fase de planejamento

1

Meta consolidação Grau I: Sinalização (C2)

PN da Lagoa
2º sem 2015
do Peixe

RESEX de
Canavieiras

RESEX
Cassurubá

RESEX
Corumbau

2º sem 2015

Instalação de placas

Recursos da Justiça Federal

Placas instaladas nos limites
da UC próximo a zona
Orçamento ICMBio
urbana de Nova Viçosa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1º sem 2016

-

-

-

2013

-

-

-

Em fase de planejamento

0

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

Em fase de planejamento

0

2º sem 2015

Preparação para
substituição de placas de
sinalização

Preparados os modelos e
textos das placas

Ainda sem recursos, mas
pequena parte será por
condicionante de projeto

-

-
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1º sem 2016

2º sem 2016

APA da
Baleia
Franca

Revis Ilha
dos Lobos

Planejamento de placas

Definição de design e
conteúdo de placas

Instalação de placas de
"sinalização"

10 placas para sinalizar a
RESEX Corumbau,
divulgando-a e prestando
algumas informações úteis.

Recursos de condicionante de
autorização ambiental

-

Estávamos envolvidos com
confecção de placas por
condicionantes, que, com a
Houve atraso na confecção paralização das obras, foi
das placas, que virão com
suspensa. Agora com a
recursos de condicionante retomada, estamos planejando
de autorização ambiental
a confecção, após o que, iremos
planejar as demais, a serem
feitas com recursos do Projeto
GEF Mar

-

Estamos planejando a confecção
de mais placas, semelhantes,
para serem colocadas noutros
locais da RESEX, com recursos
GEF Mar.

R$ 2.500,00

2013

-

-

-

Em fase de planejamento

1

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

Em fase de planejamento

1

2º sem 2015

-

-

-

-

-

-

-

Prioridade reduzida. Atividades
deste Marco deverão ser
deslocadas para novo POA, em
função da capacidade
operacional baixa no primeiro
semestre.

1º sem 2016

-

-

-

2013

-

-

-

Em fase de planejamento

2

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

Em fase de planejamento

2

2º sem 2015

-

-

-

1º sem 2016

-

-

-

2º sem 2016

-

-

-

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

2

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

1

Não executou devido a transição
da chefia
Ainda não iniciamos a
sinalização da UC. Deve iniciar
em 2017
Ainda não iniciamos a
sinalização da UC. Deve iniciar
em 2017

-

Meta consolidação Grau II: Demarcação (C3)
APA da
Costa dos
Corais
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Está em processo de
elaboração o Plano de
Reunião com parceiros (SOS
Comunicação da UC, que
Mata Atlântica, Toyota,
tratará da sinalização e
PPP) para planejamento de
demarcação da área
Plano de Comunicação da
protegida, além de elaborar
UC.
outras peças de
comunicação.

Parceria Público -Privada entre
ICMBio/Fundação Toyota/SOS
Mata Atlântica

-

-

-

Demarcação dos limites das
Zonas de Preservação da
Vida Marinha (ZPVM) de
Maragogi e Japaratinga.

Instalação de boias para
demarcação de duas áreas
"no take" (ZPVM) dentro
dos limites da UC

Parceria Público -Privada entre
ICMBio/Fundação Toyota/SOS
Mata Atlântica

-

-

-

1º sem 2016

Produção de boias de
sinalização para
demarcação de Zonas de
Preservação da Vida
Marinha e de Zonas de
Visitação

Foram produzidas boias
segundo modelo criado
pela UFPE para demarcar
limites de zonas de uso
restrito no interior da UC.

Projeto Toyota APA Costa dos
Corais

-

-

-

2º sem 2016

Sinalizar as Zona de
Preservação da Vida
Marinha da APACC

-

Outros recursos: ICMBio e
Parceria Publico Privada

-

Conforme reunião de
planejamento realizada em
novembro de 2016, ficou
acertado com os CGTER DCOL
que iremos refinar os limites da
UC ao longo de 2017

-

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

2

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

2

2º sem 2015

-

-

-

-

1º sem 2016

-

-

-

-

Ainda não aplicado

-

2º sem 2016

-

-

-

-

Ainda não aplicado

-

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

2

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

2

2º sem 2015

-

-

-

-

Ainda não realizado

-

2º sem 2015

PN Marinho
dos
Abrolhos

PN Marinho
de
Fernando
de Noronha

-

-
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1º sem 2016

APA de
Fernando
de Noronha
– Rocas –
São Pedro e
São Paulo

Rebio do
Atol das
Rocas

Discussão sobre os limites
da APA-FN com o
Parnamar-FN, na parte da
ilha de FN.

Reuniões técnicas com
equipe em FN e por meio
digital com a
COMAN/CGCAP/DIMAN,
em função das diferentes
versões de limites e
diferenças entre eles.

ICMBio

-

-

-

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

2

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

1

2º sem 2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1º sem 2016

Discussão sobre os limites
da APA-FN com o
Parnamar-FN, na parte da
ilha de FN.

2º sem 2016

Solicitação de Ajuste no Site
Oficial do ICMBio para os
Limites da APA-FN

Reuniões técnicas com
equipe em FN e por meio
digital com a
COMAN/CGCAP/DIMAN,
em função das diferentes
versões de limites e
diferenças entre eles.

ICMBio

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

3

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

2

2º sem 2015

-

-

-

-

-

-

1º sem 2016

-

-

-

-

-

-

Marco Referencial: Plano de Manejo (Q7)
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UC

PM

Ano

Período

Atividade realizada

Descrição

Origem do recurso

Valor
Contrapartida

Comentário

C-TT

Meta consolidação Grau I: Elaboração ou revisão do Plano de Manejo (C2)

PN da Lagoa
do Peixe

Sim

2013

-

-

-

Em fase de planejamento

2

2014 e 1º sem
2015

-

-

-

Em fase de planejamento

2

Orçamento do ICMBio

O Plano de Manejo do Parque
Nacional da Lagoa do Peixe foi
finalizado no ano de 1999.
Portaria de aprovação foi em
2004.

-

Orçamento do ICMBio

O Parque está aguardando o
retorno da COMAN
(Coordenação de Elaboração e
Revisão de Plano de Manejo)
do relatório que foi enviado,
para então, utilizar recursos
do Projeto GEF MAR previsto
no POA da UC.

Orçamento ICMBio

O Plano de Manejo do Parque
Nacional da Lagoa do Peixe foi
finalizado no ano de 1999.
Portaria de aprovação foi em
2004. O Parque está
aguardando o retorno da
COMAN (Coordenação de
Elaboração e Revisão de Plano
de Manejo) do relatório que
foi enviado, para então,
utilizar recursos do Projeto
GEF MAR previsto no POA da
UC.

2º sem 2015

Oficina e elaboração de
relatório de avaliação do
Plano de Manejo do Parque

1º sem 2016

Analise e entrega do
Relatório Executivo da
Avaliação de Execução do
Plano de Manejo do Parque
Nacional da Lagoa do Peixe
enviado a COMAN
(Coordenação de Elaboração
e Revisão de Plano de
Manejo).

1999

2º sem 2016

RESEX de
Canavieiras

Não

-

Analise e entrega do
Relatório Executivo da
Avaliação de Execução do
Plano de Manejo do Parque
Nacional da Lagoa do Peixe
enviado a COMAN
(Coordenação de Elaboração
e Revisão de Plano de
Manejo).

Foi realizada oficina para avaliação do
Plano de Manejo com a participação de
toda a equipe do Parque. Posteriormente
foi elaborado o Relatório Executivo da
Avaliação de Execução do Plano de
Manejo do Parque Nacional da Lagoa do
Peixe que será enviado a COMAN
(Coordenação de Elaboração e Revisão de
Plano de Manejo).

Equipe do Parque analisou e aprovou o
relatório que foi enviado a COMAN.

Equipe do Parque analisou e aprovou o
relatório que foi enviado a COMAN.

2013

-

-

-

Em fase de planejamento

0

2014 e 1º sem
2015

-

-

-

Em fase de planejamento

0
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2º sem 2015

-

-

1º sem 2016

-

2º sem 2016

Não

-

-

-

-

-

-

Etapa inicial do plano de manejo, junto às
comunidades

Projeto GEF-Mar
2016.1024.00002-4
(protocolo criado e
aprovados, não foi
executado ainda)

Estrutura de
escritório

11 Oficinas comunitárias

Veículo,
embarcações

12 rodadas de mapeamento das áreas de
uso

4 analistas
ambientais

2013

-

-

-

Em fase de planejamento

1

2014 e 1º sem
2015

-

-

-

Em fase de planejamento

1

Oficinas da 2° rodada do PM
(Perfil da Família Beneficiária)

10 oficinas comunitárias, com mais de 500
participantes presentes

GEFMAR

Atividades de levantamento
de dados georreferenciados

Incursões de campo para realização de
georreferenciamento

GEFMAR

Atividades de levantamento
dos limites da UC

Incursões em campo para o levantamento
dos limites da UC

-

GEFMAR

Reuniões do Grupo de
Trabalho do Plano de Manejo

Realização de 06 reuniões com o grupo de
trabalho do Plano de Manejo

Orçamento ICMBio

O programa financiou a vinda
de outros cinco colegas do
ICMBio, que colaboraram
diretamente na formulação,
planejamento e execução das
dez oficinas comunitárias
realizadas.

-

-

-

-

2º sem 2015
RESEX
Cassurubá

Sistematização das
informações do Acordo de
Gestão para o Plano de
Manejo

-

-

Perfil da família beneficiária

Etapa 2 do Plano de Manejo

GEFMAR

Início do Acordo de Gestão

Etapa 3 do Plano de Manejo

GEFMAR

1º sem 2016

Embarcação,
Veículo,
Combustível e
Pessoal ICMBio
Embarcação,
Veículo,
Combustível e
Pessoal ICMBio
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2º sem 2016

RESEX
Corumbau

Não

Acordo de gestão

Realizamos a Construção Participativa das
Regras de Uso dos Recursos e Território da GEFMAR e ICMBio
UC.

Não
contabilizado

O Acordo de Gestão foi
relacionado a construção do
próprio Plano de Manejo,
sendo a penúltima etapa de
elaboração do mesmo. Após a
realização de dezenas de
reuniões comunitárias
praticamente encerramos esta
etapa com a Assembleia Final
que definiu todas as regras
propostas pelas comunidades.
A Assembleia realizada em
fevereiro contou com a
participação de
aproximadamente 130
pessoas, sendo elas em sua
maioria comunitários da
Resex. Após isto a proposta
será apresentada à PFE e
posteriormente assimilada ao
corpo do Plano de Manejo.

2013

-

-

-

Em fase de planejamento

2

2014 e 1º sem
2015

-

-

-

Em fase de planejamento

0

2º sem 2015

-

-

-

-

-

-

A UC tem enfrentado grande
dificuldade com a atividade do
"Plano de Utilização", que é
central para a gestão da UC. É
importante verificar formas de
agilizar e otimizar os processos
de forma a não prejudicar a
execução das atividades.

-

Projeto GEF-Mar

Estamos aguardando o ponto
focal da COMAN avaliar do
TDR para contratação, a fim de
que possamos finalizá-lo e
encaminhar a solicitação.

1º sem 2016

-

-

2 sem 2016

Oficina de planejamento para
o processo de construção
participativa do Plano de
Manejo - organizada pela
COMAN

Encontro para nivelar informações acerca
dos novos procedimentos e metodologias
para construção de Planos de Manejo e
dar início ao planejamento das ações
necessárias e à construção do TDR de
contratação de consultoria.

-
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APA da
Baleia
Franca

Não

2013

-

-

-

Em fase de planejamento

1

2014 e 1º sem
2015

-

-

-

Em fase de planejamento

1

2º sem 2015

Oficina prévia da Oficina de
Planejamento participativo
(OPP): planejamento
metodológico das oficinas do
plano de manejo

Oficina preparatória do escopo
metodológico para as oficinas setoriais e
para a oficina inicial de planejamento
participativo do plano de manejo da
APABF, com participação de
representantes do conselho da UC,
técnicos da UC, da CR9 e da coordenação
de planos de manejo do ICMBio.

1º sem 2016

Participação Oficina
Estruturação projeto
Fortalecimento Comunitário.
Comp. 1.4

Reunião de nivelamento entre diferentes
territórios/projetos para nivelamento de
entendimentos e definição de cronograma Projeto GEF Mar
de atividades para apresentação e
aprovação dos mesmos.

1a. Oficina de Planejamento
Participativo do Plano de
Manejo

Oficina inaugural da fase declaratória do
Plano de Manejo, realizada com o
Conselho da UC e convidados e onde
foram definidos: Missão, Visão de Futuro,
Objetivos Estratégicos do Plano de
Manejo e Mapa Situacional identificando
os Conflitos de uso dos recursos naturais,
Problemas ambientais e Potencialidades
do Território

-

2º sem 2016

Contatos pessoais, telefônicos e via
Mobilização de Pescadores,
internet com lideranças, representantes e
Pesquisadores e ONGs para
pontos focais de cada setor mobilizado
primeiras oficinas Setoriais do
visando agendamentos e organização das
Plano de Manejo
oficinas.

GEF-Mar (passagens e
diárias), ICMBio (equipe
técnica), parceiros
(espaço físico), conselho
da APA (representantes
– GT do plano de
manejo)

-

Insumos previstos para uso
mais intensivo a partir do
segundo semestre de 2016,
especialmente na contratação
de consultoria, serviço de PF e
apoio em eventos.

POA da APABF
(Materiais, Consultoria
de Moderação e Serviço
de suporte operacional
e mobilização) e
Compensação
Ambiental (Espaço
Físico e Alimentação do
evento e Elaboração de
Mapas)
POA APABF (Serviço de
suporte operacional e
mobilização,
Combustível), ICMBio
(Veículos, estrutura
física e equipamentos)
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6 Oficinas Setoriais do Plano
de Manejo (4 de Pesca
artesanal, 1 de ONGs e 1 de
Pesquisadores

Revis Ilha
dos Lobos

Não

Oficinas Setoriais de construção de
propostas de zonas e normas para
pescadores artesanais e ongs
ambientalistas e Oficina de pesquisadores
para definição de áreas prioritárias de
conservação e ameaças relacionadas.

POA APABF (Serviço de
suporte operacional,
Consultoria de
moderação e
Combustível), ICMBio
(Veículos, estrutura
física e equipamentos)

2013

-

-

-

Em fase de planejamento

0

2014 e 1º sem
2015

-

-

-

Em fase de planejamento

0

2º sem 2015

-

-

-

Não executou devido a
transição da chefia

-

-

O Revis Ilha dos Lobos ainda
não dispõe de Plano de
Manejo. Estamos finalizando a
formação do conselho
consultivo da UC para no ano
de 2017 iniciarmos a
elaboração do Plano de
Manejo.
O Revis Ilha dos Lobos ainda
não dispõe de Plano de
Manejo. Estamos finalizando a
formação do conselho
consultivo da UC para no ano
de 2017 iniciarmos a
elaboração do Plano de
Manejo.

1º sem 2016

-

-

2º sem 2016

Curso de Integração de
Serviços Ecossistêmicos (ISE)
em Processos de
Planejamento – um Enfoque
sobre o Planejamento de
Áreas Protegidas

Participação no curso de ISE entre os dias
2 a 5 de agosto de 2016 em Brasília/DF.

2013

-

-

-

Em fase de planejamento

2

2014 e 1º sem
2015

-

-

-

Em fase de planejamento

3

2º sem 2015

-

-

-

1º sem 2016

Monitoria de Execução do
Plano de Manejo e
elaboração do Planejamento
estratégico da UC

-

ICMBio, MMA,
GIZ

-

Meta consolidação Grau II: Revisão do Plano de Manejo (C3)

APA da
Costa dos
Corais

Sim

2013

Oficina com Analistas da CR6 para
elaborar o Planejamento Estratégico da
UC em alinhamento com o Plano de
Manejo.

GEFMar - diárias

-

-

-

-
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PN Marinho
dos
Abrolhos

PN Marinho
de
Fernando
de Noronha

Sim

-

-

-

2013

-

-

-

Em fase de planejamento

2

2014 e 1º sem
2015

-

-

-

Em fase de planejamento

2

Visita técnica da CR7 e DISAV
(ICMBIo) junto aos
operadores de visitação
comercial

Foram realizados encontros entre o
coordenador da CR7 e o chefe da Divisão
de Serviços de Apoio a Visitação do
ICMBio a fim de analisar possíveis formas
de resolução de conflitos entre a gestão
do PNM Abrolhos e os operadores de
visitação comercial.

-

Reunião da Comissão de Uso
Público do PNM Abrolhos

Foi convocada no âmbito do Conselho
Consultivo do Parque a fim de tratar
pontos de conflito entre a gestão do PNM
Abrolhos e os operadores de visitação
comercial em virtude da Portaria ICMBio
N° 138/2012, assim como subsidiar o
planejamento e revisão dos instrumentos
de delegação dos serviços de visitação na
Unidade

Projeto GEF Mar/
Orçamento ICMBio

Foi custeada a o pagamento
de meia-diária para a vinda da
equipe da CR7 para encontro
junto aos operadores em
Caravelas e diária para
participação na reunião da
Comissão de Uso Público. O
Plano de Uso Público do PNM
Abrolhos, publicado em 2003,
é reconhecido como parte
integrante do Plano de Manejo, conforme Portaria
IBAMA Nº 107/2006.

Participação em encontro de
gestores das UCs vinculadas a
CR7 e planejamento de ações
prioritárias

Custear o deslocamento do servidor entre
a sede da UC e o local de realização do
encontro dos gestores da CR7/ ICMBio.

Projeto GEF Mar

1º sem 2016

-

-

-

-

-

2013

-

-

-

Em fase de planejamento

2

2014 e 1º sem
2015

-

-

-

Em fase de planejamento

2

2º sem 2015

-

-

-

2º sem 2015

Sim

1992

-

2º sem 2016

1991

-

Conforme reunião de
planejamento realizada em
novembro de 2016, ficou
acertado com os coordenação
de plano de manejo o início do
processo e revisão do Plano de
Manejo da APA Costa dos
Corais ainda em 2017

Projeto GEF Mar

-

-
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1º sem 2016

-

-

-

2013

-

-

-

Em fase de planejamento

2

2014 e 1º sem
2015

-

-

-

Em fase de planejamento

2

2º sem 2015
APA de
Fernando
de Noronha
– Rocas –
São Pedro e
São Paulo

Sim

2005

1º sem 2016

Revisão do texto da proposta
de revisão do PM da APA-FN

Reuniões técnicas com equipe

Reunião em Recife com o
Ministério Público Federal
sobre revisão do PM da APAFN

Viagem a Recife de José Martins no
período de 27 a 29 de setembro de 2015

Encaminhamentos para
publicação do PM da APA-FN
revisado

Viagem da Analista Iaci Menezes de
Brasília a FN no período de 11 a 17 de
novembro de 2015

Revisão do texto da proposta
de revisão do PM da APA-FN.

ICMBio

-

-

-

-

-

-

Projeto GEF-Mar

-

-

Reuniões técnicas com equipe em FN e
por meio digital com a
COMAN/CGCAP/DIMAN.

ICMBio

-

-

Reunião em Brasília de
revisão e atualização do
Plano de Manejo da APA-FN.

Viagem a Brasília de José Martins no
período de 1 a 5 de março 2016.

Projeto GEF-Mar

Reuniões do novo gestor da
UCs de NGI Noronha na CR6
com Coordenadora e
Procurador Regional.

Alinhamento sobre a revisão do PM da
APA-FN e planejamento estratégico da
UCs de Fernando de Noronha.

Projeto GEF-Mar

Análise da Proposta de
revisão do Encarte 4 do PM
da APA-F apresentada pela
ATDEFN.

Recebimento da Proposta em BSB da
Proposta apresentada pela ADTFEN e
Conselho distrital.

ICMBio

-

2º sem 2016

Rebio do
Atol das
Rocas

Sim

2007

2013

-

-

-

Em fase de planejamento

2

2014 e 1º sem
2015

-

-

-

Em fase de planejamento

2

2º sem 2015

-

-

-

-

-
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1º sem 2016

Implementação das
atividades da unidade de
conservação

Atendimento aos programas de proteção,
de pesquisa e de informação ambiental,
cumprindo com os objetivos de criação da
unidade de conservação e atendendo
recomendações do plano de manejo.

MMA/ICMBIO

-

-

Marco Referencial: Acordo de Gestão ou Plano de Utilização (Q7d)
UC

Período

Atividade realizada

Descrição

Origem do recurso

Valor Contrapartida

Comentário

C-TT

Meta consolidação Grau I: Acordo de Gestão ou Plano de Utilização elaborados e aprovados (C2)
2013

-

-

-

Em fase de planejamento

-

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

Em fase de planejamento

1

Inicio de pesquisa (dissertação de mestrado)
com o objetivo de avaliar a função social e
ecológica de pescadores para o Parque
Nacional da Lagoa do Peixe, situado nos
municípios de Tavares e Mostardas, no Rio
Grande do Sul, propondo soluções cabíveis
para as tensões socioeconômicas e ambientais
ocorrentes na área através da elaboração de
um acordo entre as partes.

-

-

-

-

_

Pesquisa em andamento (dissertação de
mestrado) com o objetivo de avaliar a função
social e ecológica de pescadores para o Parque
Nacional da Lagoa do Peixe, situado nos
municípios de Tavares e Mostardas, no Rio
Grande do Sul, propondo soluções cabíveis
para as tensões socioeconômicas e ambientais
ocorrentes na área através da elaboração de
um acordo entre as partes.

2º sem 2015

-

-

-

1º sem 2016

-

-

-

PN da Lagoa
do Peixe

2º sem 2016

_

_

_
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2013

-

-

-

Em fase de planejamento

-

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

Em fase de planejamento

0

2º sem 2015

-

-

-

1º sem 2016

Oficina do Diagnóstico
Preliminar para Elaboração
do Acordo de Gestão

Oficina para identificação
de conflitos do território

GEFMAR

Estrutura de escritório
Veículo
4 Analistas Ambientais
Outras

Oficina do Diagnóstico
Preliminar para Elaboração
do Acordo de Gestão

Oficina para identificação
de conflitos do território

Projeto GEF-Mar

Estrutura de escritório

Etapa de oficinas
comunitárias para
elaboração do Acordo de
Gestão

11 Oficinas comunitárias
para elaboração do Acordo

Projeto GEF-Mar

Veículo

Seminário de Usuários não
beneficiários

11 rodadas de mapeamento
comunitários das áreas de
Projeto GEF-Mar
uso

RESEX de
Canavieiras

2º sem 2016

-

-

-

-

4 analistas ambientais

1 seminário dos usuários
Seminário de
Sistematização e avaliação
do Conselho Deliberativo

RESEX
Cassurubá

RESEX
Corumbau

1 seminário de
Sistematização junto ao
Conselho deliberativo

Projeto GEF-Mar

embarcações

2013

-

-

-

Em fase de planejamento

-

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

Em fase de planejamento

1

2º sem 2015

Monitoramento Ambiental
Comunitário do Acordo de
Pesca

Atividades de
monitoramento
comunitário sobre o Acordo
de Pesca

O programa apoio a realização de um mês de
ações de monitoramento ambiental
comunitário sobre o Acordo de Pesca.

-

1º sem 2016

-

-

-

-

-

2º sem 2016

-

-

-

-

Mencionado acima como etapa do Plano de
Manejo.

2013

-

-

-

Em fase de planejamento

-

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

Em fase de planejamento

0

GEFMAR

-
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2º sem 2015

Reunião do GT de
acompanhamento para
revisão do Plano

Reunião para posse e início
das conversas (15.09.2015)

1ª Reunião comunitária
para discutir o processo de
revisão

Distribuição do plano atual
e início do processo de
análise deste (23.09.2015)

Construção de minuta de
TDR para contratação de
consultoria para apoio às
ações comunitárias para
revisão do PU

Feito minuta e tentando
fechar com FUNBIO, há
meses

Reunião para discutir o
Plano de Recuperação do
Bodião

Reunião com pescadores
artesanais, que têm foco na
espécie, para debater a
proposta do plano

Oficina de planejamento
para o processo de
construção participativa do
Plano de Manejo organizada pela COMAN.
Lembramos que a revisão
do PU será dentro do
processo de construção do
Plano de Manejo

Encontro para nivelar
informações acerca dos
novos procedimentos e
metodologias para
construção de Planos de
Manejo e dar início ao
planejamento das ações
necessárias e à construção
do TDR de contratação de
consultoria.

ICMBio (Combustível), parceiros
locais (Alimentação)

APA da
Baleia
Franca

-

Salienta-se grande dificuldade em fechar o TDR
para iniciar a busca pela consultoria, o que está
atrasando essa importante atividade. Dentre os
entraves identificados estão a equipe reduzida
do Funbio para atendimento às diversas
demandas, a troca do funcionário do Funbio
que estava acompanhando a atividade, a
dificuldade de entendimento entre as partes, a
falta de entendimento, pelos diversos atores
(Funbio, UIP, executor) do que é solicitado pelo
Banco Mundial, e a consequente dificuldade
dos técnicos da UC em elaborarem a "memória
de cálculo". É importante que as instâncias do
Projeto trabalhem em conjunto para otimizar
esses procedimentos e orientar corretamente
os executores, sob risco de perder um bom
momento construído junto à comunidade, por
conta de entraves administrativos.

-

ICMBio (Combustível)

1º sem 2016

2º sem 2016

-

Orçamento ICMBio para o
combustível do veículo que fez o
transporte de participantes

Não mensurado

Estamos aguardando o ponto focal da COMAN
avaliar do TDR para contratação, a fim de que
possamos finalizá-lo e encaminhar a
solicitação.

Projeto GEF-Mar

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

-

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

2

2º sem 2015

-

-

-

-

-

-
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Revis Ilha
dos Lobos

1º sem 2016

-

-

-

-

Prioridade Reduzida por atraso no Plano de
Manejo e Comp. 1.4. Atividades deverão ser
deslocadas para o novo POA.

-

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

-

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

0

2º sem 2015

-

-

-

-

Não executou devido a transição da chefia

-

1º sem 2016

-

-

-

-

Não temos

-

Meta consolidação Grau II: Acordo de Gestão ou Plano de Utilização incorporados ao Plano de manejo (C3)
2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

-

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

0

2º sem 2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

APA da
Costa dos
Corais
1º sem 2016

PN Marinho
dos
Abrolhos

PN Marinho
de
Fernando
de Noronha

O Projeto elaborado
participativamente e
submetido à coordenação
Reuniões e viagens para
do GEF-Mar tem os
elaboração de projeto de
objetivos de realizar um
fortalecimento de
diagnóstico da pesca
comunidades ligadas à
artesanal e formular um
pesca artesanal, através do protocolo de
componente 1.4 do Gef mar monitoramento das
pescarias, visando construir
acordo de pesca no médio
prazo.

Passagens e diárias GEF MAR
para reunião em Brasília

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

-

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

0

2º sem 2015

-

-

-

-

1º sem 2016

-

-

-

-

Não se aplica aos Parques Nacionais

-

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

-

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

3

2º sem 2015

-

-

-

-

-

-

-

-
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1º sem 2016

Viagem da Coordenadora
Regional a Fernando de
Noronha.

Apresentação, pela
Coordenadora Regional, do
novo chefe da NGI FN aos
Conselhos das UCs de FN,
bem como participação dos
dois de reunião e realizar
visitar às instituições locais
como Conselho Distrital,
Administração de FN e
Promotoria Pública
Estadual.

Projeto GEF-Mar

-

-

-

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

-

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

3

2º sem 2015
APA de
Fernando
de Noronha
– Rocas –
São Pedro e
São Paulo

1º sem 2016

Participação de reunião
promovida pela
Administração Distrital de
Fernando de Noronha para
acordos de gestão
relacionado ao turismo em
Fernando de Noronha

Viagem a Recife de
Lisângela no período de 14
a 16 dezembro de 2015

Projeto GEF-Mar

-

-

-

Participação de José
Martins da Silva Júnior,
Chefe-substituto da APAFN, em reunião no
Ministério Público Federal
de Pernambuco.

Reunião no Ministério
Público Federal de
Pernambuco para tratar de
questões relativas a gestão
Projeto GEF-Mar
da APA-FN, especificamente
do GT Bares de Praia, no dia
23/2, na cidade de
Recife/PE.

-

-

-
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2 sem 2016

Rebio do
Atol das
Rocas

Viagem da Coordenadora
Regional a Fernando de
Noronha.

Apresentação, pela
Coordenadora Regional, do
novo chefe da NGI FN aos
Conselhos das UCs de FN,
bem como participação dos
dois de reunião e realizar
visitar às instituições locais
como Conselho Distrital,
Administração de FN e
Promotoria Pública
Estadual.

Projeto GEF-Mar

-

Atender a demanda de
Reunião convocada pelo
MPF sobre os bares de praia
em Fernando de Noronha.

Viagem do Gestor mais 1
analista para Recife no
período de 27 à 29
novembro 2016.

Projeto GEF-Mar

ICMBio e Tríade

-

-

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

-

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

3

2º sem 2015

-

-

-

-

-

-

1º sem 2016

-

-

-

-

-

-

Marco Referencial: Sistemas de proteção (Q10)
UC

PP

Ano

Período

Atividade realizada

Descrição

Origem do recurso

Valor Contrapartida

Comentário

C-TT

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

1

2014 e 1º sem
2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

1

-

O Plano de Proteção do
Parque está em construção.

-

Meta consolidação Grau I: Implementação do Plano de Proteção (C3)

PN da Lagoa
do Peixe

-

2º sem 2015

Duas (02) operações de
fiscalização na área do
Parque

Pagamento de diárias a Policiais
Militares Ambientais do Rio grande
do Sul para atividades de
Fiscalização no Parque. Fiscalização
para coibir a pesca predatória na
área do Parque.

Projeto Gef-Mar
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1º sem 2016

2º sem 2016

Fiscalização na área do
Parque

Fiscalização e monitoramento no
Parque

Fiscalização na área do
Parque

Fiscalização e monitoramento no
Parque

Uma (01) operação de
fiscalização na área do
Parque

Pagamento de diárias a Policiais
Militares Ambientais do Rio grande
do Sul para atividades de
Fiscalização no Parque. Fiscalização
para coibir a pesca predatória na
área do Parque.

Julgamento de Auto de
Infração da CR9

Pagamento de diárias a servidores
do ICMBio para julgamento de Autos
de Infração na CR9 (Coordenação
Regional 9).

Elaboração de parecer
técnico para queimada
controlada como forma de
manejo onde está sendo
colhido os pinus dentro do
Parque.

Pagamento de diária a servidor do
ICMBio para auxiliar na elaboração
de parecer técnico para dar inicio
aos trabalhos de queimada
controlada como forma de manejo
das áreas onde está sendo colhido
os pinus dentro do Parque.

Plano de erradicação do
pinus no Parque

Pagamento de diária a servidor do
ICMBio para reunião na CR9, tendo
por objetivo revisar o plano de
erradicação do pinus e adequar ao
acordo assinado com o MPF
(Ministério Publico Federal) e
concluir o termo de referencia para
contratação de empresa que irá
cortar o pinus no Parque.

Fiscalização na área do
Parque Nacional da Lagoa do
Peixe

Fiscalização e monitoramento do
Parque

Orçamento do ICMBio

Operação de fiscalização na
área do Parque

Pagamento de diárias a Policiais
Militares Ambientais

Projeto GEF MAR

Operação de fiscalização na
área do Parque

Pagamento de diárias a Agentes de
Fiscalização do ICMBIO (servidores)

Projeto GEF MAR

Orçamento do ICMBio

-

-

Plano de Proteção do
Parque está em construção.

Plano de Proteção do
Parque está em construção.
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-

Inventario florestal de pinus
na área do Parque

Pagamento de diárias a servidores
do ICMBIO para realizar inventario
florestal de pinus no Parque

Projeto GEF MAR

Fornecimento de
Combustível (compra local)

Fornecimento de combustível para
apoio as atividades de fiscalização e
monitoramento no Parque

Projeto GEF MAR

Fornecimento de
Combustível (compra local)

Fornecimento de alimentação para
apoio as atividades de fiscalização
no Parque

Projeto GEF MAR

2013

-

-

-

Em fase de planejamento

1

2014 e 1º sem
2015

-

-

-

Em fase de planejamento

1

Fiscalização de rotina

Coibir pesca de mergulho e
construções irregulares

Projeto Gef-Mar

Operação de fiscalização

Coibir construção irregular em Ilha
dentro da RESEX

Projeto Gef-Mar

Operações de fiscalização

Apuração e autuação de infrações
ambientais, desintruzão de
ocupantes irregulares, regulação nos
períodos de defeso, apreensões,
GEFMAR
destruição de construções
irregulares, destinação de bens
apreendidos, soltura de animais

Veículos,
embarcações,
combustível,
estrutura de
escritório,
armamento

Apuração e autuação de infrações
ambientais

Projeto Gef-Mar

Veículos

desintruzão de ocupantes
irregulares

Projeto Gef-Mar

Embarcações

regulação nos períodos de defeso

Projeto Gef-Mar

Combustível

apreensões

Projeto Gef-Mar

Estrutura de
escritório

destruição de construções
irregulares

Projeto Gef-Mar

Armamento

destinação de bens apreendidos

Projeto Gef-Mar

soltura de animais

Projeto Gef-Mar

2º sem 2015

1º sem 2016
RESEX de
Canavieiras

-

-

2º sem 2016

RESEX
Cassurubá

-

-

Operações de fiscalização

-

-

-

-

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

2

2014 e 1º sem
2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

2
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Ações de Fiscalização sobre
Pesca de Mergulho

Autuação sobre ilícitos cometidos
por pescadores amadores e não
extrativistas

Orçamento ICMBio

Ações de Fiscalização sobre
Pesca de Arrasto nos Corais

Autuação sobre práticas ilícitas de
arrasto nos corais

Orçamento ICMBio

Ações de Monitoramento
Ambiental Voluntário no
Defeso do Camarão

Agentes ambientais comunitários
monitoraram o mar durante o
período de defeso do camarão.

GEFMAR

1º sem 2016

Programa de Monitoramento
Ambiental Comunitário

O monitoramento de proteção
durante os períodos de defeso do
camarão e do robalo foram
realizados pelos próprios
extrativistas.

GEFMAR

2º sem 2016

Monitoramento Ambiental
Comunitário

Os próprios comunitários monitoram
os períodos de defeso do camarão,
GEFMAR e ICMBio
caranguejo e robalo.

2º sem 2015

-

Combustível e
Pessoal ICMBio

-

-

-

Não mensurado

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

0

2014 e 1º sem
2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

1

-

Temos tido diversas
dificuldades para
colocarmos em prática o
plano de fiscalização, sendo
que a principal é quanto ao
pessoal, tanto agentes de
fiscalização disponíveis,
quanto marinheiro para
operar e dar manutenção
da lancha que temos.

-

-

-

-

2º sem 2015

RESEX
Corumbau

-

O projeto de
Monitoramento Ambiental
Voluntário foi selecionado
para o Seminário de Boas
Práticas na Gestão de UCs e
será apresentado neste
evento.

Ação de fiscalização

Operação de fiscalização, ocorrida
entre os dias 12 e 14 de setembro,
para atender denúncias de pesca
irregular no interior da UC, com
apoio do PARNAM dos Abrolhos

Ação de fiscalização

GEF Mar, com a cobertura
das diárias; orçamento, com
Operação de fiscalização, contando
o valor do combustível dos
com apoio de colegas do IBAMA e da veículos do ICMBio; além do
Polícia Ambiental - PM-CIPPA. Já
salário dos demais
qual foram trabalhadas os temas:
servidores que vieram de
ocupação costeira e pesca irregular. seus órgãos, que também
cobriu o combustível de seus
veículos

GEF Mar (diárias), ICMBio
(combustível)

-

1º sem 2016

Ações de fiscalização

Ações de fiscalização emergenciais
pela equipe local e com apoio da
PM-CIPPA

Combustível para veículos
do ICMBio e PM-CIPPA
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Programa Professores na
RESEX Corumbau e no PARNA
do Descobrimento

GEF Mar, com a cobertura
de diárias para docente
Capacitação de professores da rede
parceira, combustível do
municipal, no município de Prado, a
ICMBio coberta com
fim possibilitar ferramental para
recursos orçamentários, A
que, em suas atividades escolares,
prefeitura municipal arcou
possam ampliar em seus alunos
com o transporte de
maior conhecimento e sensibilidade
cursistas e corpo docente,
quanto à importância da proteção
assim como com a
ambiental, a fim de que sejam
confecção do Banner do
reduzidas as infrações ambientais.
Programa. (essa atividade foi
Foram realizados dois encontros (um
planejada com uso de
terceiro, planejado, teve que ser
recursos de dois marcos
cancelado devido as condições de
referenciais relacionados
tempo.
com o Programa. Proteção e
gestão participativa)

Levantamento da ocupação
Costeira da RESEX Corumbau

Uma ação conjunta com o MPF,
estamos buscando identificar quem
e como ocupa o litoral do trecho da
RESEX. Nessa oportunidade
convidamos a colega da CR para
contribuir comparte de trabalho, no
trecho de Cumuruxatiba. Um
trabalho minucioso e demorado, que
ainda terá outras ações, até
completarmos toda a área

GEF Mar, com a cobertura
de diárias para servidora
parceira, combustível do
ICMBio coberta com
recursos orçamentários

Ações de fiscalização - Julho

Operação de fiscalização contando
com apoio de colegas do IBAMA e de
agentes da Polícia Militar Ambiental
- CIPPA, além do comunitário que
cedeu sua lancha e seu tempo, para
a ação marítima.

GEF Mar - diárias e
combustível para veículo do
ICMBio e embarcação do
parceiro.

Não mensurado

Ações de fiscalização Novembro

Ação de fiscalização pela equipe
local, com foco em gerenciamento
Costeiro

Combustível para veículos
do ICMBio

Não mensurado

2º sem 2016
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-

Levantamento da ocupação
Costeira da RESEX Corumbau

Uma ação conjunta com o MPF,
estamos buscando identificar quem
e como ocupa o litoral do trecho da GEF Mar - Combustível para
RESEX. Um trabalho minucioso e
veículo do ICMBio
demorado, que ainda terá outras
ações, até completarmos toda a área

GEF Mar, com a cobertura
de diárias para docentes
parceiras, combustível e
alimentação. A prefeitura
municipal arcou com o
transporte de cursistas.

Não mensurado

Não mensurado

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

1

2014 e 1º sem
2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

1

2º sem 2015

APA da
Baleia
Franca

Programa Professores na
RESEX Corumbau e no PARNA
do Descobrimento

Capacitação de professores da rede
municipal, no município de Prado, a
fim possibilitar ferramental para
que, em suas atividades escolares,
possam ampliar em seus alunos
maior conhecimento e sensibilidade
quanto à importância da proteção
ambiental, a fim de que sejam
reduzidas as infrações ambientais.
Foram realizados três encontros no
período. Estão planejados mais 4
para o próximo semestre.

-

Curso de fiscalização
marítima

Participação de dois fiscais da APABF
em curso de fiscalização marítima
ICMBio (diárias, veículo e
realizado em Florianópolis e
combustível)
organizado pela coordenação geral
de proteção.

Apoio a Julgamento de Autos
de Infração

Atividade realizada pela
Coordenação Regional 9
(Florianópolis) com apoio de
servidores de outras UC deslocados
para a sede da CR9.

Vistoria Técnica prévia Operação pré-fiscalizatória
"Ilhota"/Laguna/SC

Vistoria de campo em área a ser
fiscalizada, visando reconhecimento
da área para planejamento e
dimensionamento da operação.
Equipe da APABF, Coordenador
Regional e Fiscais convidados

1º sem 2016

-

-

-

-

Alguns insumos e grande
parte das diárias deverão
ser utilizados no segundo
semestre de 2016, como no
Sobrevôo e ações de
Fiscalização, além do curso
de desemalhe de baleias.

-

GEF Mar

GEF Mar
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2º sem 2016

Revis Ilha
dos Lobos

-

-

Capacitação e Treinamento
em Fiscalização Marinha ao
Norte da APABF

Semana de treinamento de campo
para equipes de fiscais da APABF
visando qualificação para
fiscalização marinha

GEF Mar com suporte
logístico da Polícia Federal,
ICMBio e IBAMA/SC.

Elaboração da primeira
versão do Plano de Proteção

Atividade interna, de planejamento
da primeira versão do plano de
fiscalização da APABF. Em processo
teste e aperfeiçoamento.

Sem uso de recursos diretos
para esta ação de
planejamento.

Operação "Ilhota" Fiscalização de Ocupações
Irregulares em dunas e
restingas - Laguna/SC

Operação de Fiscalização e autuação
de 33 residências irregulares sobre
dunas e restingas. Demanda do MPF
e APABF com apoio da CR9, PFE e
Fiscais de outras UC.

POA APABF (Diárias) e
PRONAF 2016/ICMBio
(Combustível)

Sobrevôo de Fiscalização

Sobrevôo para identificação de
atividades ilegais ou irregulares no
território da APABF

POA APABF (Aeronave Serviço PJ e Diárias)

Atividades de Rotina de
Fiscalização, Vistorias,
Encalhes de Cetáceos

Ações de rotina para verificação de
POA APABF (Diárias e
denúncias, vistorias, atendimento de
combustível) e ICMBio
encalhes de cetáceos e afins

Monitoramento por Terra
contra Molestamento de
Cetáceos

Atividades nos finais de semana e
feriados entre Setembro e Outubro
de 2016, visando informação,
comunicação social e prevenção de
molestamento de cetáceos

POA APABF (Diárias e
combustível) e ICMBio

2013

-

-

-

Em fase de planejamento

2

2014 e 1º sem
2015

-

-

-

Em fase de planejamento

2

2º sem 2015

-

-

-

Não executou devido a
transição da chefia

-

1° sem 2016

-

-

-

-

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

1

2014 e 1º sem
2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

1

-

-

Meta consolidação Grau II: Implementação do Plano de Proteção (C3)
APA da
Costa dos
Corais

Não

-
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Operação "Gef 01"

Ação fiscalizatória realizada entre 27
a 31 de agosto. Participação de 5
servidores com os objetivos de
realizar reconhecimento terrestre e
náutico nos municípios do Sul da UC
em Alagoas (Barra de Santo Antônio,
Paripueira e Maceió). Gerou 4 autos
de infração, totalizando R$6.000,00

GEF MAR (Diárias); PPP
ICMBio/Fundação
Toyota/SOS Mata Atlântica
(aluguel de embarcação);
ICMBIO (Combustível)

Operação "Gef 02"

Ação Fiscalizatória realizada entre 04
e 11 de setembro. Participação de 7
servidores, teve como objetivo
verificar as Normas da UC (Plano de
Manejo) nas Zonas de Visitação de
Maragogi e Paripueira e Zona de
Praia na Ilha da Croa em Barra de
Santo Antônio/AL. Foram gerados 12
Autos de Infração, totalizando R$
20.000,00

GEF MAR (Diárias); PPP
ICMBio/Fundação
Toyota/SOS Mata Atlântica
(aluguel de embarcação);
ICMBIO (Combustível)

Operação "Gef 05"

Ação fiscalizatória realizada entre 20
a 30 de novembro. Contou com a
participação de 7 servidores e teve
como objetivos verificar as normas
da UC (Plano de Manejo) e apurar
denúncias. Valor da Multas aplicadas
foi de R$ 6.500,00 e o valor do
material apreendido (avaliação) foi
de R$ 10.000,00

GEF MAR (Diárias); PPP
ICMBio/Fundação
Toyota/SOS Mata Atlântica
(aluguel de embarcação);
ICMBIO (Combustível)

Operação "Gef 06"

Ação fiscalizatória realizada entre 06
e 13 de dezembro. Contou com a
participação de 6 servidores e teve
como objetivos verificar as normas
da UC (Plano de Manejo) e apurar
denuncias

GEF MAR (Diárias); PPP
ICMBio/Fundação
Toyota/SOS Mata Atlântica
(aluguel de embarcação);
ICMBIO (Combustível)

2º sem 2015

-

É importante salientar que
o Projeto GEF Mar tem
permitido mantermos
mensalmente uma equipe
em campo o que está
garantindo a presença
institucional ao longo do
território da UC
proporcionando uma
significativa prevenção de
danos ambientais. Além
disso, temos dado respaldo
às denúncias encaminhadas
o que muito benéfico para o
alcance dos objetivos de
criação da UC
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-

1° sem 2016

2º sem 2016

Não

-

Operações de fiscalização

Operações de fiscalização

Operações de fiscalização para coibir
ilícitos ambientais e implentar o
zoneamento da UC: Construções
irregulares, Regramento do Uso
Público (Embarcações de turismo) e
Regramento em Zona de praia
Diárias GEF MAR
(Veículos), Defeso da Lagosta e
Caranguejo. Também é importante
relatar que todas as ações foram
realizadas em parceria com outras
instituições (IBAMA, SPU e Polícia
Federal).

Veículo e
combustível ICMBio

Foram realizados 85 dias de ações de
fiscalização, sendo 18 dias de ações
no mar e 67 dias de fiscalização em
terra. As ações resultaram em 54
GEF-Mar
autos de infração e 4 notificações
lavradas. Foram gerados R$
66.500,00 em multas.

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

1

2014 e 1º sem
2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

1

-

A presença dos condutores
no Parque é uma
ferramenta prevista para
minimizar os danos
causados pela visitação por
meio de uma abordagem
informativa dos operadores
de turismo. O projeto GEF
Mar viabilizou o pagamento
de diárias para
colaboradores palestrantes
no evento. Ainda há
prejuízo nas atividades pela
não viabilização da
execução dos contratos de
combustível, uma das

-

PN Marinho
dos
Abrolhos
2015

-

Conforme alinhamento a
partir da reunião de
planejamento realizada em
novembro de 2016 O plano
de proteção da APACC está
em fase final de elaboração,
mas aguardaremos
orientações da CGPRO,
considerando os novos
entendimentos do ICMBio
sobre o documento.

Formação de 57 profissionais na
região para atuarem como
Curso para Formação de
condutores do PNM Abrolhos em
Projeto GEF Mar
Condutores do PNM Abrolhos
atividades de mergulho e /ou apenas
em atividades embarcadas

Minuta

-

2º sem 2015

Contratação de materiais
para confecção e instalação
de poitas

Serviço não executado por falta de
fornecedor disponível

Projeto GEF Mar

Ações de fiscalização

Foram executadas ações de
fiscalização para coibir a pesca ilegal
no interior do PNM Abrolhos

Orçamento do ICMBio

Implementação do Programa
de Voluntariado

No segundo semestre foram
recebidos um total de 08 voluntários

Orçamento do ICMBio
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para apoio as atividades do PNM
Abrolhos

maiores demandas da UC
para as ações.

Solicitação de materiais de
campos, equipamentos para
apoio as atividades de
proteção, e confecção de
instalação de poitas para
proteção dos ecossistemas
recifais do Parque

Solicitações realizadas, mas a
execução ainda não concluída

Projeto GEF Mar

Fiscalização, Atendimento a
Denúncias e ações
preventivas

Foram realizadas diversas incursões
das embarcações e equipe de
fiscalização do ICMBio no PARNAM
Abrolhos a fim de atender denúncia
de possível ocorrência de pesca
ilegal, para apoio a outras atividades
e para prevenção aos ilícitos. No
período deste relatório houve um
total de 25 dias de campo em
fiscalização.

Projeto GEF Mar

Implementação do Programa
do Voluntariado

Durante o período deste Relatório o
Programa de Voluntariado do
ICMBio estava previsto dentro da
Coordenação Geral de Proteção
Ambiental e incluiu-se como uma
Orçamento do ICMBio
das ações de proteção da UC. No
período em questão o PARNAM
Abrolhos recebeu 20 voluntários, em
seu Centro de Visitantes e em sua
base no Arquipélago dos Abrolhos .

Instalação de sistema de
fundeio - poitas*

* solicitação em atendimento

1º sem 2016

-

-

-

-
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Fiscalização, Atendimento a
Denúncias e ações
preventivas

Foram realizadas diversas incursões
das embarcações e equipe de
fiscalização do ICMBio no PARNAM
Abrolhos a fim de atender denúncia
de possível ocorrência de pesca
ilegal, para apoio a outras atividades
e para prevenção aos ilícitos. No
período deste relatório houve um
total de 28 dias de campo
embarcados com fiscais para
controle da área do Parque.

Instalação de sistema de
fundeio - poitas

Foi realizada a contratação do
serviço via o Pedido de Compra nº
041562 em 09/12/2016

Expedição para Manejo de
Espécies Introduzidas no
PARNAM Abrolhos

Foco no combate aos ratos e
recuperação da qualidade ambiental
das ilhas no Arquipélago: 14 a
24/07/16, 25/08 a 05/09/16

Projeto GEF Mar/ outros
(AVIDEPA)

2º sem 2016

PN Marinho
de
Fernando
de Noronha

APA de
Fernando
de Noronha
– Rocas –
São Pedro e
São Paulo

-

-

-

Projeto GEF Mar/
Orçamento ICMBio

Projeto GEF Mar

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

2

2014 e 1º sem
2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

2

A própria equipe está
elaborando o Plano de
Proteção

-

2º sem 2015

Elaboração do Plano de
proteção

O Plano de Proteção está sendo
finalizado

A própria equipe está
elaborando o Plano de
Proteção

-

1° sem 2016

Reunião de julgamento de
Autos de Infração no
Parnamar-FN.

Viagem de 04 Agentes de
Fiscalização do ICMBio a Natal no
período de 6 de junho a 17 de junho
de 2016

Projeto GEF-Mar

-

-

-

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

2

2014 e 1º sem
2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

2

2º sem 2015

Operação de Fiscalização da
Operação REFENO 2015,
regata

Viagem a FN no período de 25 de
setembro a 5 de outubro 2015

Projeto GEF-Mar

Operação de Fiscalização da
Operação X-Terra 2015,
corrida de rua

Viagem a FN no período de 15 a 19
de outubro 2015

Projeto GEF-Mar

Operação de Fiscalização a
Construções Irregulares na
APA-FN

Viagem a FN no período de 28 de
novembro a 19 de dezembro de
2015

Projeto GEF-Mar

-

-

-
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Operação de Fiscalização a
Construções Irregulares na
APA-FN.
1° sem 2016
Reunião de julgamento de
Autos de Infração na APA-FN.
NGI
Fernando
de Noronha

Rebio Atol
das Rocas

_

-

_

2º sem 2016

viagem de 04 Agentes de
Fiscalização do ICMBio a FN no
período de 28 de novembro a 19 de
dezembro de 2015
viagem de 04 Agentes de
Fiscalização do ICMBio a Natal no
período de 6 de junho a 17 de junho
de 2016

Projeto GEF-Mar

-

-

-

Projeto GEF-Mar

Fiscalização de Rotina

Equipe NGI FN

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

2

2014 e 1º sem
2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

3

2º sem 2015

Patrulhamento da UC.

1° sem 2016

-

Patrulhamento de embarcação/
aeronave por censo visual e
monitoramento de embarcação via
PREPS.

ICMBio

ICMBio, através dos
servidores lotados na UC.

-

-

-

-

-

-

-

-

Marco Referencial: Gestão da Pesquisa e conhecimento (Q11); e Monitoramento da Biodiversidade e Uso de Recurso (Q11a)
UC

Período

Atividade realizada

Descrição

Origem do recurso

Valor Contrapartida

Comentário

C-TT

Meta consolidação Grau I: Elaboração, revisão e implementação de programa de pesquisa e gestão do conhecimento para subsidiar a gestão - manejo adaptativo - da UC (C2); e Implementação de ao menos um protocolo/
subprograma de monitoramento - com gestão de dados (C2)
PN da Lagoa 2013
do Peixe
2014 e 1º sem 2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

2/-

-

-

-

-

Em fase de planejamento

02/fev
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Atividade ocorre
semanalmente. Contagem,
identificação de espécie e
marcação de animais
marinhos mortos na faixa
de praia (área marinha).
Também, neste mesmo
monitoramento é realizado
o recolhimento de animais
marinhos encontrados
vivos, os quais recebem os
primeiros cuidados e
posteriormente são levados
ao Centro de Reabilitação
de Animais Marinhos
(CRAM) na cidade de Rio
Grande/RS.

Orçamento ICMBio

Monitoramento de Aves
Limícolas Migratórias

Atividade ocorre a cada
quinze (15) dias. Contagem
e identificação de espécies
de aves limícolas e
migratórias na faixa de
praia (área marinha).

Orçamento ICMBio

Pesquisas SISBIO que
recebem apoio do Parque

Os pesquisadores recebem
apoio logístico e
operacional

Orçamento ICMBio

Monitoramento de Animais
Marinhos

2º sem 2015

-

-

-
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Atividade ocorre
semanalmente. Contagem,
identificação de espécie e
marcação de animais
marinhos mortos na faixa
de praia (área marinha).
Também, neste mesmo
monitoramento é realizado
o recolhimento de animais
marinhos encontrados
vivos, os quais recebem os
primeiros cuidados e
posteriormente são levados
ao Centro de Reabilitação
de Animais Marinhos
(CRAM) na cidade de Rio
Grande/RS.

Orçamento do ICMBio

Monitoramento de Aves
Limícolas Migratórias

Atividade ocorre a cada
quinze (15) dias. Contagem
e identificação de espécies
de aves limícolas e
migratórias na faixa de
praia (área marinha).

Orçamento do ICMBio

Pesquisas SISBIO que
recebem apoio do Parque

Os pesquisadores recebem
apoio logístico e
operacional

Orçamento do ICMBio

Monitoramento de Animais
Marinhos

1º sem 2016

-

-

-
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Monitoramento de Animais
Marinhos

Atividade ocorre
semanalmente. Contagem,
identificação de espécie e
marcação de animais
marinhos mortos na faixa
de praia (área marinha).
Também, neste mesmo
monitoramento é realizado
o recolhimento de animais
marinhos encontrados
vivos, os quais recebem os
primeiros cuidados e
posteriormente são levados
ao Centro de Reabilitação
de Animais Marinhos
(CRAM) na cidade de Rio
Grande/RS.

Orçamento do ICMBio e
Projeto GEF MAR
(combustível)

Monitoramento de Aves
Limícolas Migratórias

Atividade ocorre a cada
quinze (15) dias. Contagem
e identificação de espécies
de aves limícolas e
migratórias na faixa de
praia (área marinha).

Orçamento do ICMBio e
Projeto GEF MAR
(combustível)

Pesquisas SISBIO que
recebem apoio do Parque

Os pesquisadores recebem
apoio logístico e
operacional

Orçamento do ICMBio

2º sem 2016

Contagem e mediação de
animais atropelados na
Monitoramento de animais
RSC-101, trecho de
mortos na RSC 101 (trecho
aproximadamente 35 km,
de aproximadamente 35 KM)
área de influencia/entorno
do Parque.
RESEX de
Canavieiras

Orçamento do ICMBio e
Projeto GEF MAR
(combustível)

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

2/-

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

2/0
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2º sem 2015

1º sem 2016

2º sem de 2016

RESEX
Cassurubá

Oficina para discutir Termo
de Referência a fim de
construir com o Ministério
Público Federal as
condicionantes de
monitoramento no
licenciamento das fazendas
de carcinicultura no
entorno da RESEX de
Canavieiras

Oficina

Projeto GEF-Mar

-

-

-

Oficinas de elaboração de
termos de referência para
monitoramento

-

-

Reuniões com pesquisadores

-

-

Apresentação da RESEX de
Canavieiras em eventos
científicos

-

-

-

-

Oficinas de elaboração de
termos de referência para
monitoramento

-

Projeto GEF-Mar

Combustível

-

Reuniões com pesquisadores

-

Projeto GEF-Mar

Veículo

-

Apresentação da RESEX de
Canavieiras em eventos
científicos

-

Projeto GEF-Mar

estrutura de escritório

-

Integração das informações
elaboradas nas oficinas do
Acordo de Gestão para
Pesquisa e Monitoramento

-

Projeto GEF-Mar

-

-

Combustível, veículo, estrutura de
escritório

-

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

1/-

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

2/0

2º sem 2015

-

-

-

-

Será realizado um seminário de
pesquisadores no primeiro semestre de
2016.

-
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1º sem 2016

Formação do Grupo de
Pesquisadores Apoiadores
da RESEX

Pesquisadores engajados na
análise e acompanhamento
dos monitoramentos
GEFMAR
realizados para avaliar os
impactos ambientais
gerados pela dragagem do
Canal do Tomba

2º sem 2016

Coleta de Amostras de Água

Coleta de Amostras de Água
para verificar presença de
ICMBio e GEFMAR
agrotóxico de eucalipto.

Não contabilizado

-

-

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

1/-

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

01/jan

2º sem 2015
RESEX
Corumbau

APA da
Baleia
Franca

Veículo, Combustível e
Pessoal ICMBio

Articulação da Câmara
Técnica de Pesquisa e
Projetos

Contatos voltados a
organizar a Câmara e a dar
início ao Planejamento do
Seminário de Pesquisa da
RESEX Corumbau

Sem uso de recurso
específico

-

-

-

-

-

-

1º sem 2016

-

-

-

2º sem 2016

Articulações para
planejamento do "Seminário
do Conhecimento da RESEX
Corumbau"

Encontros com corpo
docente da Universidade
Federal do Sul da Bahia,
traçando as primeiras ideias

Combustível - GEF Mar

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

2/-

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

02/jan

Existe a proposta do seminário ser
regionalizado.
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2º sem 2015

Produção de vídeo
documentário

Realização das filmagens
para produção de
documentário de 15 anos
da APA com finalidade de
comunicação, divulgação,
registro dos processos de
criação e desenvolvimento
da UC e seus principais
desafios e avanços
alcançados

ICMBio (diárias, veículo
e combustível)

Monitoramento por terra
para coibir molestamento de
cetáceos

Atividades de
monitoramento por terra,
nas principais enseadas da
APABF, com intuito de
informar à população sobre
ocorrência de medidas
protetivas, bem como
registrar e coibir, quando
ocorrer, atividades com
potencial ou evidências de
molestamento de cetáceos.

ICMBio (técnicos,
combustível e veículos)

Atividade de
monitoramento de emalhes
Monitoramentos de emalhes
realizado pelo protocolo de
de cetáceos
encalhes e emalhes da APA
da baleia franca

-

-

-

Apoio logístico da
polícia militar
ambiental, marinha do
Brasil e corpo de
bombeiros (embarcação
e combustível). Apoio
técnico da APABF, R3
animal, projeto Baleia
Franca e UDESC-laguna
(equipe técnica e
equipamentos)
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1º sem 2016

2º sem 2016

Divulgação de Documentário
produzido em 2015

_

Participação em evento
científico em Torres - RS,
visando a divulgação do
documentário produzido
(com apoio do Projeto em
2015) e articulações
institucionais para ações de
proteção e integração
regional.

_

GEF Mar

_

-

Insumos ainda pouco utilizados por
dificuldade de antecipar os melhores
insumos em função das demandas. Deve
ser repensado os melhores insumos para
o próximo POA. Algumas atividades
importantes podem ocorrer podem
ocorrer no segundo semestre de 2016,
como o monitoramento para proteção
de cetáceos.

_

Atividades de Monitoramento de
Cetáceos e atendimentos de encalhes de
baleias já estão relacionadas nas
atividades de proteção.

-

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

1/-

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

01/jan

-

Não executou devido a transição da
chefia

2º sem 2015

1º sem 2016

-

-

Monitoramento de
pinípedes (lobos e leões
marinhos) no Refúgio de
Vida Silvestre da Ilha dos
Lobos

Atividade de
monitoramento através da
contagem do número de
animais que utilizam a ilha e
GEF-Mar
também de marcação
individual de alguns animais
através da técnica de
descoloramento de pêlos

Monitoramento de
pinípedes (lobos e leões
marinhos) no Refúgio de
Vida Silvestre da Ilha dos
Lobos

Aquisição de materiais para
atividade de
monitoramento dos leõesmarinhos (Otaria
flavescens) no Refúgio de
Vida Silvestre da Ilha dos
Lobos através da técnica de
descoloramento de pêlos
conforme projeto de
pesquisa submetido ao
SISBIO n° 54246.

Revis Ilha
dos Lobos

2º sem 2016

-

-

-

-

-

GEF-Mar
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Monitoramento de aves no
Refúgio de Vida Silvestre da
Ilha dos Lobos.

Atividade de
monitoramento de aves no
Revis Ilha dos Lobos e seu
entorno realizada entres os
dias 6 e 8 de setembro de
2016 com a equipe de
especialistas do CEMAVE
ICMBio. Foi feito o
deslocamento da equipe
até a ilha para identificação
e contagem de aves, além
de instalação de redes de
neblinas duas noites na
faixa de praia localizada em
frente ao refúgio.

GEF-Mar

Participação em Congresso
de especialistas em
Mamíferos Aquáticos

Participação no XI
Congresso da Sociedade
Latino-americana de
Mamíferos Aquáticos
(Solamac) em Valparaíso no
Chile entre os dias 28 de
novembro e 1 de dezembro
de 2016.

GEF-Mar

Meta consolidação Grau II: Manejo adaptativo - retroalimentação pesquisa/ gestão (C3); e Implementação de protocolos adicionais articulados - com gestão de dados e informações (C3)
APA da
Costa dos
Corais

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

2/-

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

2/0
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Soltura de peixes-boi
marinhos e monitoramento
por telemetria satelital
2º sem 2015

28 Autorizações emitidas
pelo SISBIO/ICMBio para
realização de atividades
científicas na UC

1º sem 2016

ICMBio e Parceria
Público -Privada entre
ICMBio/Fundação
Toyota/SOS Mata
Atlântica

Análise e parecer das
solicitações para realização
de atividades científicas
dentro da UC

ICMBio

Realizada expedição junto à
Expedição de
UFPE e DIBIO/COMOB para
monitoramento de recifes de
execução do protocolo do
coral no município de
Reef Check em 5 pontos de
Maragogi/AL
amostragem.
Expedição Reef Check em
Maragogi

Atividade executada em
conjunto com CEPENE e
UFPE

I Seminário de Pesquisa da
APA Costa dos Corais

Foi realizado o primeiro
seminário de pesquisa da
UC, contando com 120
participantes e 50 trabalhos
apresentados.

2º sem 2016

PN Marinho
dos
Abrolhos

Foram realizadas solturas
de 02 peixes-boi
reabilitados em cativeiro e
devolvidos à natureza e
monitorados por GPS. Foi
realizada a captura e
marcação de 01 peixe-boi
nativo para avaliação de
sanidade e monitoramento
por telemetria satelital.

-

Diárias e combustível
para veículos e
embarcação

Embarcação e recarga de
cilindros (apoio local)

GEF-MAR e Projeto
Toyota

30000

-

-

-

-

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

2/-

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

02/fev

Monitoramento da
população da baleia-Jubarte
na região do Arquipélago dos
Abrolhos e sua interação
com o turismo

Ações executadas pelo
Instituto Baleia Jubarte,
utilizando a base do ICMBio
no Arquipélago dos
Abrolhos, de julho a
novembro

-

Há ainda outras ações de
monitoramento executadas por grupos
de pesquisa e universidades,
desvinculadas ao ICMBio, e sem
formalização de troca de informações,
dados etc.

2º sem 2015

Outros

-
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Monitoramento das
tartarugas marinhas no PNM
Abrolhos

Ações executadas pela
equipe ICMBio/ PNM
Abrolhos com apoio e
supervisão do Centro
TAMAR

Orçamento do ICMBio

Ações executadas pela
Associação Vila-Velhense de
Monitoramento do sítio
Proteção Ambiental reprodutivo das aves
AVIDEPA, que possui um
Outros
marinhas no Arquipélago dos
Termo de Reciprocidade
Abrolhos
firmado entre PNM
Abrolhos-AVIDEPA-CEMAVE

1º sem 2016

Monitoramento das
tartarugas marinhas no
PARNAM Abrolhos

Ações executadas pela
equipe ICMBio/ PNM
Abrolhos com apoio e
supervisão do Centro
TAMAR. Foi desenvolvido
monitoramento completo
da temporada reprodutiva
2015/2016 da espécies
Caretta caretta, que utiliza
as praias do Arquipélago
dos Abrolhos para
reprodução. Foram
monitoradas espécies de C.
midas e E. imbricata que
utilizam as áreas para
alimentação.

Orçamento do ICMBio

-

Há ainda outras ações de
monitoramento executadas por grupos
de pesquisa e universidades,
desvinculadas ao ICMBio, e sem
formalização de troca de informações,
dados etc. Destaca-se o desenvolvimento
do PELD Abrolhos, coordenado pelo
Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

-
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Ações executadas pela
Associação Vila-Velhense de
Proteção Ambiental AVIDEPA, que possui um
Termo de Reciprocidade
firmado entre PNM
Abrolhos-AVIDEPAMonitoramento do sítio
CEMAVE.No período deste
reprodutivo das aves
relatório foram realizadas
Projeto GEF Mar e
marinhas no Arquipélago dos 04 expedições, com
Orçamento do ICMBio
Abrolhos
duração aproximada de 10
dias cada em ações de
monitoramento dos sítios
reprodutivos das aves
marinhas e controle de
espécies exóticas de
roedores introduzidos no
Arquipélago.

Expedição Soloncy para o
diagnóstico e
monitoramento dos
impactos da lama da
Samarco no ambiente
marinho

Apoio técnico e logístico da
equipe do PARNAM
Abrolhos durantes as
expedições de janeiro e
abril do navio Soloncy
Moura/ CEPSUL/ ICMBio na
região do PARNAM
Abrolhos.

Projeto GEF Mar e
Orçamento do ICMBio

Expedição ReefCheck no
PARNAM Abrolhos: 14 a
20/03/2016

Ação coordenada pela
COMOB/ DIBIO, UFPE,
UFPB, PARNAM Abrolhos,
Secretaria de Meio
Ambiente de Caravelas/BA,
Instituto Coral Vivo,
Conservação Internacional
para o monitoramento da
saúde dos recifes de coral
no Parque Nacional
Marinho dos Abrolhos.

Projeto GEF Mar
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2º sem 2016

Coleta de água durante
evento de ameaça de
chegada da Lama da
Samarco

Foram realizadas 04 saídas
para coleta de água,
sobrevoos e apoio a
pesquisa de outras
instituições para verificação
da chegada ou não da
pluma de sedimentos da
lama de Samarco na região
do PARNAM Abrolhos.

Monitoramento das
tartarugas marinhas no
PARNAM Abrolhos

Captura intencional de
indivíduos da espécie
Eretmochelys imbricata
para caracterização de sua
área de alimentação em
Abrolhos - ação prevista no
PAN Tartarugas: contínuo,
com realização de
expedição com participação
de técnicos TAMAR de 12 a
14/10/16; Monitoramento
da temporada reprodutiva
2016/2017 da espécies
Caretta caretta, que utiliza
as praias do Arquipélago
dos Abrolhos para
reprodução: contínuo
desde julho 2016; Captura
intencional da espécie
Chelonia mydas no
Arquipélago dos Abrolhos:
contínuo

Orçamento do ICMBio

Projeto
GEF
Mar/
Orçamento ICMBio

Há ainda outras ações de
monitoramento executadas por grupos
de pesquisa e universidades,
desvinculadas ao ICMBio, e sem
formalização de troca de informações,
dados etc. Destaca-se o desenvolvimento
do PELD Abrolhos, coordenado pelo
Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

133

Ações executadas pela
Associação Vila-Velhense de
Proteção Ambiental AVIDEPA, que possui um
Termo de Reciprocidade
firmado entre PNM
Abrolhos-AVIDEPAMonitoramento do sítio
CEMAVE.No período deste
reprodutivo das aves
relatório foram realizadas
Projeto
GEF
Mar/
marinhas no Arquipélago dos 04 expedições, com
Orçamento do ICMBio
Abrolhos
duração aproximada de 10
dias cada em ações de
monitoramento dos sítios
reprodutivos das aves
marinhas e controle de
espécies exóticas de
roedores introduzidos no
Arquipélago.

Monitoramento dos
Impactos da Lama da
Samarco

Instalação e recuperação de
armadilhas de sedimento
Projeto
GEF
Mar/
instaladas em 06 pontos na Orçamento ICMBio
região dos Abrolhos

Ponto Fixo: Monitoramento
da População e Interação das
Baleias Jubartes no
Arquipélago dos Abrolhos.

Ação coordenada e
executada pelo Projeto
Baleia Jubarte, utilizando da
base do ICMBio no
Arquipélago dos Abrolhos e
outros apoios pontuais.

Monitoramento e Controle
da Visitação no Arquipélago
dos Abrolhos
PN Marinho
de

Projeto
GEF
Mar/
Orçamento
ICMBio/
Outros (Projeto Baleia
Jubarte)

Orçamento ICMBio

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

2/-

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

03/fev
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Fernando
de Noronha

Monitoramento
quantitativo por censo
Monitoramento das espécies
Feito por equipe do
visual de gatos e tejus no
invasoras
PARNAMAR
PARNAMAR de Fernando de
Noronha

2º sem 2015

Monitoramento da pesca do
entorno do PARNAMAR de
Fernando de Noronha

Estatística pesqueira do
entorno do PARNAMAR

Monitoramento dos
ecossistemas recifais do
PARNAMAR de Fernando de
Noronha

Censo visual de peixes,
corais, substrato

Feito por equipe do
PARNAMAR

Monitoramento das
operações de mergulho do
PARNAMAR de Fernando de
Noronha

Monitoramento da
qualidade dos serviços
prestados pelas operadoras
de mergulho

Feito por equipe do
PARNAMAR

Programa de
monitoramento, pesquisa,
Monitoramento das Espécies
erradicação e orientação
Exóticas em FN
sobre espécies exóticas no
Arquipélago de FN.

Feito por equipe do
PARNAMAR
-

-

-

-

-

-

ICMBio e Tríade

1º sem 2016

Projeto Golfinho Rotador

APA de
Fernando
de Noronha

Programa de
monitoramento, pesquisa e
orientação sobre golfinhos
no Arquipélago de FN.

ICMBio e Projeto
Golfinho Rotador

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

2/-

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

03/fev
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– Rocas –
São Pedro e
São Paulo

I Encontro de Pesquisa de
Fernando de Noronha, São
Pedro e São Paulo e Atol das
Rocas: como integrar a
gestão das UCs em ilhas
oceânicas do Nordeste?

2º sem 2015

O Núcleo de Gestão
Integrada do ICMBio em
Fernando de Noronha
promoveu entre os dias 31
de agosto e 03 de setembro
de 2015, em Fernando de
Noronha, o I Encontro de
Pesquisa de Fernando de
Noronha, São Pedro e São
Paulo e Atol das Rocas, a
primeira iniciativa para
discutir e promover a
integração da gestão das
UCs em ilhas oceânicas do
Nordeste

Programa de
monitoramento, pesquisa,
Monitoramento das Espécies
erradicação e orientação
Exóticas em FN
sobre espécies exóticas no
Arquipélago de FN

Projeto Golfinho Rotador

Programa de
monitoramento, pesquisa e
orientação sobre golfinhos
no Arquipélago de FN

Programa de
monitoramento, pesquisa,
Monitoramento das Espécies
erradicação e orientação
Exoticas em FN
sobre espécies exóticas no
Arquipélago de FN.

ICMBio, WWF e outros

-

-

-

-

-

-

ICMBio e Triade

ICMBio e Centro
Golfinho Rotador

ICMBio e Triade

1º sem 2016

Projeto Golfinho Rotador

Programa de
monitoramento, pesquisa e
orientação sobre golfinhos
no Arquipélago de FN

ICMBio e Projeto
Golfinho Rotador
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NGI
Fernando
de Noronha

Rebio do
Atol das
Rocas

Expedição do programa de
monitoramento e controle
de espécies exóticas das UCs
Federais do Arquipélago de
Fernando de Noronha.

Custeio com a vinda de dois
pesquisadores que
compõem a equipe do
Projeto de Monitoramento
e Manejo de espécies
exóticas invasoras do NGI
Noronha. No período de
24/10/2016 a 06/11/2016.

Projeto GEF-Mar

Projeto Golfinho Rotador.

Programa de
monitoramento, pesquisa e
orientação sobre golfinhos
no Arquipélago de FN.

ICMBio e Projeto
Golfinho Rotador

Expedição do programa de
monitoramento de corais
(Reef Check) no PARNAMAR
Fernando de Noronha

custeio de passagens de 3
técnicos para a realização
dos protocolos de
monitoramento

Projeto GEF-Mar /
Parceria com a Atlantis
Divers / ICMBio

2º sem 2016

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

3/-

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

03/jan

-

A Estação Científica instalada na Unidade
de Conservação é ocupada durante todo
o ano, onde cerca de 50 profissionais,
como servidores do ICMBio,
pesquisadores e estagiários se revezam a
cada 25 dias.

Pesquisadores com o
Monitoramento de espécies
Monitoramento das espécies
apoio do ICMBio e
invasoras, como ouriçoinvasoras
Fundação SOS Mata
branco e algas.
Atlântica.
2º sem 2015
Monitoramento da pesca no
entorno da Rebio Atol das
Rocas.

Monitoramento de pesca
comercial através do PREPS
e nas proximidades do Atol
através de fotoidentificação.

ICMBio com o apoio dos
pesquisadores e
Fundação SOS Mata
Atlântica.

-
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Pesquisas científicas

Estudos sobre
comportamento animal,
conectividade, genética,
descoberta de novas
espécies e ou raras,
monitoramento de
tartarugas marinhas, dentre
outros estudos com corais,
aves, moluscos, crustáceos,
peixes, etc.

Pesquisadores com o
apoio do ICMBio e
Fundação SOS Mata
Atlântica.

Monitoramento do lixo
marinho

Coleta e identificação de
materiais que chegam as
ilhas, piscinas, recifes e
laguna.

ICMBio com o apoio dos
pesquisadores e
Fundação SOS Mata
Atlântica.

1º sem 2016

Atividades executadas por
Pesquisas e programas de
técnicos da UC e
conservação/monitoramento pesquisadores licenciados
pelo SISBIO

2º sem 2016

Foram realizadas 17
(dezessete) expedições a
REBIO Atol das Rocas em
2016 para fins de
patrulhamento, pesquisa e
conservação.

Expedições a Unidade de
conservação.

MMA/ICMBIO e
Fundação SOS Mata
Atlântica

R$ 35.000,00

ICMBIO e Fundação SOS
Mata Atlântica

R$ 200.000,00

-

-
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Marco Referencial: Equipe (Q13)
UC

Período

N° de servidores
permanentes

C-TT

Meta consolidação Grau I: Pelo menos 2 servidores (C2)

PN da Lagoa do
Peixe

RESEX de
Canavieiras

RESEX Cassurubá

RESEX Corumbau

2013

4

1

2014 e 1º sem 2015

4

1

2º sem 2015

4

-

1º sem 2016

3

-

2º sem 2016

4

2013

3

1

2014 e 1º sem 2015

3

1

2º sem 2015

3

-

1º sem 2016

2

-

2º sem 2016

4

2013

3

2

2014 e 1º sem 2015

3

2

2º sem 2015

3

-

1º sem 2016

5

-

2º sem 2016

3

2013

3

1

2014 e 1º sem 2015

3

1

139

2º sem 2015

3

-

1º sem 2016

2

-

2º sem 2016

2

2013

8

1

2014 e 1º sem 2015

8

1

2º sem 2015

9

-

1º sem 2016

6

-

2º sem 2016

7

2013

1

1

2014 e 1º sem 2015

3

1

Revis Ilha dos Lobos 2º sem 2015

3

-

1º sem 2016

3

-

2º sem 2016

2

APA da Baleia
Franca

Meta consolidação Grau II: Pelo menos 4 servidores (C3)

APA da Costa dos
Corais

PN Marinho dos
Abrolhos

PN Marinho de
Fernando de
Noronha

2013

4

1

2014 e 1º sem 2015

5

1

2º sem 2015

4

-

1º sem 2016

7

-

2º sem 2016

8

2013

3

1

2014 e 1º sem 2015

4

1

2º sem 2015

3

-

1º sem 2016

3

-

2º sem 2016

3

2013

21

2

2014 e 1º sem 2015

52

3

2º sem 2015

20

-
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1º sem 2016

7 (NGI Noronha)

2º sem 2016

5

2013

2

1

1 (+51 apoio PNFN)

1

1 (+19 apoio PNFN)

-

7 (NGI Noronha)

-

APA de Fernando de 2014 e 1º sem 2015
Noronha – Rocas –
2º sem 2015
São Pedro e São
1º sem 2016
Paulo
2º sem 2016

Rebio do Atol das
Rocas

-

5

2013

2

1

2014 e 1º sem 2015

6

2

2º sem 2015

6

-

1º sem 2016

6

-

2º sem 2016

3

Marco Referencial: Equipamentos e Infraestrutura (Q18); e Manutenção de equipamentos e Infraestrutura (Q19)
UC

Período

Atividade realizada

Descrição

Origem do recurso

Valor Contrapartida

Comentário

C-TT

Meta consolidação Grau I: Aquisição de equipamentos e infraestrutura básicos (C2); e Manutenção de equipamentos básicos (C3)
2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

01/fev

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

01/fev

PN da Lagoa
do Peixe
2º sem 2015

Aquisição de equipamento

Foram solicitados à
aquisição de 01 veiculo 4x4,
Projeto Gef-Mar
um nobreak e a compra de
armadilha fotográfica digital
Aquisição de 01 veiculo 4x4
L200

-

-

-

Compensação Ambiental
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Aquisição de jaulas para
resgate e transporte de
animais marinhos

Recurso da Justiça Federal

Conserto de calha da
garagem/depósito do Parque
Nacional

Conserto e troca de calhas
no telhado da
garagem/depósito

Orçamento ICMBio

Aquisição de equipamentos e
peças

Foram solicitados a compra
de Câmara fotográfica
digital de alta resolução, de
sistema de vigilância
predial, de impressora
multifuncional - voltagem
220 volts, de rádio de
comunicação portátil, de
Projeto Gef-Mar
motor de popa estacionário
com rabeta de 5.5 HP 4T, de
computador Desktop, de ar
condicionado - 220 volts, de
Notebook, de peças para
conserto dos veículos do
Parque e adquirido um GPS
outdoor

1º sem 2016

2º sem 2016

Contratação de serviços

Foi solicitado a contratação
de serviços para consertar
quatro veículos do Parque.

Projeto Gef-Mar

Compra local

Foi solicitado a aquisição de
materiais de escritório
(folhas de ofícios, cartuchos
para impressoras, pilhas
recarregáveis e cilindro
para impressora
multifuncional Brother)

Projeto Gef-Mar

Aquisição de equipamentos

Foi solicitado a compra de
sistema de vigilância

Projeto Gef-Mar

-

-

-
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RESEX de
Canavieiras

RESEX
Cassurubá

Compra local

Instalação de 40m² de
forro PVC no alojamento,
situado na Rua Feliciano de
Moura nº 971.

Projeto Gef-Mar

Compra local

Limpeza predial 150m² do
térreo da Sede de Parque,
já incluído o material de
limpeza.

Projeto Gef-Mar

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

2/0

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

2/0

2º sem 2015

-

-

-

3 veículos, 3 embarcações,
computadores, GPS,
câmeras e impressoras,
eletrodomésticos diversos,
mobiliário e outros.

Os equipamentos foram
solicitados no sistema cérebro,
no entanto, não foram
entregues.

-

1º sem 2016

-

-

-

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

02/jan

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

02/fev

2º sem 2015

-

-

-

-

Nenhuma infraestrutura foi
solicitada. Isto será definido
pelo Plano de Manejo, assim
que concluído.

2º sem 2015

-

-

-

-

Aquisição de Motores para as
Embarcações

Um motor 115HP e um
60HP

GEFMar

Nenhuma

Aquisição de Veículo

Veiculo 07 Lugares

GEFMar

Nenhuma

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

01/jan

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

01/jan

2º sem 2015

-

-

-

-

Planejamento com busca de
orçamento para
manutenção do veículo da
UC

-

-

2º sem 2016

RESEX
Corumbau

-

1º sem 2016

Manutenção de veículo

-

-

-

Aguardamos a liberação do PO
para viabilizar a instalação dos
motores das embarcações. O
automóvel 7 lugares aguarda o
setor de patrimônio do ICMBio
finalizar o processo.

-

-

-
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Manutenção de equipamento
de informática

Manutenção de
computadores, Notebooks
e Nobreaks

GEF-Mar (compra local)

Manutenção de veículo S10

A manutenção do veículo
S10 foi aprovada em
dezembro, mas iniciou-se
em Janeiro, tendo em vista
as novas exigências e as
demandas da oficina. Além
de estarmos sem qualquer
outro veículo para transitar
até a cidade onde localizase.

GEF Mar

2º sem 2016
Solicitação de equipamentos

Foram solicitados alguns
GEF Mar
equipamentos, em outubro.

Manutenção L 200

Manutenção de emergência
no único veículo em
Orçamento ICMBio
atividade. Somente para
que voltasse à ativa.

Houve dificuldade em
concretizar essa atividade,
apesar de as etapas a cargo da
UC terem sido cumpridas há
meses. Até o momento o
veículo encontra-se parado na
oficina aguardando a
autorização para realização da
manutenção. É importante
ressaltar que o outro veículo da
UC encontra-se em condições
precárias, deixando servidores
públicos em risco, uma vez que
aguardamos que o primeiro saia
da oficina, antes de enviar este
para manutenção. Entende-se
que existe um gargalo de
execução no FUNBIO,
provavelmente por falta de
equipe suficiente.

A grande dificuldade em
concretizar essa atividade
permanece. Resta saber se há
alguma informação acerca da
proposta feita ao FUNBio de
avaliar a utilização de sistema
parecido com o já usado, com
sucesso, pelo ICMBio.

2043
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Ações para recebimento de
lancha pelo Projeto Coral Vivo

Acompanhamento das
ações necessárias à entrega
da lancha, que deve ocorrer
em 2017 (revisão mecânica,
troca de nome, renovação
de documento)

Recurso do Coral Vivo

não mensurado

Estabelecimento de base de
apoio em Cumuruxatiba

Com apoio da Prefeitura
Municipal de Prado, foi
instalada uma base de
apoio da RESEX, no distrito
de Cumuruxatiba.

Equipamentos já existentes,
recursos de doação para
internet, cessão do espaço pela
prefeitura

não mensurado

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

02/jan

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

02/jan

Aquisição de equipamentos

2º sem 2015

APA da
Baleia
Franca

1º sem 2016

Solicitação para aquisição
de equipamentos de apoio
às atividades de campo e de
GEF-Mar (equipamentos)
escritório, técnicas e
administrativas e ainda de
segurança operacional.

Manutenção de veículos e
computadores

Manutenção preventiva de
veículos e conserto veículos
e equipamentos
necessários à efetiva gestão
da UC

Aquisição de equipamentos

SOLICITAÇÃO (ainda em
2015) PARA AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE APOIO
ÀS ATIVIDADES DE CAMPO
E DE ESCRITÓRIO, TÉCNICAS
GEF MAR
E ADMINISTRATIVAS E
AINDA DE SEGURANÇA
OPERACIONAL. Bens ainda
não recebidos até a
finalização deste relatório.

-

-

-

-

Procedimentos de Compra Local
ainda incipiente, mas com
potencial de maior efetivação
no segundo semestre deste ano,
especialmente na manutenção
de veículos e equipamentos.

-

ICMBio (contratos - troca de óleo
e peças e conserto de
equipamentos e veículos)
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E
COMPUTADOES

2º sem 2016

MANUTENÇÃO PREVENTIVA
DE VEÍCULOS E CONSERTO
VEÍCULOS E
EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS À EFETIVA
GESTÃO DA UC - Nissan/Jan
2016; Corsa Jan-Jun 2016
(veículo fora de uso desde
2014); Parati Jan - Maio
2016.

ICMBIO (CONTRATOS - TROCA DE
ÓLEO E PEÇAS E CONSERTO DE
EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS Nissan). GEF Mar - Manutenção
Mecânica - Corsa e Parati.

Aquisição de peças para
Manutenção de Equipamentos e funcionamento de
Bens
Impressora. Recarga de
Extintores da sede da UC.

GEF Mar - Compra Local

Manutenção de serviços de
Internet

Manutenção de Redes de
Internet na sede da UC

ICMBio - Contratos

Regularização do Imóvel - Sede
da APABF

Imóvel estava em nome do
IBAMA. Foi transferido ao
ICMBio

Sem custos diretos

Manutenção de veículos e
computadores

Manutenção preventiva de
veículos e conserto veículos
e equipamentos
necessários à efetiva gestão
da UC

POA APABF (Serviço PJ) e ICMBIO
(CONTRATOS - TROCA DE ÓLEO E
PEÇAS E CONSERTO DE
EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS)

Está elaborado TDR para projeto
de reforma da sede. Funbio
solicitou aguardarmos até
podermos realizar contrato
nacional. Mais recentemente,
em comum acordo com Funbio,
se definiu que este
recurso/atividade seria
destinado ao próximo POA.
Recursos deste Marco, ainda
carece de melhor uso, talvez
através de compra local para
manutenção de instalações.
Algumas ações de manutenção
elétrica, hidráulica e de
estruturas físicas necessitam ser
feitas ainda neste ano de 2016.
Reformas de maior porte viriam
após a elaboração do Projeto de
Reforma, no próximo POA.
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Revis Ilha
dos Lobos

Aquisição de Materiais para
oficinas reuniões e afins

Aquisição de Tarjetas, colas,
fitas e afins para apoio a
POA APABF (Compra Local)
reuniões e eventos diversos

Manutenção na Sede da UC

Identificação e conserto de
vazamento hidráulico

POA APABF (Contrat.
Local PF)

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

01/jan

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

01/jan
-

2º sem 2015

-

-

-

-

Não executou devido a transição
da chefia

1º sem 2016

-

-

-

-

-

Meta consolidação Grau II: Aquisição de equipamentos e infraestrutura suficientes (C3); Manutenção de equipamentos (C3).
2013

-

-

-

Em fase de planejamento

02/fev

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

Em fase de planejamento

03/jan

2º sem 2015

-

-

-

APA da
Costa dos
Corais
1º sem 2016

-

-

-

Apenas os GPS solicitados
chegaram na unidade até o
momento (julho/16 - será
reportado no próximo
relatório), embora as
solicitações tenham sido
aprovados em
setembro/outubro de 2015

-

-
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Dar continuidade à adequação
dos galpões do setor náutico no
ICMBio em Tamandaré

2º sem 2016

Projeto Toyota APA Costa dos
Corais

3 Note Books

POA APACC

1 Pc de Geoprocessamento

POA APACC

3 nobreaks

POA APACC

3 GPS

POA APACC

Finalizada a reforma da
estrutura do setor náutico na
Sede da APACC
PN Marinho
dos
Abrolhos

Encontra-se atualmente em
fase de execução a
adequação da estrutura do
setor náutico na Sede da
APACC em Tamandaré/PE.
Com a retomada das
atividades no galpão da
carpintaria naval, que
anteriormente era utilizado
para guarda das
embarcações, motores,
material de mergulho e
também veículos da UC, a
antiga garagem está sendo
reformada para que possa
acondicionar estes itens.
Em função do desgaste ao
longo dos anos, acentuado
pela presença de cupins,
toda a madeira e telhas
estão sendo substituídos. A
reforma está prevista para
ser finalizada em agosto de
2016.

R$ 5.000,00 (Serviço pessoa
física e materiais)

Há muitos equipamento já
solicitados há mais de um ano
que ainda não recebemos

Financiado pela Parceria
Publico Privada SOS
Fundação Toyota ICMBio

2013

-

-

-

Em fase de planejamento

01/jan

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

Em fase de planejamento

02/jan
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2º sem 2015

Solicitações de diversos
equipamentos necessários a
manutenção das atividades da
UC

Solicitações em
andamentos para conclusão Projeto GEF Mar
da execução

Solicitações de diversos
equipamentos necessários a
manutenção das atividades da
UC

Recebidos no período:
roçadeira elétrica, roçadeira Projeto GEF Mar
a gasolina, aparelho GPS

Manutenção da Lancha
Abrolhos - 1ª manutenção
preventiva

Realização da 1ª
manutenção preventiva
para manutenção da
garantia da embarcação
Lancha Abrolhos

1º sem 2016

Equipamentos solicitados e
ainda não entregues para a
estruturação da sede
administrativa e centro de
visitantes da Unidade.
Atividades de infraestrutura
ainda não planejadas e
aplicadas.

-

Projeto GEF Mar
Há diversos equipamentos
solicitados e ainda não
entregues

Manutenção da Lancha SEAP 11
- manutenção preventiva e
corretiva 01*
Manutenção da embarcação
Benedito*

* solicitação em
atendimento

Manutenção da lancha Abrolhos
- 2ª manutenção preventiva*

Compra local - manutenção dos
aparelhos de ar condicionado

Solicitação aprovada e em
vias de conclusão do serviço

Manutenção da embarcação
Benedito

orçamento conseguido
extrapolou o limite
previsto, assim como a
previsão de até 40% do
valor do bem, o que
inviabiliza sua reforma

2º sem 2016

Projeto GEF Mar
Há diversos equipamentos
solicitados e ainda não
entregues
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Manutenção da Lancha SEAP 11

Foi realizada a contratação
e concluída a manutenção
corretiva e preventiva em
23/12/2016

Manutenção da lancha Abrolhos
- 2ª manutenção preventiva*

Solicitação ainda não
atendida, de fundamental
importância para a UC

Manutenção de veículos
terrestres da UC

manutenções corretivas
realizadas em uma
caminhonete L200 e um
Corsa

Foram recebidos: 1
Recebimento de alguns
geladeira, 1 microondas, 1
equipamentos/eletrodomésticos máquina de lavar, 2 fogão 4
solicitados no 1º lote - set/2015) bocas, 5 nobreaks, 02
bebedouros elétricos

Orçamento ICMBio

Projeto GEF Mar

Compra local de materiais
de construção para
manutenção nos
instalações - etapa 1;
Compra local de materiais
de construção para
manutenção nos
instalações - etapa 2

Projeto GEF Mar

Expedição para planejamento e
início da instalação de sistema
de esgoto com Biodigestor e ETE
Doméstica na base do
Arquipélago dos Abrolhos

Elaboração de projeto,
início do preparo das bases
para instalação e
encanamentos

Projeto GEF Mar/ Orçamento
ICMBio/ outros (AVIDEPA)

2013

-

-

-

-

Em fase de planejamento

01/jan

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

-

Em fase de planejamento

02/fev

Solicitação de compra de: fogão,
Nobreaks, geladeira

-

-

Ainda não foi entregue na UC

Manutenções diversas nas
instalações, estruturas e
equipamentos do Parque, na
base do Arquipélago dos
Abrolhos, no Centro de
Visitantes e sede

PN Marinho
de
Fernando
de Noronha

Projeto GEF Mar

2º sem 2015

Ainda não planejado e aplicado.

GEF-Mar

-
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2º sem 2015

Reforma dos alojamentos de
pesquisadores

Estão sendo reformado os
10 alojamentos de
Programa Adoção de parques
pesquisadores do
PARNAMAR de Fernando de
Noronha

Reforma do prédio de
alojamento do NGI FN / ICMBio

Reforma em andamento
dos apartamentos e
construção de refeitório nos
alojamentos do NGI FN /
Adoção de Parques/ICMBio /
ICMBio para receber
FUNBIO
colaboradores, funcionários
e pesquisadores a serviço
em FN.

-

-

-

Instalação de Placas
Fotovoltaicas

Foram instaladas Placas
Fotovoltaicas na sede do
NGI FN para geração de
energia elétrica pelo
sistema Mart Grid” ou
“Rede Inteligente” .

-

-

-

Rebimento de âncora

Início do recebimento dos
equipamentos solicitados
para o PARNAMAR-FN

-

-

-

-

1º sem 2016

APA de
Fernando
de Noronha
– Rocas –
São Pedro e
São Paulo

ICMBio/CELPE

Projeto GEF-Mar

2013

-

-

-

Em fase de planejamento

1/0

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

Em fase de planejamento

01/jan

2º sem 2015

-

-

-

1º sem 2016

Reforma do prédio de
alojamento do NGI FN / ICMBio

Reforma em andamento
dos apartamentos e
construção de refeitório nos
alojamentos do NGI FN /
Adoção de Parques/ICMBio /
ICMBio para receber
FUNBIO
colaboradores, funcionários
e pesquisadores a serviço
em FN.

-

-

-

-

-
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Instalação de Placas
Fotovoltaicas

Foram instaladas Placas
Fotovoltaicas na sede do
NGI FN para geração de
energia elétrica pelo
sistema Mart Grid” ou
“Rede Inteligente”

Recebimento de 7 Nobreaks

NGI
Fernando
de Noronha

Rebio do
Atol das
Rocas

2º sem 2016

ICMBio / CELPE

-

-

-

Projeto GEF-Mar

Recebimento de 3 aparelhos de
ar condicionado 9.000 BTUs

Equipar Hotel de Transito
do NGI - FN.

Adoção de Parques

Nota com erro

Refrigerador 415 L

Equipar Hotel de Transito
do NGI - FN.

Adoção de Parques

1877,95

1 fogão 5 Bocas

Equipar Hotel de Transito
do NGI - FN.

Adoção de Parques

1050,76

Depurador Colormaq DCM 80
Cm Branco Bivolt

Equipar Hotel de Transito
do NGI - FN.

Adoção de Parques

196

Bebedouro Cadence Beb 200
àgua Quente 22V

Equipar Hotel de Transito
do NGI - FN.

Adoção de Parques

425,94

Micro Ondas PMS 20L

Equipar Hotel de Transito
do NGI - FN.

Adoção de Parques

388,65

Liquidificador

Equipar Hotel de Transito
do NGI - FN.

Adoção de Parques

117,96

43 Colchões de espuma Solteiro

Equipar Hotel de Transito
do NGI - FN.

Adoção de Parques

16979,69

Realizações de oficinas
participativas para
requalificação do Mirante do
Boldró e elaboração do projeto
arquitetônico.

O mirante, além do apelo
ambiental, terá um apelo
social e servirá de ponto de
cultura para a população
local da APA-FN.

Projeto Adoção de Parques

O Hotel de Transito do NGI - FN,
este atende nosso corpo de
voluntários, servidores em
trânsito, mas tem como maior
demanda o atendimento à
pesquisadores, uma vez que o
valor das diárias em Fernando
de Noronha inviabilizaria a
maiorias da pesquisas realizadas
no Arquipélago.

60000

2013

-

-

-

Em fase de planejamento

02/fev

2014 e 1º sem 2015

-

-

-

Em fase de planejamento

02/jan
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2º sem 2015

1º sem 2016

Equipamentos solicitados
Solicitação de compra de: fogão, para uso exclusivo na UC,
geladeira, rádio de comunicação de acordo com as
VHF, motor de popa, freezer
referências enviadas
quando solicitados.

GEF-Mar

-

-

-

Aquisição de rastreador por
satélite.

foram adquiridos quatro
equipamentos SPOT para
uso das equipes na UC e no
trajeto Natal/REBIO Atol
das Rocas/Natal.

GEF MAR

Aquisição de fogão.

foi adquirido um fogão inox
com quatro bocas, 110V.

GEF MAR

Aquisição de geladeira.

foi adquirido uma geladeira
110V.

GEF MAR

-

Ainda não foi entregue na UC

-

A unidade de conservação ainda
não foi contemplada com os
equipamentos solicitados

-

Todos os equipamentos foram
entregues em perfeitas
condições e dentro das
especificações solicitadas pela
UC.

2º sem 2016

Equipamentos e infraestrutura para bases e centros de pesquisa.

DIBIO

2° sem 2015

Aquisição de equipamentos
para estruturação dos
Centros, tais como:
Aquisição de equipamentos para
equipamentos de
os Centros de Pesquisa e
GEF-Mar
laboratório, de campo, de
Conservação
informática, barco Inflável
com motor, gerador, dentre
outros

-

-

-

1° sem 2016

Aquisição de equipamentos
para estruturação dos
Centros, tais como:
Aquisição de equipamentos para
equipamentos de
os Centros de Pesquisa e
GEF-Mar
laboratório, de campo, de
Conservação
informática, barco Inflável
com motor, gerador, dentre
outros

-

-

-
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Aquisição de equipamentos
para estruturação dos
Centros, tais como:
Aquisição de equipamentos para
equipamentos de
os Centros de Pesquisa e
Projeto GEF-Mar
laboratório, de campo, de
Conservação
informática, barco Inflável
com motor, gerador, dentre
outros

-

-

-

Marco Referencial: Gestão Participativa (Q24d)

UC

CG

Tipo

Ato
legal

Número de
Número de
mulheres
Total de
homens que
que
participantes
participaram
participaram

N°
reuniões

Mês da
reunião
realizada

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Atividade
realizada

Descrição

Origem do
recurso

2013

-

-

2014 e
1º sem
2015

-

-

Período

Valor
Contrapartida

Comentário

C-TT

-

Em fase de
planejamento

-

-

-

Em fase de
planejamento

-

6

6

12

-

-

-

-

-

-

-

-

Meta consolidação Grau I: Conselho formado (C2)

PN da
Lagoa do
Peixe

RESEX de
Canavieiras

Sim

Sim

Consultivo

Deliberativ
o

Port
18/06

Port
71/09

2º sem
2015

Reunião do
Conselho
Consultivo do
Parque

Reunião do Conselho
Consultivo do Parque

Orçamento do
ICMBio

1º sem
2016

-

-

-

-

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Em fase de
planejamento

-

2014 e
1º sem
2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Em fase de
planejamento

0

2º sem
2015

Reunião ordinária
de conselho

-

3

14

12

26

-

-

Reunião de conselho
em agosto de 2015

ICMBio

ago/15
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ICMBio

out/15

16

13

29

Gef-Mar

dez/15

10

18

280

-

-

-

-

Reunião ordinária
de conselho

21/08/2016 Barra Velha

16

19

35

Reunião ordinária
de conselho

22/08/2016 Campinhos

23

20

43

Reunião ordinária
de conselho

25/08/2016 Belmonte Z21

32

26

58

Reunião ordinária
de conselho

24/09/2016 Puxim da
Praia

10

10

20

Reunião ordinária
de conselho

25/09/2016 Oiticica

28

24

52

Reunião ordinária
de conselho

26/09/2016 Puxim do Sul

39

28

67

Reunião ordinária
de conselho

27/09/2016 Jacaré e
Laranjeiras

8

12

20

Reunião ordinária
de conselho

28/09/2016 Atalaia

17

14

31

Reunião ordinária
de conselho

16/10/2016 Canavieiras

42

58

100

Reunião ordinária
de conselho

1º sem
2016

2º sem
2016

Reunião de conselho
em outubro de 2015
Reunião de conselho
em dezembro de 2015
Reunião de conselho
em fevereiro de 2016
Reunião de conselho
em abril de 2016
Reunião de conselho
em junho de 2016

Oficinas de
elaboração do
perfil da família
beneficiária da
unidade
Reuniões dos
grupos de trabalho
do Conselho
Deliberativo da
unidade

-

-

GEFMAR

-

GEFMAR

Local para a
reuniões
(sede),
veículos,
embarcações,
combustível,
material de
divulgação

-

-

-

-
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-

Reunião ordinária
de conselho
Reunião ordinária
de conselho
Reunião ordinária
de conselho
Reunião ordinária
de conselho
Reunião ordinária
de conselho
Reunião ordinária
de conselho
Oficinas de
elaboração do
perfil da família
beneficiária da
unidade
Reuniões dos
grupos de trabalho
do Conselho
Deliberativo da
unidade

RESEX
Cassurubá

Sim

Deliberativ
o

Port
54/12

17/10/2016 Pedras de
Uma

14

40

54

Local para
reuniões
(sede)
Veículos
Embarcações
Combustível
Material de
divulgação

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Em fase de
planejamento

-

2014 e
1º sem
2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Em fase de
planejamento

3

2º sem
2015

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-
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RESEX
Corumbau

Sim

Deliberativ
o

Assim que a
colega
responsável
pela Gestão
Participativa
retornar ao
trabalho
enviaremos as
listas de
presença e
demais
informações.

1º sem
2016

-

-

-

2º sem
2016

Diversas reuniões
comunitárias e
reuniões com as
lideranças
comunitárias

A Resex de Cassurubá
realiza em média 03
reuniões com
comunitários por
semana.

ICMBio e
GEFMAR

2013

-

-

-

-

Em fase de
planejamento

-

2014 e
1º sem
2015

-

-

-

-

Em fase de
planejamento

3

-

-

Reunião do Grupo
de
Acompanhamento
GEF Mar

Port
57/06
2º sem
2015

Encontro das
RESEX da Bahia
sobre políticas
públicas

Em 21.08.2015, para
dar posse ao grupo
instituído pelo
Conselho e nivelar
informações com o
mesmo. 21 pessoas
assinantes
Encontro realizado em
Canavieiras/BA, de 02 a
04/09, com a presença
da CGPT e de diversos
órgãos
públicos
estaduais e federais,
para tratar do acesso a
políticas públicas, pelas
comunidades.

-

-

-

-

-

-

Não
contabilizado

GEF Mar
(Diárias),
ICMBio
(combustível)

2

set/15

11

24

35

GEF-Mar
(diárias
comunitários),
ICMBio (Diária
servidor e
combustível)
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50ª Reunião
ordinária do
Conselho
Deliberativo da
RESEX

Reunião do Conselho,
na localidade de
Caraíva, em
27/11/2015, com
participação de 35
pessoas assinantes
(várias não assinaram)
Capacitação de
professores da rede
municipal, no
município de Prado, a
fim possibilitar
ferramental para que,
em suas atividades
Programa
escolares, possam
Professores na
ampliar em seus alunos
RESEX Corumbau e maior conhecimento e
no PARNA do
sensibilidade quanto à
Descobrimento
importância da
participação
comunitária na
GESTÃO das UC. Foram
realizados dois
encontros (um
terceiro, planejado,
teve que ser cancelado
51ª Reunião
ordinária do
Conselho
Deliberativo da
RESEX

1º sem
2016

Reunião do Conselho,
na localidade da Aldeia
Barra Velha, em
23/09/2015, com
participação de 35
pessoas assinantes
(várias não assinaram)

ICMBio
(alimentação e
combustível) GEF Mar,
infelizmente,
apesar do
pedido em
tempo hábil,
não conseguiu
financiar o
transporte, com
resposta
negativa muito
em cima da
hora, o que
trouxe algum
prejuízo ao
processo.

nov/15

12

27

39

mar/16

51

56

107

ICMBio
(alimentação e
combustível) - O
GEF Mar
(transporte)

GEF Mar,
cobrindo
alimentação de
participantes.
(essa atividade
foi planejada
com uso de
recursos de dois
marcos
referenciais
relacionados
com o
Programa.
Proteção e
gestão
participativa)

2

jun/16

20

30

50

-

participação
aproximada de
50 pessoas,
infelizmente a
lista de
presença
extraviou-se,
ainda estamos
buscando por
ela.
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-

-

devido as condições de
tempo.

Reunião Ordinária
do Conselho
Reunião Ordinária
do Conselho

APA da
Baleia
Franca

Não

Oficina
para
conselheir
os

Sim

Consultivo

2º sem
2016

Port
48/06

2013

Oficina de
capacitação de
conselheiros e
construção do
Plano de Ações

-

_

set/16

10

20

30

dez/16

22

27

49

-

-

-

-

2
_
Estimado
em
R$1.000,
00 aluguel
do
espaço
para o
GEF Mar encontro
hospedagem,
, cuja
alimentação e
cessão
transporte
foi
consegui
da pela
Associaç
ão dos
Pescador
es de
Cumurux
atiba.

Em conjunto com a 55
reunião ordinária do
Conselho, ocorrida em
02 e 03 dezembro/16

-

-

-

Em fase de
planejamento
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-

2014 e
1º sem
2015

2º sem
2015

1º sem
2016

2º sem
2016

-

-

Em fase de
planejamento

-

-

-

-

-

-

Parceiros
(espaço físico),
conselheiros
(deslocamentos
e diárias),
ICMBio (equipe
técnica)

5

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

Reunião ordinária
de conselho

Extraordinária
- 05 de Agosto

19

19

38

Reunião ordinária
de conselho

Ordinária - 29
de Setembro

26

30

56

Extraordinária
- 11 de
Novembro

19

16

35

Ordinária - 09
de Dezembro

18

27

45

Nas reuniões ordinárias
foram cumpridas as
pautas de rotina do
conselho e da APA da
Baleia Franca. As
Foram realizadas 3
reuniões
reuniões
extraordinárias tiveram
ordinárias e 2
como objetivo a análise
reuniões
e manifestação do
extraordinárias do
conselho sobre
conselho da APABF
processos de
licenciamento
ambiental de
empreendimentos no
interior da APABF.
2 Reuniões
Ordinárias (Abril e
Junho/2016) e
NAS REUNIÕES
diversas reuniões
ORDINÁRIAS FORAM
de Câmaras
CUMPRIDAS AS
Técnicas, Grupos
PAUTAS DE ROTINA DO
de Trabalho e
CONSELHO E DA APA
Secretaria
DA BALEIA FRANCA.
Executiva do
Conselho.

Reunião ordinária
de conselho
Reunião ordinária
de conselho

_

PARCEIROS
(ESPAÇO
FÍSICO),
CONSELHEIROS
(DESLOCAMENT
OS E DIÁRIAS),
ICMBIO (EQUIPE
TÉCNICA)

_

-

_

4
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3

-

Não

_

Curso de Manejo e
Estruturação de
Trilhas

Qualificação de atores
locais e servidores da
UC visando a melhoria
das trilhas de
turismo/educação e
interpretação
ambiental da APABF
com fins de
recuperação de áreas
degradadas e proteção
de ecossistemas.
Ministrantes do curso 2 servidores do ICMBio
Brasília (Coordenação
de Uso Público)

Contrapartidas:
SEBRAE SC
(Hospedagem e
Passagens
servidores BSB),
ICMBio
(Servidores de
BSB e da
APABF), IFSC e
Fundação Gaia
(Lanches,
espaço físico e
deslocamentos
locais)

2013

-

-

-

-

Em fase de
planejamento

-

2014 e
1º sem
2015

-

-

-

-

Em fase de
planejamento

0

-

Não executou
devido a
transição da
chefia

-

Reuniões de
sensibilização
realizadas para
a formação do
Conselho
Consultivo do
Refúgio de Vida
Silvestre da Ilha
dos Lobos.

-

_

2º sem
2015
Não

-

-

-

R$ 2.000,00
(Passagens
servidores
BSB)
R$ R$
1.500,00
(Hospedagem)
Sem valor
definido
(espaço físico,
lanches e
transportes
locais)

-

-

Revis Ilha
dos Lobos

1º sem
2016

Sim

Conselho
Consultivo

2º sem
2016

-

Reunião de
composição do seu
conselho
consultivo

-

-

-

04.04.2016

10

15

25

19.05.2016

3

29

32

30.05.2016

5

20

25

06.06.2016

12

11

23

22.06.2016

8

9

17

04.07.2016

13

25

38

04.07.2016

13

25

38

6
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Reunião de posse
dos conselheiros
do Refúgio de Vida
Silvestre da Ilha
dos Lobos

22.11.2016

x

x

aprox. . 30

Meta consolidação Grau II: Conselho com reuniões regulares (C3)
2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Em fase de
planejamento

-

2014 e
1º sem
2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Em fase de
planejamento

1

Todas as ações e
documento do
Conselho Gestor
da APA Costa
dos Corais estão
disponíveis no
subsite da UC,
no portal do
ICMBio
(http://www.ic
mbio.gov.br/apa
costadoscorais)

-

Não
conseguimos
executar
recurso do GEFMAr para
contratação de

-

16° Reunião
ordinária do
Conselho Gestor
APA da
Costa dos
Corais

Sim

Consultivo

Port
62/11

2º sem
2015
17° Reunião
ordinária do
Conselho Gestor

1º sem
2016

Mobilização nos
munícios da
APACC para tratar
da renovação do
Conselho

Plenária realizada em
18/08/2015 em Passo
do Camaragibe/AL.
Pauta: aprovação do
Regimento Interno e
outros assuntos
Plenária realizada em
12/11/2015 em Barra
de Santo Antônio/AL.
Pauta: Renovação do
Conselho, Pesquisa,
Seminário de Pesquisa
e outros assuntos
Secretaria do Conselho
realizou visitas aos
gestores e
organizações dos
municípios da APACC
para sensibilização

Parceria Público
-Privada entre
ICMBio/Fundaç
ão Toyota/SOS
Mata Atlântica

ago/15

-

GefMar diárias

20

29

2

Parceria Público
-Privada entre
ICMBio/Fundaç
ão Toyota/SOS
Mata Atlântica

nov/15

veículo e
combustível
(ICMBio)

9

3

março Conselheiros

6

11

19

18

25

29
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IV Encontro do
Fórum
Socioambiental da
Costa dos Corais

Conselhos
Municipais de
Defesa do Meio
Ambiente

2º sem
2016

20° Reunião
Tamandaré (PE)
21ª Reunião
Ordinária do
CONAPAC
Realizar estudos
para zoneamento
da porção central
da APACC

O 4º Encontro do
Fórum Socioambiental
da Costa dos Corais foi
realizado dia 15 de
junho de 2016 na
Coopeagro, em
Maragogi/AL. Contou
com a participação de
132 pessoas. O tema
deste ano foi:
“Impactos do uso e
ocupação do território
nos municípios que
integram a APACC”,
com foco na
importância da
construção de um
Plano Diretor em cada
cidade e da
implantação do Projeto
Orla, ordenamento dos
espaços litorâneos sob
o domínio da União,
com atuação conjunta
de todas as esferas
públicas.
Representação
institucional e
assessoria técnica aos
Conselhos de São José
da Coroa Grande,
Maragogi e
Japaratinga.

serviço pessoa
física de apoio
às reuniões do
Conselho Gestor
da UC, até o
momento as
reuniões foram
custeadas por
outras parcerias

Projeto Toyota
APA Costa dos
Corais

R$ 3500
(alimentação
participantes Projeto
Toyota)

março Convidados

17

21

38

ICMBio

veículo e
combustível

Junho

8

26

34

11/08/2016

18

28

46

10/11/2016

13

27

40

Outros recursos:
ICMBio e
Parceria Publico
Privada
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Criar e
implementar a
Zona de
Preservação da
Vida Marinha
(ZPVM) de
Japaratinga
Ordenar a
visitação nas ZVs
de Japaratinga e
Paripueira:
Ministrar palestra
de Conduta
Consciente em
ambientes recifais
para operadores
de turismo náutico
Estruturar e
realizar
treinamento para
monitores
ambientais
Apoiar a
Implantação do
COMDEMA em
Paripueira
Participar das
reuniões e
estimular e
monitorar a
atuação dos
COMDEMAS já
criados
2013
PN
Marinho
dos
Abrolhos

Sim

Consultivo

2014 e
Port
1º sem
150/02 2015
2º sem
2015

Outros recursos:
ICMBio e
Parceria Publico
Privada
Outros recursos:
ICMBio e
Parceria Publico
Privada
Outros recursos:
ICMBio e
Parceria Publico
Privada
Outros recursos:
ICMBio e
Parceria Publico
Privada
Outros recursos:
ICMBio e
Parceria Publico
Privada
Outros recursos:
ICMBio e
Parceria Publico
Privada

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Em fase de
planejamento

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Em fase de
planejamento

-

-

1

-

-

-

-

Reunião Ordinária
Realização da 2ª
do Conselho
reunião ordinária do
Consultivo do PNM
Parque.
Abrolhos

Orçamento do
ICMBio

-

164

-

1º sem
2016

2º sem
de 2016

Reunião Ordinária
do Conselho
1ª reunião ordinária
Consultivo do PNM em 2016
Abrolhos
3 reuniões
ordinárias, e 04
reuniões de
Comissões
2ª reunião ordinária
em 2016 - 19/07/2016
3ª reunião ordinária
Reuniões
em 2016 - 23/08/2016
Ordinárias do
4ª reunião ordinária
Conselho
em 2016 - 25/11/2016
Consultivo do PNM
2ª reunião ordinária
Abrolhos
em 2016 e 1ª Reunião
da Comissão de Uso
Público em 2016
No 2º semestre de
2016 participaram do
Programa de
Voluntariado no
Implementação do
PARNAM Abrolhos
Programa do
recebeu 18 voluntários,
Voluntariado
em seu Centro de
Visitantes e em sua
base no Arquipélago
dos Abrolhos
Avaliação e
encaminhamento de
proposta para revisão
da Portaria que ordena
a visitação comercial
Reunião da
na UC; revisão do Plano
Comissão de Uso
de Emergência da UC;
Público
planejamento do
processo para
manutenção do
sistema de poitas.
19/07/2016.
Avaliação e
Reunião da
encaminhamentos para
Comissão de
conclusão do Plano de
Proteção
Proteção da UC, entre

orçamento
ICMBio

-

1

jun/16

10

7

17

-

Projeto GEF Mar
Projeto GEF Mar
Projeto GEF Mar

Projeto GEF Mar

Projeto GEF Mar

Projeto GEF Mar

Projeto GEF Mar
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-

outros. Em
Setembro/2016
Reuniões da
Comunicação de
Comunicação
Participação no
Encontro da Rede
de Gestores do
Corredor Central
da Mata Atlântica
Participação na
Oficina do Projeto
TerraMar

1ª em 19/09/2016; 2ª
em 20/10

Projeto GEF Mar

Entre os dias 12 a
16/09/2016, em
Caravelas/BA

Projeto GEF Mar

Nos dias 25 e
26/10/2016, em Porto GIZ
Seguro/BA
Ação desenvolvida com
exposição de
Programação em
informações e
Comemoração ao
atividades lúdicas com Projeto GEF Mar
Dia das Crianças
as crianças do distrito
da Barra de Caravelas,
em 15/10/2016
Projeto GEF
Participação no
Palestra do gestor e
Mar/
Festival das Baleias exposição de stand
Orçamento
2016 - Prado/BA
temático sobre a UC
ICMBio

PN
Marinho de
Fernando
de Noronha

Sim

Consultivo

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Em fase de
planejamento

-

2014 e
1º sem
2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Em fase de
planejamento

3

-

2

-

14

27

41

-

-

-

2

-

43

36

-

-

-

Port
2º sem
190/01 2015

1º sem
2016

Reuniões
de
conselho
Reuniões com
condutores de
visitantes
Reunião do
Conselho
Consultivo do
Parnamar-FN, em
06 de abril de
2016, com a
participação de 15

São realizadas reuniões Não necessita
trimestrais
de recursos
Discutimos utilização
dos atrativos da UC

Não necessita
de recursos

Discussão dos
seguintes assuntos no
PARNMAR -FN:
propostas de
alterações Regimento
Interno (proposta de
redação abaixo);

ICMBio
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homens e 21
mulheres (lista de
presença anexa).

apresentação do GT
Passeios Náuticos;
planejamento 2016.

Reunião conjunta
do Conselho
Consultivo da Área
de Proteção
Ambiental e do
Parque Nacional
Marinho de
Fernando de
Noronha , em 15
de junho de 2016 ,
com a participação
de 21 homens e
27 mulheres (lista
de presença
anexa).

Discussão dos
seguintes assuntos na
APA-FN: apresentação
da nova chefia do
Parque e da APA pela
Coordenadora Regional
do ICMBio;
apresentação do
Núcleo de Gestão
Integrada de Fernando
de Noronha no
contexto de
organização das
unidades de
ICMBio
conservação em
agrupamentos
gerenciais;
apresentação do
Projeto “Agentes
Mirins” pelo Centro de
Pesquisa Histórica e
Cultural de Fernando
de Noronha (CEPEHC);
apresentação do IPHAN
sobre os trabalhos
desenvolvidos em
Fernando de Noronha.

-

-

-

-

-

Participação de
representante do
Parnamar-FN em
reunião do
Conselho de
Turismo de
Fernando de
Noronha
(CONTUR), em 4
de fevereiro de
2016, com a
participação de

Discussão dos
seguintes assuntos:
Calendário de Eventos
Nacionais e
Internacionais
divulgado pela
EMPETUR; devolutiva
ANATEL sobre
Telecomunicações;
doação das bicicletas
do Itaú para Fernando

-

-

-

-

-

ICMBio
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12 homens e 13
mulheres (lista de
presença anexa).

2º sem
2016
APA de
Fernando
de Noronha

Sim

Deliberativ
o

Port
2013
191/01

Participação de
representante
Parnamar-FN em
reunião do
Conselho de
Turismo de
Fernando de
Noronha
(CONTUR), em 29
de abril de 2016,
com a participação
de 7 homens e 8
mulheres (lista de
presença anexa).
Participação de
representante
Parnamar-FN em
reunião do
Conselho de
Turismo de
Fernando de
Noronha
(CONTUR), em 16
de junho de 2016,
com a participação
de 13 homens e
8 mulheres (lista
de presença
anexa).
III Reunião do
Conselho
Consultivo do
PARNAMAR - FN
-

de Noronha e o
CicloTurismo.

Discussão dos
seguintes assuntos:
revisão do Decreto
Distrital Nº 018/2004,
que regula os
procedimentos
relativos ao Controle
Migratório em FN;
Resíduos Sólidos;
“Patrimônio Histórico
Projeto de
Desenvolvimento na
Escola Arquipélago”.

ICMBio

-

-

-

-

-

Discussão dos
seguintes assuntos:
votação e aprovação
das sugestões feitas
pelo GT criado pelo
CONTUR com relação
ao Decreto Distrital
018/2004/Ementa
076/2014

ICMBio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 de agosto
de 2016

8

15

-

-

-

-

Em fase de
planejamento
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-

– Rocas –
São Pedro e
São Paulo

2014 e
1º sem
2015

-

2º sem
2015

Reunião conjunta
do Conselho
Consultivo da Área
de Proteção
Ambiental de
Fernando de
Noronha e do
Conselho de
Turismo de FN
(CONTUR), em 6
de agosto de 2015
Reuniões do
Conselho
Consultivo da Área
de Proteção
Ambiental de
Fernando de
Noronha, em 6 de
outubro de 2015,
com a participação
de 17 homens e 10
mulheres.

1º sem
2016

Reunião do
Conselho
Consultivo da Área
de Proteção
Ambiental de
Fernando de
Noronha, em 5 de
abril de 2016, com
a participação de
15 homens e 16
mulheres (lista de
presença anexa).

-

Discussão dos
seguintes assuntos na
APA-FN: Esgotamento
Sanitário, Plano Diretor
de FN

-

-

-

ICMBio

-

-

-

-

ago/15

3

7

10

2
Discussão dos
seguintes assuntos na
APA-FN: operação e
funcionamento do
Porto Santo Antônio,
eventos e mergulho
autônomo.

ICMBio

Discussão dos
seguintes assuntos na
APA-FN: Avaliação da
lista de presença de
Conselheiros da APAFN e consulta quanto
ao procedimento a ser
adotado com os
faltosos, alterações
ICMBio
Regimento Interno,
ordenamento da Zona
de Recreação Marinha
na área Baía do Porto e
ordenamento das
modalidades de
mergulho autônomo na
área da APA-FN.

-

2

out/15

10

17

27

-

43

36

-

Em fase de
planejamento

1

-

-

-

-
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Reunião conjunta
do Conselho
Consultivo da Área
de Proteção
Ambiental e do
Parque Nacional
Marinho de
Fernando de
Noronha , em 15
de junho de 2016 ,
com a participação
de 21 homens e
27 mulheres (lista
de presença
anexa)

Discussão dos
seguintes assuntos na
APA-FN: apresentação
da nova chefia do
Parque e da APA pela
Coordenadora Regional
do ICMBio;
apresentação do
Núcleo de Gestão
Integrada de Fernando
de Noronha no
contexto de
organização das
unidades de
ICMBio
conservação em
agrupamentos
gerenciais;
apresentação do
Projeto “Agentes
Mirins” pelo Centro de
Pesquisa Histórica e
Cultural de Fernando
de Noronha (CEPEHC);
apresentação do IPHAN
sobre os trabalhos
desenvolvidos em
Fernando de Noronha.

-

-

-

-

-

Participação de
representante da
APA-FN em
reunião do
Conselho de
Turismo de
Fernando de
Noronha
(CONTUR), em 4
de fevereiro de
2016, com a
participação de
12 homens e 13
mulheres (lista de
presença anexa

Discussão dos
seguintes assuntos:
Calendário de Eventos
Nacionais e
Internacionais
divulgado pela
EMPETUR; devolutiva
ANATEL sobre
Telecomunicações;
doação das bicicletas
do Itaú para Fernando
de Noronha e o
CicloTurismo.

-

-

-

-

-

ICMBio
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2º sem
2016

NGI
Fernando
de Noronha

Sim

Consultivo

Port
190/01

2º Sem
2016

Participação de
representante da
APA-FN em
reunião do
Conselho de
Turismo de
Fernando de
Noronha
(CONTUR), em 29
de abril de 2016,
com a participação
de 7 homens e 8
mulheres (lista de
presença anexa)
Participação de
representante da
APA-FN em
reunião do
Conselho de
Turismo de
Fernando de
Noronha
(CONTUR), em 16
de junho de 2016,
com a participação
de 13 homens e
8 mulheres (lista
de presença anexa
III Reunião do
Conselho
Consultivo da APA
- FN
IV Reunião do
Conselho
Consultivo da APA
- FN e PARNAMARFN
V Reunião do
Conselho
Consultivo da APA
- FN e PARNAMARFN

Discussão dos
seguintes assuntos:
revisão do Decreto
Distrital Nº 018/2004,
que regula os
procedimentos
relativos ao Controle
Migratório em FN;
Resíduos Sólidos;
“Patrimônio Histórico
Projeto de
Desenvolvimento na
Escola Arquipélago”.

ICMBio

-

-

-

-

-

Discussão dos
seguintes assuntos:
votação e aprovação
das sugestões feitas
pelo GT criado pelo
CONTUR com relação
ao Decreto Distrital
018/2004/Ementa
076/2014

ICMBio

-

-

-

-

-

2 de agosto
de 2016

20

19

5 de outubro
de 2016

26 + 21

27 + 28

7 de
dezembro de
2016

18 + 16

22 + 18
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Rebio do
Atol das
Rocas

Sim

Consultivo

Port
213/13

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Em fase de
planejamento

-

2014 e
1º sem
2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Em fase de
planejamento

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2º sem
2015
1º sem
2016

Subcomponente 3.1. Monitoramento da biodiversidade e de sua conservação
Período

Atividade realizada

Descrição

Origem do recurso

Centro de
Pesquisa

Comentário

-

-

-

Gestão avançada de dados e informações
2014 e 1º sem
2015

Reuniões sobre a sistematização de dados

Realização de reuniões sobre a sistematização de dados de
monitoramento da biodiversidade marinha e de dados oriundos do
licenciamento ambiental, com COTEC/ICMBio, CGPEQ/ICMBio e
DILIC/IBAMA no período de 9 a 11/6/15 em Brasília.

2° sem 2015

Estruturação de banco de dados atuais e pretéritos de
pesquisa na Costa Norte

Digitalização, digitação e estruturação do banco de dados para subsidiar o
ICMBio
programa GEF-Mar.

Estruturação de banco de dados atuais e pretéritos de
pesquisa na Costa Norte

Digitalização, digitação e estruturação da banco de dados para subsidiar o
programa GEF-Mar.

Orçamento ICMBio

-

Lançamento do Portal da Biodiversidade – 26 de
novembro de 2015

Disponibilização à sociedade dos dados de biodiversidade hospedados em
GIZ, ICMBio, Fundo
sistemas do ICMBio. No caso marinho, especificamente Sisbio, Sitamar,
Clima, PNUD
SIMMAN e SNA.

-

Aprimoramento do Portal da Biodiversidade – velocidade,
funcionalidades, serviços.

Desenvolvimento da versão 2.0 do Biodiversidade – expectativa de
publicação em setembro de 2016.

ICMBio

-

Articulação de bancos de dados e sistemas de
biodiversidade -30 de março a 01 de abril de 2016.

Oficina de identificação de funcionalidades, pontos de articulação e
prioridades de desenvolvimento de bancos de dados e sistemas de
biodiversidade.

ICMBio/ GEF Mar/
IPE (Fundação
Moore)/ Gef
mangue.

-

1° sem 2016

CEPNOR

A demanda por serviços relacionados a
sistemas de informação e bancos de dados é
muito grande, mas por outro lado são muitas as
iniciativas – tem sido feito um investimento
grande na articulação das iniciativas,
envolvendo diversas instituições como MCTIC
(SIBBr), Instituto da Pesca de São Paulo, Ibama,
JBRJ, WCS, TNC, IPE, além da articulação
interna das ferramentas já em desenvolvimento
ou previstas no ICMBio. Isto requer um
trabalho conjunto multiinstitucional,
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multiusuários e com as equipes de
desenvolvimento.

Reunião com pontos focais do processo de avaliação e técnicos dos
centros envolvidos em desenvolvimento de TI para decisão sobre sistema
para processo de avaliação (30 de maio a 3 de junho de 2016).
Oficina, em Brasília, para início da construção modelo de dados do
Desenvolvimento de BD e sistema de apoio ao processo de sistema a ser desenvolvido no ICMBio para apoio ao processo de
avaliação de espécies (5 a 8 de junho de 2016)
avaliação do estado de conservação das espécies

ICMBio / GEF Mar

-

Oficina no Cepam para conclusão da construção do modelo de dados do
sistema a ser desenvolvido no ICMBio (Portal) para apoio ao processo de
avaliação de espécies (15 a 15 de junho de 2016).

Monitoramento da biodiversidade marinha e do uso direto e indireto dos recursos naturais
Oficina de planejamento e avaliação

2014 e 1º sem
2015

Monitoramento da biodiversidade
Definição de uma estratégia de implementação integrada
do monitoramento da biodiversidade, de monitoramento
da cobertura vegetal e implementação do PAN
Manguezais, em conjunto com o Instituto Chico Mendes
Articulação entre Programas GEF-MAR e GEF-MANGUE
para inserção de estratégia de monitoramento da
biodiversidade em UCs de manguezal na Estratégia
Nacional de Monitoramento da Biodiversidade em Áreas
Marinho-Costeira

2° sem 2015

Elaboração de proposta de Estratégia Nacional para
Monitoramento da Biodiversidade em Áreas de
Manguezal

Reunião técnica entre a CGPEQ e a UFPE sobre a
implementação do Reef Check Brasil.

Oficina de planejamento e avaliação das ações de monitoramento das
UCs marinhas e costeiras e Centros de Pesquisa de Pesquisa apoiados
pelo GEF-Mar, nos dias 15 e 16 de junho de 2015.
Monitoramento da biodiversidade em áreas prioritárias para a
conservação.

-

-

-

Elaboração de edital, contratação de consultor, realização de reuniões
preparatórias.
Articulação entre os Programas GEF-MAR e GEF-Mangue na elaboração
de uma Estratégia Nacional para Monitoramento da Biodiversidade em
Áreas de Manguezal inserida em proposta mais ampla, desenvolvida e
implementada pelo GEF-MAR de Estratégia Nacional de Monitoramento
da Biodiversidade em Áreas Marinho-Costeiras.
Oficina para coleta de pressupostos para a elaboração da Estratégia
Integrada de Monitoramento da Biodiversidade em Unidades de
Conservação de Manguezal - 26/08/2015
Oficina para definição das Bases Estruturantes da Estratégia Integrada de
Monitoramento da Biodiversidade em Unidades de Conservação de
Manguezal - 10-12/11/2015
Reunião com a Coordenação Geral Reef Check Brasil (UFPE) para retomar
o planejamento das ações do Reef Check com a proposição de metas de
curto prazo e levantamento de metas de médio e longo prazo, tendo
também em vista a reflexão de como promover o caráter de participação
e envolvimento social intrínseco ao Reef Check - 23/10/2015

GEF-MAR e GEFMANGUE

-

GEF-MANGUE via
PNUD

-

ICMBio

-
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Monitoramento de impactos de empreendimentos de
carcinicultura sobre ambientes estuarinos da Resex
Canavieiras.

Oficina para Elaboração do TDR para monitoramento dos impactos de
carcinicultura sobre os ambientes estuarinos da RESEX de Canavieiras.
28/10/2015

Monitoramentos embarcados e expedições diversas

Monitoramento Embarcados (cerca de 480 dias de campo)

Execução de ações de implementação dos PANs

Pesquisas embarcadas, levantamento de dados de fiscalização (cerca de
50 dias de campo)

Gef-Mar, IBAMA e
ICMBio
Gef-Mar, IBAMA e
ICMBio

Implementar Programa de Monitoramento de peixes,
invertebrados e tartarugas marinhas

Monitoramento de Praia de Tartaruga e Monitoramento de Pesca (cerca
de 75 dias de campo)

Gef-Mar, IBAMA e
ICMBio

GEF-MAR da UC e
GEF-MANGUE

CEPNOR
CEPNOR
CEPNOR

ICMBio (logística e
pessoal)

Monitoramento das Áreas prioritárias de reprodução das
Tartarugas Marinhas

Monitoramento das pescarias prioritárias que interagem
com Tartarugas Marinhas

Monitoramento de Esforço de pesca e de índices de captura e de
mortalidade por pescarias prioritárias, ou seja, aquelas que interagem
mais fortemente com as espécies de tartarugas marinhas. Este
monitoramento é efetuado nos principais portos de pesca que acolhem
essas frotas e por meio de observadores de bordo que embarcam em
viagens de pesca para coletar informação e testar medidas mitigadoras
para cada caso.

NEMA do Rio
Grande
(monitoramento e
embarques).

TAMAR /
CEPSUL

Oficina para consolidação do programa de pesquisa e
monitoramento dos centros marinhos

Reunião entre Centros, no CEPSUL, para definição de ações, objetivos e
estratégias

GEF-Mar

Cepsul

Participação em workshop sobre Monitoramento de
Desembarque Pesqueiro (Marinho e Estuarino) no âmbito
do Licenciamento Ambiental Federal – 24 e 25 de
novembro
Lançamento do Portal da Biodiversidade – 26 de
novembro de 2015

1° sem 2016

GEFMAR (oficinas,
viagens e
TAMAR /
equipamentos);
CEPSUL
Fundação PróTamar (técnicos,
pesquisadores,
logística e Sitamar);
e

Acompanhamento dos processos de reprodução de tartarugas marinhas
que compreende o registro de desovas e de nascimento de filhotes nas
praias e, ao mesmo tempo, protegendo essas áreas pela presença
constante de Tartarugueiros, monitores e pesquisadores.

Articulação entre Programas GEF-MAR e GEF-MANGUE
para inserção de estratégia de monitoramento da
biodiversidade em UCs de manguezal na Estratégia
Nacional de Monitoramento da Biodiversidade em Áreas
Marinho-Costeira

Reunião promovida pelo IBAMA, com participação do Tamar e
contribuição do Cepsul e CNPT, para discutir o aprimoramento do
monitoramento do desembarque, informação chave a todas as
Ibama
estratégias de monitoramento marinho. Busca de formas de melhor
gestão da informação.
Disponibilização à sociedade dos dados de biodiversidade hospedados em
GIZ, ICMBio, Fundo
sistemas do ICMBio. No caso marinho, especificamente Sisbio, Sitamar,
Clima, PNUD
SIMMAN e SNA.
Articulação entre os Programas GEF-MAR e GEF-Mangue na elaboração
de uma Estratégia Nacional para Monitoramento da Biodiversidade em
Áreas de Manguezal inserida em proposta mais ampla, desenvolvida e
implementada pelo GEF-MAR de Estratégia Nacional de Monitoramento
da Biodiversidade em Áreas Marinho-Costeiras.

GEF-MAR e GEFMANGUE

Tamar,
Cepsul,
Cepene

-

-
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Oficina para coleta de pressupostos para a elaboração da Estratégia
Integrada de Monitoramento da Biodiversidade em Unidades de
Conservação de Manguezal - 26/08/2015
Elaboração de proposta de Estratégia Nacional para
Monitoramento da Biodiversidade em Áreas de
Manguezal

Oficina para definição das Bases Estruturantes da Estratégia Integrada de
Monitoramento da Biodiversidade em Unidades de Conservação de
Manguezal – 10-12/11/2015

GEF-MANGUE via
PNUD

-

ICMBio / GEF Mar

-

ICMBio/ GEF Mar/
ARPA/ Gef
mangue.

-

Orçamento do
ICMBio/GIZ-Projeto
LifeWeb e PNUD

-

GEF-MAR da UC e
GEF-MANGUE

-

Oficina para Priorização de Protocolos para a Estratégia Integrada de
Monitoramento da Biodiversidade de Manguezal em Unidades de
Conservação – 23-25/05/2016

Fortalecimento do programa ReefCheck

Reunião com a Coordenação Geral Reef Check Brasil (UFPE) para retomar
o planejamento das ações do Reef Check com a proposição de metas de
curto prazo e levantamento de metas de médio e longo prazo, tendo
também em vista a reflexão de como promover o caráter de participação
e envolvimento social intrínseco ao Reef Check – 23/10/2015.
Expedições para análise dos efeitos do El Niño sobre os recifes
(aquecimento dos oceanos) – levantamento de dados em Fernando de
Noronha (Parna/ APA), Rebio Atol das Rocas, Parna Abrolhos, Apa Costa
dos Corais.

Promoção da sinergia entre programas de pesquisa e a
estratégia de monitoramento

Oficina de integração entre ICMBio e os programas PELD – Projetos
Ecológicos de Longa Duração (CNPq) – identificação de linhas de pesquisa
e monitoramento prioritárias, identificação de grandes sínteses.

Monitoramento de impactos de empreendimentos de
carcinicultura sobre ambientes estuarinos da Resex
Canavieiras.

Oficina para a elaboração de plano estratégico nacional para pesquisa e
monitoramento da biodiversidade - identificação de alvos de conservação
e ameaças, elaboração de modelos conceituais que conectam os alvos e
ameaças às estratégias de conservação e prioridades de pesquisa e
monitoramento vinculadas às estratégias de conservação.
Oficina para Elaboração do TDR para monitoramento dos impactos de
carcinicultura sobre os ambientes estuarinos da RESEX de Canavieiras.
28/10/2015

Monitoramentos embarcados e expedições diversas

Monitoramento Embarcados (cerca de 480 dias de campo)

Execução de ações de implementação dos PANs

Pesquisas embarcadas, levantamento de dados de fiscalização (cerca de
50 dias de campo)

Gef-Mar, IBAMA e
ICMBio
Gef-Mar, IBAMA e
ICMBio

Implementar Programa de Monitoramento de peixes,
invertebrados e tartarugas marinhas

Monitoramento de Praia de Tartaruga e Monitoramento de Pesca (cerca
de 75 dias de campo)

Gef-Mar, IBAMA e
ICMBio

-

Monitoramento das Áreas prioritárias de reprodução das
Tartarugas Marinhas

Acompanhamento dos processos de reprodução de tartarugas marinhas
que compreende o registro de desovas e de nascimento de filhotes nas
praias e, ao mesmo tempo, protegendo essas áreas pela presença
constante de Tartarugueiros, monitores e pesquisadores.

ICMBio (logística,
pessoal do próprio
Instituto e
terceirizados)

-

Elaboração de plano estratégico nacional de pesquisa e
monitoramento para o uso e conservação da
biodiversidade

-
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Monitoramento das pescarias prioritárias que interagem
com Tartarugas Marinhas

Monitoramento de Esforço de pesca e de índices de captura e de
mortalidade por pescarias prioritárias, ou seja, aquelas que interagem
mais fortemente com as espécies de tartarugas marinhas. Este
monitoramento é efetuado nos principais portos de pesca que acolhem
essas frotas e por meio de observadores de bordo que embarcam em
viagens de pesca para coletar informação e testar medidas mitigadoras
para cada caso.

GEFMAR (oficinas,
viagens e
equipamentos)
Outros - entidades
parceiras:
- Fundação PróTamar (técnicos,
pesquisadores,
logística e o
Sitamar - Sistema
de Informação de
Tartarugas
Marinhas)e
- NEMA de Rio
Grande
(monitoramento
de pescarias e
embarques de
observadores de
bordo no RS).

-

ICMBio/ GEF Mar/
Terra Mar

-

GEF-Mar

-

Cruzeiros de pesquisa com uso do navio de pesquisa Soloncy Moura (1ª
expedição de 26/01 a 03/02/2016 e 2ª expedição de 19/04 a
27/04/2016).
Análise do impacto do desastre de Mariana sobre a
biodiversidade marinha

Reuniões técnicas para análise dos resultados e subsídio á manifestação
institucional – 2 dias de reunião, em março de 2016.
Participação no Grupo
Reunião entre Centros, no CEPSUL, para definição de ações, objetivos e
estratégias – outubro 2015

Consolidação do programa de pesquisa e monitoramento
dos centros marinhos

Participação em workshop sobre Monitoramento de Desembarque
Pesqueiro (Marinho e Estuarino) no âmbito do Licenciamento Ambiental
Federal – 24-25/11/2015
Oficina para articulação de ações e protocolos no monitoramento da
biodiversidade associada à pesca – julho de 2016

Gestão da Pesquisa e do conhecimento
2° sem 2015

Apoio no Workshop monitoramento para apoio à gestão
de UCs marinhas do Brasil realizado em Florianópolis, SC,
no período de 25 a 27 de novembro de 2015.

Projeto Maare
Workshop para gerar diretrizes para o monitoramento ambiental de áreas
(Rebio Arvoredo e
marinhas protegidas com características insulares.
UFSC e Petrobras).

-

-
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1º sem 2016

Apoio no Workshop monitoramento para apoio à gestão
de UCs marinhas do Brasil realizado em Florianópolis, SC,
no período de 25 a 27 de novembro de 2015.

Projeto Maare
Workshop para gerar diretrizes para o monitoramento ambiental de áreas
(Rebio Arvoredo e
marinhas protegidas com características insulares.
UFSC e Petrobras).

-

2014 e 1º sem
2015

Treinamento no Programa Global SocMon

2° sem 2015

Monitoramento socioeconômico-ecológico participativo
da pesca artesanal como subsídio a ações de conservação
da biodiversidade, gestão pesqueira e desenvolvimento
socioambiental em Unidades de Conservação da costa sul
do Brasil– Projeto PilotoSocMon Brasil

Treinamento no Programa Global SocMon (Socioeconomic Monitoring
Initiative for Coastal Management) no período de 11 a 15/03/2015 em
Santa Catarina.
Desenvolver e implantar, em caráter experimental e demonstrativo, um
sistema de monitoramento participativo da atividade pesqueira artesanal
GEF Mangue - Via
para subsidiar a conservação da biodiversidade, a gestão pesqueira e o
PNUD
desenvolvimento socioambiental nas regiões de áreas protegidas da costa
sul do Brasil.

1º sem 2016

Monitoramento socioeconômico-ecológico participativo
da pesca artesanal como subsídio a ações de conservação
da biodiversidade, gestão pesqueira e desenvolvimento
socioambiental em Unidades de Conservação da costa sul
do Brasil– Projeto PilotoSocMon Brasil

Desenvolver e implantar, em caráter experimental e demonstrativo, um
sistema de monitoramento participativo da atividade pesqueira artesanal
GEF Mangue - Via
para subsidiar a conservação da biodiversidade, a gestão pesqueira e o
PNUD
desenvolvimento socioambiental nas regiões de áreas protegidas da costa
sul do Brasil.

-

-

-

Projeto em curso.

Comunicação social
-

-

-

-

-

-

Aprimoramento da base legal do manejo de recursos pesqueiros e espécies ameaçadas

2° sem 2015

1º sem 2016

Consolidação dos subsídios para elaboração de
Instrumentos de ordenamento do manejo

Coletas de campo para Instrumentos de Ordenamento

GEF-mar, ICMBio e
IBAMA.

Estratégia de atualização dinâmica de dados para
atualização/monitoramento de instrumentos de gestão

Definição de Novas Metodologias para Monitoramento e Instrumentos de
ICMBio
Gestão atuais.

3.1.1.7.1 - Consolidação dos subsídios para elaboração de
Instrumentos de ordenamento do manejo

Coletas de campo para Instrumentos de Ordenamento

3.1.1.7.2 - Estratégia de atualização dinâmica de dados
para atualização/monitoramento de instrumentos de
gestão

Definição de Novas Metodologias para Monitoramento e Instrumentos de
ICMBio
Gestão atuais.

GEF-mar, ICMBio e
IBAMA.

CEPNOR

-

CEPNOR

-

-

-

-

-

-

-

Outras atividades
-

-

-

-

Subcomponente 3.2. Avaliação do estado de conservação da biodiversidade marinha e seus requisitos de conservação
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Período

Atividade realizada

Descrição

Origem do recurso

Contrapartida

Foram realizadas 4 oficinas de avaliação de grupos marinhos, nas quais
foram avaliadas um total de 767 espécies:
Peixes Marinhos: 185 espécies
Oficinas de avaliação de grupos marinhos

Aves Marinhas: 106 espécies

-

Invertebrados Marinhos: 53 espécies
Porífera: 423 espécies
2014 e 1º sem
2015

Elaboração do Plano de Ação Nacional

Execução dos Planos de Ação Nacional

Ação integrada entre os Centros de Pesquisa

Elaboração do Plano de Ação Nacional para Conservação dos Tubarões e
Raias Marinhos Ameaçados de Extinção (PAN Tubarões); do Plano de
Ação Nacional para Conservação das Espécies Ameaçadas e de
Importância Socioeconômica do Ecossistema Manguezal; e do Plano de
Ação Nacional para Conservação dos Ambientes Coralíneos
Execução parcial dos Planos de Ação Nacional (PANs) para Conservação:
dos Albatrozes e Petréis; de Aves Limícolas Migratórias; dos Sirênios; dos
Pequenos Cetáceos; dos Grandes Cetáceos e Pinípedes; da Toninha; das
Tartarugas Marinhas; dos Tubarões e Raias Marinhos.
Realização de ações para promover a ação integrada entre os Centros de
Pesquisa do ICMBio para melhorar o estado de conservação das espécies
ameaçadas dos ecossistemas marinhos e costeiros.

-

-

-

Sistematização de formulários de espécies ameaçadas
Oficina para organização das informações da avaliação das espécies
de peixes ósseos e elasmobrânquios para finalização das ameaçadas de peixes ósseos e elasmobrânquios com vistas a publicação
fichas de avaliação.
do livro vermelho.

Projeto GEF-Mar

Reavaliação do risco de extinção do atum (Thunnus
thynnus)

Oficina para reavaliação do risco de extinção do atum (Thunnus thynnus)

Projeto GEFMar/MMA

Avaliação final do PAN Tartarugas Marinhas

Oficina de avaliação dos resultados da implementação do PAN Tartarugas
Marinhas e reprogramação de novo ciclo do Plano, realizada com a
participação do Grupo de Assessoramento Técnico e representantes do
ICMBio

Projeto GEF-Mar

Articulação com as Secretarias de Meio Ambiente do
Paraná e da Bahia para elaboração de PANs no formato
estadual

Reunião técnica com as equipes das Secretarias de Meio Ambiente do
Paraná e da Bahia para discussão da elaboração de PANs estaduais

Orçamento do
ICMBio

Articulação para implementação de estratégias para
conservação da toninha (PAN Toninha)

Implementação de ações previstas no PAN Toninha

Orçamento do
ICMBio

2° sem 2015
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Monitoria do PAN Aves Limícolas e Migratórias

Oficina de avaliação do desempenho de execução das ações do PAN Aves
Limícolas e Migratórias, realizada com a participação do Grupo de
Assessoramento Técnico e representantes do ICMBio

Definição de ações estratégicas de proteção às espécies
marinhas de cetáceos e sirênios em atividade
ecoturística (avistamento e mergulho) realizadas nas
Unidades de Conservação Marinhas

Discussão de minuta de portaria que estabelece diretrizes e
procedimentos a serem observados na autorização e desenvolvimento de
Projeto GEF-Mar
atividades de interação intencional com a finalidade de lazer e/ou turismo
com cetáceos e sirênios em águas jurisdicionais brasileiras

Participação em reunião para traçar estratégias de
criação de Reserva de Desenvolvimento Sustentável
marinha e delineamento do processo de
monitoramento integrado com vistas à proteção da
biodiversidade marinha (incluindo espécies ameaças)

Reunião técnica para discussão de estratégias de criação de Reserva de
Desenvolvimento Sustentável marinha e delineamento do processo de
monitoramento integrado com vistas à proteção da biodiversidade
marinha

Projeto GEF-Mar

Participação em reunião de implementação de ações
estratégicas para espécies marinhas recomendadas nos
planos de ação com foco na conservação e gestão
sustentável

Implementação de ações no âmbito do PAN Tubarões e PAN Corais

Projeto GEF-Mar

Projeto GEF-Mar
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Detalhamento das medidas de mitigação e/ou
monitoramento dos impactos das principais tipologias
de empreendimentos potencialmente impactantes às
tartarugas marinhas no Brasil, considerando a
sensibilidade de cada região para a reprodução e
desenvolvimento destes animais para consolidação do
guia de licenciamento

Reunião técnica para discussão do documento diretrizes para avaliação e
mitigação de impactos de empreendimentos costeiros e marinhos sobre
as tartarugas marinhas

Projeto GEF-Mar

Translocação de 03 peixes-bois marinhos espécie
ameaçada de extinção

Execução da translocação de 03 peixes-bois marinhos, espécie ameaçada
de extinção

Projeto GEF-Mar

Primeira Monitoria do PAN Manguezais

Oficina realizada em abril de 2016, demonstrando que mais de 20% das
ações estão em andamento

GEF Mangues

Primeira Monitoria do PAN Tubarões

Oficina realizada em abril de 2016, demonstrando que mais de 50% das
ações estão em andamento

GEFMAR

Nove planos de ação englobando 134 espécies com
ações de implementação para conservação da
biodiversidade

Trabalhos de campo e oficinas

GEFMAR

1º sem 2016

180

Lançamento do Sumário Executivo do PAN Tubarões em
versão digital

Evento na IX Reunião da Sociedade Brasileira para o Estudo de
Elasmobrânquios

GEFMAR

Apresentação de trabalho da COPAN "Estratégia
Nacional para Conservação de Elasmobrânquios
Ameaçados : Banner na IX Reunião da Sociedade
Brasileira para o Estudo de Elasmobrânquios SBEEL

Evento de 24 a 28 de abril de 2016

GEFMAR

Elaboração de medidas de mitigação e demais
recomendações para conservação de tartarugas
ameaçadas

Entre abril e junho de 2016 no âmbito dos licenciamentos estaduais de
empreendimentos portuários

GEFMAR

Organização de dados para a priorização de propostas
de criação de UC marinhas

Realizado entre março e junho de 2016

ICMBio

Elaboração de mapas para subsidiar reunião com os
Centros marinhos

Realizado entre março e junho de 2016

ICMBio
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2º sem 2016

Levantamento de registros de espécies ameaçadas em
UC marinhas, conforme dados provenientes do processo Realizado entre março e junho de 2016
de Avaliação da Fauna

ICMBio

Elaboração de mapas de encalhe na costa de São Paulo
e Rio de Janeiro para auxiliar o CMA

Realizado entre março e junho de 2016

ICMBio

Participação em reuniões interministeriais do comitê
técnico de acompanhamento para Avaliação Ambiental
da Bacia Sedimentar Marítima de SergipeAlagoas/Jacuípe

Realizado entre março e junho de 2016

ICMBio

Avaliação e melhoria do processo de elaboração e
implementação de Planos de Ação Nacionais.

Oficina de avaliação e melhoria do processo de elaboração e
implementação de Planos de Ação Nacionais.

GEF-MAR e
Orçamento ICMBio

25317,36
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Elaboração do PAN do Peixe-Boi Marinho

Oficina para renovação do PAN do Peixe-Boi Marinho

GEF-MAR e
Orçamento ICMBio

A oficina foi realizada no CEPENE,
como contrapartida foi oferecida toda
infraestrutura para realização da
oficina: salas, equipamentos,
alimentação (por ex. coffe break), bem
como as atividades de facilitação e
relatoria da oficina, não sendo
possível estimar tais custos

Articulação com parceiros para execução de ações de
manejo do Peixe Boi

Reunião de articulação com ONGs para estabelecimento de parcerias

Gef-MAR

contrapartida "in kind" (horas de
trabalho dos servidores, infraestrutura
etc.)

Ações de manejo para o peixe-boi

Execução de atividades de manejo de pré-soltura, soltura e de
acompanhamento pós soltura, manejo emergencial e desencalhe de
peixes-bois

Gef-MAR

contrapartida "in kind" (horas de
trabalho dos servidores, infraestrutura
etc.)

Elaboração da matriz de metas e do programa de
monitoramento das aves limícolas migratórias para o
Plano Nacional para Conservação das Aves Limícolas
Migratórias,

Oficina de elaboração da matriz de metas e indicadores do PAN aves
limícolas e migratórias e do programa de monitoramento

Gef-MAR e
Orçamento ICMBio

A oficina foi realizada na Acadebio,
como contrapartida foi oferecida toda
infraestrutura para realização da
oficina: salas, equipamentos,
alimentação, hospedagem dos
participantes, bem como as atividades
de facilitação e relatoria da oficina,
não sendo possível estimar tais custos.
O projeto GEF - Mar custeou o
deslocamento dos participantes
(passagens e auxílio deslocamento)

Pré-elaboração da matriz de diagnóstico como subsídio
para a elaboração do PAN Lagoas do Sul

Visitas técnicas junto a atores sociais chave para a pré-elaboração da
"matriz de diagnóstico" do PAN Lagoas do Sul,

Gef-MAR e
Orçamento ICMBio

O custeio de combustível, veículo
equipamentos está vinculado ao
orçamento do ICMBio, não sendo
possível estimar os custos
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Implementação de ações do 2° ciclo do PAN Tartarugas
Marinhas (Identificar, Mapear e Caracterizar áreas de
alimentação e de uso pelas Tartarugas Marinhas no
Brasil)

Execução do monitoramento Tartarugas de Pente e avaliação de
Abrolhos com área de Alimentação de Tartarugas Marinhas, conforme as
ações previstas no 2° ciclo do PAN Tartarugas Marinhas

GEF-Mar

contrapartida "in kind" (horas de
trabalho dos servidores, infraestrutura
etc.)

Implementação de ações do Plano de Ação Nacional
para a Conservação de Albatrozes e Petréis - PLANACAP.

Execução do monitoramento da ave oceânica criticamente ameaçada da
espécie Puffinus Iherminieri (pardela-de-asa-larga), conforme as ações
previstas no PLANACAP.

GEF-Mar

contrapartida "in kind" (horas de
trabalho dos servidores, infraestrutura
etc.)

Execução de ações estratégicas para proteção de
espécies de aves marinhas com ênfase nas espécies
ameaçadas no Parque Nacional Marinho dos Abrolhos

Expedição em campo no Parque Nacional Marinho dos Abrolhos para
execução de ações de conservação de aves marinhas com ênfase nas
espécies ameaçadas

GEF-Mar

contrapartida "in kind" (horas de
trabalho dos servidores, infraestrutura
etc.)

Representação na Rede de Conservação de Tartarugas
Marinhas no Nordeste do Brasil- RETAMANE.

Participação da Reunião da Rede de Conservação de Tartarugas Marinhas
no Nordeste do Brasil- RETAMANE

GEF-Mar

contrapartida "in kind" (horas de
trabalho dos servidores, infraestrutura
etc.)
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Apoio às ações de avaliação e análise do impacto
ocorrido na foz do Rio Doce e região marinha adjacente

Reuniões de técnicos e Universidades convidadas (parceiros do progama
de monitoramento - UFES, UERJ e FURG com Centros do ICMBIO)

GEF - Mar e
Orçamento ICMBIO

contrapartida "in kind" (horas de
trabalho dos servidores e apoio
logístico para a relização das reuniões
em Vitória)

Apoio às ações de avaliação e análise do impacto
ocorrido na foz do Rio Doce e região marinha adjacente

Contratação direta da Fundação de Pesquisa de apoio à Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (FURG) para a realização de análises
laboratoriais sobre biomarcadores e contaminação de metais pesados e
demais rejeitos provenientes do evento de rompimento da barragem de
Fundão/SAMARCO

GEF - Mar ,
Universidades
parceiras e
Orçamento do
ICMBIO

As análises foram provenientes das
expedições organizadas pelo ICMBIO
utilizando-se o Soloncy Moura e tendo
como parte das equipes embarcadas e
de laboratório professores e
especialistas das Universidades
parceiras (UFES, UERJ e FURG)
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Apoio às ações de avaliação e análise do impacto
ocorrido na foz do Rio Doce e região marinha adjacente

Colocação de armadilhas de sedimento e análise de resultados sobre o
impacto da lama no Banco dos Abrolhos

GEF - Mar ,
Universidades
parceiras e
Orçamento do
ICMBIO

contrapartida "in kind" (horas de
trabalho dos servidores e dos
professores da Universidade, apoio
logístico para colocação das
armadilhas.)
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS
DEPARTAMENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
DA LOGÍSTICA DE REUNIÕES
CONSULTIVAS E
DELIBERATIVAS DO PROJETO
GEF-MAR

Brasília, junho de 2017

O Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas – GEF-Mar é um projeto do
Governo Federal, instituído pela Portaria MMA Nº 349 de 26 de setembro de 2014 e
implementado em parceria com instituições privadas e a sociedade civil para promover
a conservação da biodiversidade marinha e costeira. De forma mais específica, o
projeto busca apoiar a criação e implementação de um Sistema de Áreas Marinhas e
Costeiras Protegidas (AMCPs) no Brasil a fim de reduzir a perda de biodiversidade
marinha e costeira. Este sistema integra diferentes categorias de Unidades de
Conservação (UCs) e outras áreas protegidas, sob diferentes estratégias de gestão.
O objetivo geral do projeto é apoiar a expansão de um sistema globalmente
significativo, representativo e eficaz de Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas (AMCPs)
no Brasil, e identificar mecanismos para a sua sustentabilidade financeira. São objetivos
específicos:
a.

Aumentar para 5% (equivalente a 175.000 km2) a proteção da

biodiversidade marinha e costeira do Brasil em AMCPs;
b.

Aumentar a proteção da biodiversidade em pelo menos 9.300 km2 em

áreas costeiras e marinhas; e
c.

Identificar, desenhar, e preparar para implementação pelo menos dois

mecanismos financeiros capazes de contribuir para a sustentabilidade das áreas
protegidas costeiras e marinhas em longo prazo.
De acordo com o Acordo de Doação assinado entre o GEF e o FUNBIO, o Projeto
GEF-Mar está organizado em três principais instâncias: o Conselho do Projeto (CP),
responsável pelo aconselhamento político e estratégico do Projeto; o Comitê
Operacional do Projeto (COP) como unidade administrativa, com função de garantir a
execução do projeto de acordo com seus objetivos, considerando as orientações do CP;
e a Unidade de Coordenação do Projeto (UCP), responsável por coordenar a execução e
implementação do projeto, atuando como elo entre o COP e os diversos executores.
Se houver alguma necessidade, o Comitê Operacional (COP), formado pela
Unidade de Gestão do Projeto (UGP), Unidades de Coordenação do Projeto (UCP) e
Unidade de Implementação do Projeto (UIP), poderá estabelecer Grupos Técnicos de
Trabalho (GTTs), para analisar e fornecer orientações técnicas sobre questões que

possam surgir referente à implementação do projeto, atendendo procedimentos
operacionais, analises, aprovação e acompanhamento de Plano operacionais (POs) do
projeto, apoiar a elaboração do plano de aquisição, analisar e aprovar relatórios
referente a contrapartidas, entre outros.

Cabe ao FUNBIO, como UGP, a

operacionalização e monitoramento da execução financeira das atividades do projeto,
junto às Unidades Executoras do Projeto – UEs (Unidades de Conservação federais,
estaduais e municipais, Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da
Biodiversidade- DIBIO/ICMBio, Departamento de Conservação de Ecossistemas –
DECO/MMA e Departamento de Conservação e Manejo de Espécies – DESP/MMA),
assim como à UIP/ICMBio e UCP/MMA. Estava determinado que o COP se reuniria pelo
menos uma vez por semestre, podendo ser presencial ou virtualmente. Mas devido as
demandas e necessidades de analises e ajustes de processos que foram modificados no
projeto, está sendo previsto que o COP se reúna pelo menos 3 vezes no semestre,
conciliando com reuniões e agendas que serão dispostas durante o relatório.
Além da COP, o projeto conta também com o envolvimento dos membros do
Conselho do Projeto (CP), unidade responsável para aconselhamento político e
estratégico do Projeto, estabelecendo conexões com políticas e programas setoriais
relevantes, contribuindo na resolução de questões e debates intersetoriais, podendo
sugerir abordagens para a gestão de paisagens costeiras e marinhas. Desde a publicação
da Portaria Nº 455, de 17 de outubro de 2016, que designa a composição do Conselho,
foram realizadas 2 reuniões. Na primeira reunião foi apresentado aos representantes a
estrutura e o desenvolvimento da etapa de planejamento do 2º ciclo do projeto. Já na
segunda reunião, devido às solicitações feitas, foi apresentado cada componente, o que
já tinha sido realizado e quais eram os próximos passos de cada um.
Outra reunião de grande valia para o sucesso da implementação das atividades
do projeto são Missões de Supervisão do Projeto, exigidas pelo Banco Mundial. Com a
função de supervisionar o andamento e conhecer a realidade das Unidades de
Conservação presentes no projeto é realizado semestralmente com duração
aproximada de quatro dias, envolvendo atividades em campo e escritório, com o intuito
de acompanhar, analisar os avanços, conhecer os gargalos presentes nas UCs e buscar
solucionar gargalos. Essa etapa do processo é importante para que o Banco Mundial

possa se envolver diretamente com as Unidades Executoras, conhecer de fato como está
sendo executado o projeto e quais os possíveis ajustes que precisam ser realizados para
solucionar entraves ainda existentes. Complementando essas etapas de analise,
supervisão, acompanhamento, soluções são realizadas também reuniões de
Coordenação do projeto. Os envolvidos são a UGP, UCP, UIP e o Banco Mundial.
Em cada reunião foram levantados encaminhamentos destinados à várias
temáticas destinadas a implementação do projeto. Em anexo, encontra-se uma planilha
sistematizando os encaminhamentos dispostos nas cinco Missões de Supervisão, uma
reunião de coordenação, duas reuniões do Conselho e seis reuniões do Comitê
Operacional. A planilha foi sistematizada para que os envolvidos possam acompanhar
os

encaminhamentos

que

estão

sobre

sua

responsabilidade,

e

analisar

encaminhamentos anteriores que não foram encaminhados. Conforme análise da
planilha, é necessário que os fluxos das reuniões sejam realizados de forma integrada
para que os encaminhamentos sejam direcionados para as instâncias responsáveis,
tomando as devidas providências em momentos propícios e hábeis.
No Manual Operacional foi determinado relatórios como forma de
planejamento e monitoramento da execução física, financeira, acompanhamento das
atividades e progresso dos resultados e indicadores estabelecidos no projeto, para
conhecimento, esses relatórios são os Relatórios de Progresso, Relatório Tracking Tool
e Relatório de Planejamento. Juntamente com os encaminhamentos das reuniões, os
fluxos de elaboração dos relatórios também deverão ser integrados aos fluxos das
reuniões.
Desse modo, como forma de dar melhor andamento aos encaminhamentos e
gargalos, foi elaborado uma planilha com previsões de datas para as próximas reuniões
(tabela 1) e desenhado um fluxo das reuniões (imagem 1) e um fluxo anual das reuniões
e entregas de produto (imagem 2), até o final do projeto, que está programado para
2019. Em anexo, encontra-se a planilha sistematizada com os encaminhamentos das
reuniões citadas acima, os responsáveis, prazos, e status de execução. Abaixo, encontrase uma tabela com recomendações e observação sobre os pontos levantados no
relatório.

Recomendações
1

Integração entre os fluxos das reuniões;

2

Observar os encaminhamentos que não tiveram andamento;

3

Preenchimento constante das informações na planilha;
Retomar as reuniões de Coordenação que envolve o Banco Mundial, UCP, UIP e

4

5

6

FUNBio;
Se possível, que as reuniões de coordenação sejam realizadas no mesmo dia que
a da COP, no período posterior;
É importante que uma reunião da COP aconteça 15 dias antes da reunião do
conselho e 15 dias depois da reunião da Missão;
É importante que a reunião do Conselho aconteça aproximadamente 1 mês antes
da Missão do projeto, para que o relatório e os encaminhamentos levantados

7

sejam levados de forma sistemática;
*Obs.: Deve ser analisado se há pauta para que aconteça a reunião antes da
Missão.

8

9

O relatório da reunião do Conselho precisará estar finalizado pela UCP no máximo
1 semana após a reunião, para análise da equipe, Diretor e Conselho;
O convite para os integrantes do Conselho deverá ser encaminhado 1 mês antes
da data da reunião;

10

Contatar Banco Mundial para marcar data da Missão de Supervisão;

11

Aumento da equipe para uma boa execução do projeto.

Missão
6ª Missão de Supervisão

7º Missão de Supervisão

8º Missão de Supervisão

9º Missão de Supervisão

Data
21 a 25/08/2017

26 à 30/03/2018

03 à 07/09/2018

01 à 05/04/2019

Reuniões Previstas
Conselho
Data
3ª Reunião do Conselho

4ª Reunião do Conselho

5ª Reunião do Conselho

6ª Reunião do Conselho

Tabela 1: Previsão de datas para as próximas reuniões.

Imagem 1: Fluxo das reuniões e relatórios.

15/08/2017

27/02/2018

07/08/2018

05/03/2019

COP

Data

7ª Reunião da COP

27/06/2017

8ª Reunião da COP

24/10/2017

9ª Reunião da COP

12/02/2018

10ª Reunião da COP

12/04/2018

11ª Reunião da COP

18/07/2018

12ª Reunião da COP

26/09/2018

13ª Reunião da COP

19/02/2019

14ª Reunião da COP

23/04/2019

Imagem 2: Fluxo anual das reuniões, relatórios e planejamento.
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Apresentação
Este relatório tem como objetivo mostrar uma análise feita da execução do recurso, bem como
avanço dos indicadores proposto na elaboração do Projeto e propostas de ajustes a serem considerados
na Revisão de Meio Termo. Para isso, os documentos base para descrever processos e sua
implementação são o Project Appraisal Document (PAD) e o Manual Operacional do Projeto (MOP).
De acordo com o MOP, o Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas – GEF-Mar é um
projeto do Governo Federal, para promover a conservação da biodiversidade marinha e costeira.
Buscando apoiar a criação e implementação de um Sistema de Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas
(AMCPs) no Brasil a fim de reduzir a perda de biodiversidade marinha e costeira. A elaboração
iniciou-se em 2007, e em 2011 foi apresentada ao GEF uma proposta.
O Projeto GEF-Mar, publicado pela Portaria Nº 349, do dia 26 de setembro de 2014, ficou
desenhado da seguinte forma:
Objetivo geral:
Apoiar a expansão de um sistema globalmente significativo, representativo e eficaz de Áreas
Marinhas e Costeiras Protegidas (AMCPs) no Brasil, e identificar mecanismos para a sua
sustentabilidade financeira.
Objetivos Específicos:
I – Expandir o sistema de Áreas Marinhas e Costeira Protegidas para, no mínimo, 5%
(equivalente a 175.000 km²) do território marinho brasileiro;
II – Promover maior proteção da biodiversidade em pelo menos 9.300 km² da área marinha e
costeira;
III – Identificar, desenhar, e preparar pelo menos dois mecanismos financeiros para
implementação, capazes de contribuir para a sustentabilidade a longa prazo das AMCPs.
Vigência:
Período de 13 de outubro de 2014 a 13 de outubro de 2019.
Recursos assegurados na elaboração do Projeto:
Doação: Fundo Mundial para o Meio Ambiente - GEF/ Banco Mundial: US$ 18,2 milhões
Contrapartida
- MMA (in-kind): US$ 3,4 milhões
- ICMBio (in-kind): US$ 5 milhões
- MME/Petrobras (grant): US$ 20 milhões
- MME/Petrobras (in-kind): US$ 70 milhões
Componentes e subcomponentes:

Componente 1: Expandir e fortalecer a gestão de áreas costeiras e marinhas do Brasil,
apoiando a criação e implementação de diferentes categorias de AMCPs, tanto de proteção
integral como de uso sustentável.
Subcomponente 1.1: Criação de AMCPs: aumentar a área protegida de recursos
marinhos e território costeiro do país de 1,57% para, pelo menos, 5%, através da criação e
implementação de novas UCs e a identificação de zonas de exclusão de pesca sazonais ou
permanentes;
Subcomponente 1.2: Implementação de AMCPs: desenvolver ações de apoio para
garantir a conservação da biodiversidade em, pelo menos, 9.300 km² de AMCPs selecionadas,
sendo estas novas ou já criadas. Estão previstas ações transversais de capacitação, treinamento
e atividades de comunicação para fortalecer a gestão do sistema de AMCPs como um todo.
Componente 2: Identificação e desenho de mecanismos financeiros para apoiar o sistema
de Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas.
Componente 3: Monitoramento e avaliação
Subcomponente 3.1: Monitoramento da biodiversidade e de sua conservação:
Concepção de um sistema integrado de monitoramento e avaliação, estabelecimento de uma
linha de base e o monitoramento de indicadores chave de biodiversidade e de equilíbrio
ambiental, em áreas protegidas individualmente e no sistema de AMCPs como um todo, em
longo prazo;
Subcomponente 3.2: Avaliação do estado de conservação da biodiversidade marinha e
seus requisitos de conservação: Apoio à avaliação do risco de extinção de espécies, à
elaboração e implementação de ações estratégicas para conservação e uso sustentável da
biodiversidade e elaboração de cenários de risco de extinção de espécies. Os dados gerados
serão disponibilizados em um Portal.
Componente 4: Coordenação e gestão do Projeto
Subcomponente 4.1: Gerenciamento financeiro do Projeto, por meio do planejamento,
aplicação, controle, monitoramento e disponibilização de informações atualizadas e adequadas
ao desempenho do Projeto, incluindo atividades relacionadas ao gerenciamento financeiro; às
aquisições e contratações do Programa; e ao desenvolvimento e aprimoramento dos
instrumentos de apoio a gestão financeira do Projeto no Funbio, como o sistema cérebro.
Subcomponente
Subcomponente 4.2: Coordenação técnico-administrativa do Projeto, por meio de
atividades transversais destinadas a fortalecer a coordenação e a eficácia da gestão das AMCPs,
entre elas a coordenação, o estabelecimento e o funcionamento das instâncias do projeto
(Comitê Operacional, Conselho do Projeto, e Grupos Técnicos Ad Hoc), o monitoramento da
eficácia da gestão das áreas protegidas, e atividades de comunicação.
Para dar andamento aos quatro componentes citados acima foram determinadas as seguintes
instâncias: Conselho, Comitê Operacional, Unidade de Coordenação (Ministério do Meio Ambiente),
Unidade de Gestão (FUNBio), Unidade de Implementação (ICMBio) e Unidades Executoras
(Unidades de Conservação Federais, Estaduais e Municipais, Diretoria de Pesquisa, Avaliação e
Monitoramento da Biodiversidade- DIBIO/ICMBio, Departamento de Ecossistemas – DECO/MMA e
Departamento de Espécies – DESP/MMA).

Gestão de Projetos
Conforme estabelecido no MOP a gestão do Projeto GEF-Mar é baseada em ciclo, envolvendo
o planejamento, execução e monitoramento. Por ser um ciclo, as implementação e informações
levantadas em cada etapa interfere na próxima etapa.

Planejamento

Execução

Monitoramento

Figura 1: Ciclo de gestão do Projeto.

Planejamento
Após três anos de execução, o Projeto passou por dois processos de planejamento. O primeiro
planejamento foi realizado em maio de 2015, obtendo como resultado o Plano Operativo 2015-2016,
envolvendo Unidades de Conservação Federais (tabela 1), Centros de Pesquisa, Diretoria de Criação e
Manejo de Unidades de Conservação (DIMAN/ICMBio), Diretoria de Pesquisa, Avaliação e
Monitoramento da Biodiversidade (DIBIO/ICMBio), e Departamento de Biodiversidade Aquática e
Recursos Pesqueiros (DMAR/MMA), que posteriormente se desmembrou em Departamento para
Conservação de Espécies (DESP/MMA) e Departamento de Ecossistemas (DECO/MMA).
O segundo planejamento foi iniciado em 2016 e finalizado em fevereiro de 2017, obtendo o
Plano Operativo 2017-2019 como resultado. O diferencial desses dois processos foi que no segundo os
POs das Unidades de Conservação federais foram desenhados em várias etapas. Para as Unidades de
Conservação Federais foi desenhada uma 1ª oficina realizando um planejamento prévio. Nessa oficina,
as atividades foram melhor direcionadas pelas Coordenações Temáticas do ICMBio, que envolvem os
Marcos Referenciais presentes no subcomponente 1.2, como Plano de Manejo, Demarcação e
Sinalização, Gestão Participativa, Integração com as Comunidades, Sistema de Proteção, Pesquisa e
Monitoramento, Uso Público, Manejo de Espécies, Acordo de Gestão, Termo de Compromisso e
Aquisição e Manutenção de equipamentos. Para a 2ª oficina as atividades foram mais detalhadas, e o
recurso analisado pela Sede do ICMBio, dando enfoque para Marcos Referencias estratégicos para o
avanço de cada Unidade de Conservação.
No caso da DIBIO, DECO e DESP, o planejamento foi realizado de forma específica, pois eles
não precisavam de um envolvimento mais afinado com as Coordenações Temáticas. Já para as
Unidades de Conservação Estaduais foi realizada uma oficina, nos moldes das Federais, dando
enfoque aos Marcos Referenciais.

Finalizando a consolidação e aprovação dos POs das Unidades Executoras, pelas instâncias
responsáveis, o FUNBIO elaborou o Plano de Aquisições (Procurement Plan - PP), que contém a
sistematização dos POs, e encaminhou ao Banco Mundial para que eles dessem a Não Objeção à
algumas atividades solicitadas.

Vantagem:

Adiantamento no processo de solicitação, contratação e aquisição. Integração das
atividades das Unidades de Conservação com as Coordenações temáticas do
ICMBio. Com isso, as coordenações puderam dar um direcionamento melhor para
as UCs de como conduzir as atividades, e até mesmo se envolver nos processos
que tem situações mais delicadas. Presença de um facilitador para conduzir as
oficinas.
Desvantagem: A quantidade de reuniões, prévias e posteriores as oficinas. Quantidades de
oficinas e participantes. Dificuldade para conciliar agendas.
Atraso na inserção do PP no sistema do Banco Mundial devido a alterações no
sistema.
Necessidades: Clareza nas orientações para as Unidades Executoras, como elaboração de TdR de
obras, processos de aquisição, entre outros.
Tabela 1: Vantagens, desvantagens e necessidades referente a etapa de Planejamento.

Unidades de Conservação estaduais
Inicialmente o Projeto foi elaborado pensando em UCs Federais, Estaduais e Municipais.
Entretanto, as UCs Estaduais e Municipais passaram pelo processo de seleção somente em 2016. Em
fevereiro de 2017, as seis UCs Estaduais selecionadas (tabela 1) participaram da oficina de
planejamento. Para essa oficina, essas UCs também tiveram que fazer um planejamento prévio. Ao
final da oficina elas saíram com o PO planejado, analisado pelo Funbio e inserido no Sistema Cérebro.
Porém, antes de iniciar a execução das atividades planejadas, é necessário que o Acordo de
Cooperação e o Plano de Trabalho de cada Estado sejam assinados e publicados. As UCs já deram
andamento nesse processo, dois estados estão com o processo encaminhado ao MMA, para análise e
assinatura.
Nome

UF

RESEX de Canavieiras
RESEX Cassurubá
RESEX Corumbau
APA da Baleia Franca
REVIS Ilha dos Lobos
PARNA da Lagoa do Peixe
APA da Costa dos Corais
PARNA Marinho dos Abrolhos
PARNA Marinho de Fernando de
Noronha
APA de Fernando de Noronha – Rocas –
São Pedro e São Paulo
REBIO do Atol das Rocas

BA
BA
BA
SC
RS
RS
PE
BA

Órgão Gestor
Federal
Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

PE

Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

PE

Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

RN

Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
Estadual

APA de Guadalupe

PE

Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco (SEMA-PE)

APA Ponta da Baleia

BA

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (INEMA-BA)

APA Setiba

ES

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do
Espírito Santo (IEMA-ES)

PEM Risca do Meio

CE

Secretaria do Meio Ambiente (SEMA-CE)

PEM da Areia Vermelha

PB

PEM Parcel de Manuel Luis

MA

Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos, do Meio
Ambiente e da Ciência e Tecnologia da Paraíba (SERHMACT-PB)
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais do
Maranhão (SEMA-MA)

Tabela 2: Unidades de Conservação contempladas no Projeto.

Solicitações, Contratações, Aquisições
Após a Não Objeção do Banco Mundial ao PP, as UCs Federais, DESP, DECO, e DIBIO,
deram continuidade à execução das atividades planejadas. As UCs Estaduais só poderão dar início
quando o ACT e o Plano de Trabalho estiveram assinados e publicados pelo MMA.
Para solicitações, contratações e aquisições, um sistema desenvolvido (Sistema Cérebro)
permite a interação das Unidades Executoras com FUNBIO para dar andamento nesses processos. As
solicitações dos insumos precisam passar por um processo de aprovação pelo Ponto focal designado
(tabela 2).
Unidades Executoras
Ponto Focal
Unidades de Conservação Federais
UIP/ICMBIO - DPES/DIMAN
DIBIO
UIP/ICMBIO - DPES/DIMAN
UIP/ICMBIO - DPES/DIMAN
UIP/ICMBIO - DPES/DIMAN
DESP
UCP/MMA
DECO
UCP/MMA
UCP/MMA – DAP/SBIO/MMA
UCP/MMA – DAP/SBIO/MMA
Tabela 2: Unidades Executoras e Pontos focais para aprovação do PO.

Em particular, os planejamentos das Coordenações Temáticas do ICMBIO foram inseridos no
PO da UIP, que está sob responsabilidade da DPES/DIMAN. Dessa forma, as solicitações oriundas
dessas coordenações deverão ser feitas pela própria UIP, sendo aprovada pela mesma, como informado
na tabela acima. Nesse ponto, pode ser analisada a possibilidade de alteração no próximo
planejamento, para que as solicitações sejam realizadas por cada coordenação e aprovada pela UIP.
O Manual de orientações gerais para o dia-a-dia do Projeto GEF-Mar, elaborado pelo FUNBIO,
contém as orientações para dar andamento nos insumos. Porém, alguns fluxos na prática encontram-se
com dificuldades para dar andamento, principalmente em relação aos prazos.
Foi determinado no segundo planejamento que as UCs saíssem da oficina com os todos os
insumos inseridos no Sistema Cérebro. Com isso, o FUNBIO conseguiu analisar todos os POs na
mesma época, solicitando ajustes caso necessário. Esse processo foi um adianto para a etapa de
solicitação, contratação e aquisições, pois o FUNBIO pôde fazer as demandas em forma de pacotes, e
estabelecer um cronograma mais concreto de algumas solicitações.
Vantagem:

O Sistema Cérebro possibilita a interação da Unidade Executora com o FUNBIO

para fazer as solicitações.
Desvantagem: Os prazos não estão sendo cumpridos, com isso o andamento das atividades fica
atrasado. A falta do desenho do fluxo dos processos de contratação tem interferido
na condução e na implementação das atividades pelas unidades executoras.
Sobrecarga de trabalho administrativo para as Unidades Executoras.
Necessidades: Cumprimento dos prazos. Desenho dos fluxos dos insumos. Clareza nesses fluxos
para a Unidade Executora.
Tabela 4: Vantagens, desvantagens e necessidades referentes à etapa de Solicitações, Contratações e
Aquisições.

Monitoramento:
O monitoramento das atividades das UEs é realizado semestralmente e consolidado no
Relatório de Progresso. Pensando no avanço na implementação das UCs, é utilizada a ferramenta
Tracking Tool, aplicada junto com o Relatório de Progresso do 2º semestre. Além disso, há
indicadores que foram estabelecidos para verificar o andamento de outras linhas de ação, como revisão
das áreas prioritárias, monitoramento da biodiversidade e zonas de exclusão de pesca (tabela 3).
Porém, foi levantada a necessidade de indicadores para monitorar o avanço referente ao
componente 3.2, que está relacionado à avaliação de espécies e Planos de Ação Nacional para
Conservação de Espécies Ameaçadas e instrumentos de conservação. O projeto não contém
indicadores para esses processos, e eles têm uma grande demanda e um bom andamento de acordo
com os relatórios de progresso.

Avanço dos indicadores
Os indicadores são parâmetros utilizados para monitorar o alcance dos objetivos e das linhas de
ação determinados no Projeto (tabela 3). Eles são medidos a cada semestre, e as informações sobre o
andamento são colocadas nos Relatórios de Progresso, conforme situação atual na tabela abaixo.

Indicadores dos Objetivos Globais
Meta

Indicador

Hectares de
novas áreas
17,5 M ha
protegidas de
(175.000 km2) de
acordo com seus
novas áreas
instrumentos
protegidas
legais, inclusive
estabelecidas
áreas de exclusão
de pesca.
930.000 ha
Hectares de áreas
(9.300 km2) de
protegidas com
áreas protegidas maior efetividade
fortalecidas
de gestão

Linha de
base

Situação Atual

Avaliação de
Meio Termo

Resultado
Final

10.5 milhões

17.5 milhões

Meios de Verificação

5.353.600
5.5 milhões

0

-RVS Alcatrazes
(Criação)
- ESEC Taim
(Ampliação)

100.682
RESEX
Canavieiras

730.000,00

930.000,00

Decretos e leis com a definição da
área criada

Relatório Anual do Tracking Tools

2 mecanismos
financeiros para
apoiar a
sustentabilidade
financeira a
longo prazo
desenhados e
prontos para
execução

Número de
mecanismos
desenhados

0

0

1

Relatórios do projeto, acordos
estabelecidos, mecanismos
financeiros propostos e
apresentados e, proposta de
regulamentação.

2

Indicadores dos resultados intermediários
Componentes

1

1

1

2

2

Meta

Indicador

Atualização do
Mapa de Áreas
Prioritárias para
Conservação, Uso
Sustentável e
Repartição de
Benefícios da
Biodiversidade
Mapas
Brasileira – Bioma desenvolvidos
Marinho e Costeiro
e geração de Mapa
de Áreas
Prioritárias para
Criação de
Unidades de
Conservação
Número de
AMCPs com
Planos de manejo e planos de
planos de proteção manejo ou de
(a) elaborados ou
proteção
(b) revisados, e em elaborados ou
implementação.
atualizados, e
em
implementação
Participantes nos
processos
Número de
consultivos de
participantes e
criação de UC ou
percentual de
nos Conselhos de
mulheres
UCs
Estudos técnicos
sobre a estrutura de
custos e a
Número de
identificação e
estudos
avaliação de
técnicos
oportunidades de
produzidos
geração de receita
para as AMCPs

Classificação de
AMCPs e modelo
de custos definidos

Categorias de
AMCPs e fases
de
implementação
para o sistema
de AMCPs
definidas e
orçadas

Linha de base

Situação Atual

Avaliação de
Meio Termo

Resultado Final

0

40%

50%

100%

a)
b)

6
0

a)
b)

7
6

a)
b)

9
9

c)
d)

0

1084 mulheres
e 1532
homens*

240

480

0

2

2

4

0

30%**

50%

100%

Meios de
Verificação

Relatórios do
Projeto Mapa
publicado

16
16

Planos de
manejo, ou de
proteção
submetidos ao
ICMBio.
Relatórios
anuais de
AMCPs
implementadas.
Decretos ou
Portarias de
Criação de
Conselho; Ata
de reuniões de
Conselhos

Estudos
técnicos
produzidos

Relatórios do
Projeto

3

4

4

4

Sistema de
Monitoramento de
Biodiversidade
Marinha
desenvolvido e em
implementação
Sistemas de gestão
(incluindo sistemas
fiduciários)
operativos,
produzindo
relatórios anuais e
trimestrais
satisfatórios
Monitoramento do
projeto em
operação,
produzindo
relatórios
semestrais e
trimestrais
satisfatórios
Sistemas de
gerenciamento
adotados e
implementados em
todas as AMCPs

Sistema
desenvolvido
(50%); Sistema
adotado em
todas as
AMCPs
apoiadas
(100%)

0

20%

50%

100%

Relatórios do
Projeto

Relatórios
financeiros
trimestrais e
relatórios de
progresso
semestrais

0

80%***

100%

100%

Relatórios
financeiros

100%

Relatórios TT
elaborados e
recebidos pela
UCP

100%

Relatórios do
projeto, atas de
reuniões das
diferentes
instâncias do
Projeto.

Nº de
relatórios do
TT elaborados

100% das
Instâncias do
instâncias do
projeto criadas e
projeto criadas
funcionando de
e em
acordo com o MOP
funcionamento

0

0

100%

100%

100%

100%

* Informação retirada das atas e listas de presença das reuniões de conselho e processos consultivos de
criação de UCs, e dos relatórios de execução enviados pelos gestores.
** Consultoria contratada pelo Projeto Lifeweb - Produto 1 entregue.
*** Alguns relatórios importantes ainda não conseguem ser extraídos diretamente do Sistema Cérebro e
alguns procedimentos de compras e contratações ainda precisam ser definidos.

Tabela 5: Indicadores do Projeto, com a situação atual, medidos no 5º Relatório de Progresso.
Analisando a tabela, pode ser concluído que a maioria dos indicadores não atingiu a meta de
meio termo estabelecida. A baixa execução do Projeto se dá pelos atrasos na execução financeira, falta
de pessoal nas Unidades Executoras para implementação das atividades, sobrecarga de processos
administrativos sobre o pessoal que também está responsável pelas atividades.
Atualmente, a Petrobrás retornou a UCP/MMA que o valor da contrapartida não poderá ser
disponibilizado. Com isso, cabe ressaltar que com a falta desse recurso, algumas atividades ficarão
comprometidas, influenciando no atingimento dos indicadores previstos.
Cabe ressaltar também, que os indicadores devem ter uma melhoria nos próximos relatórios de
progresso, devido ao ingresso de bolsistas, que tem o papel de auxiliar as UEs no andamento de
atividades referente a pesquisa e monitoramento. Além disso, uma linha de ação que tem sido
destacada como urgência para andamento, é a Criação de Unidades de Conservação. No mês de agosto
foram selecionados consultores para dar andamento à estudos e propostas de criação de cinco UCs,
totalizando aproximadamente 17 milhões de hectares.

Andamento das Propostas de Criação
Nome

Parque Nacional de
Abrolhos

Criação/
Ampliação

Ampliação

Área da UC
proposta
(hectares)

893.000,00

UF

BA

Etapa do processo
de criação

Observações

Analítica

O TdR para contratação de um consultor que
irá desenvolver os estudos ambientais e
socioeconômicos da área foi publicado para
recebimento de currículos.
Priorizada a ampliação do Parque Nacional
Marinho de Abrolhos. Os demais processos do
mosaico serão discutidos posteriormente.

Parque Nacional
do Albardão

Criação

80.000,00

RS

Analítica

Foz do Rio
Amazonas
(Lixeira)

Criação

2.000.000,00

PA

Preliminar

Cordilheira
Vitória-Trindade
(UC PI)

Criação

14.000.000,00

ES

Preliminar

Foz do Rio Doce

Criação

Área Total das propostas (ha):

45.000,00

ES

Analítica

Estudos incompletos
O TdR para contratação de um consultor que
irá desenvolver os estudos ambientais e
socioeconômicos da área foi publicado para
recebimento de currículos
Área preliminar de estudo, os estudos ainda
não foram realizados.
Área prioritária identificada para criação de
unidade de conservação de proteção integral, a
demanda é proveniente de um estudo do
CEPNOR que identificou a área como um
criadouro de diversas espécies de importância
econômica.
O TdR para contratação de um consultor que
irá desenvolver os estudos ambientais e
socioeconômicos da área foi publicado para
recebimento de currículos
O TdR para contratação de um consultor que
irá desenvolver os estudos ambientais e
socioeconômicos da área foi publicado para
recebimento de currículos
O TdR para contratação de um consultor que
irá desenvolver os estudos ambientais e
socioeconômicos da área foi publicado para
recebimento de currículos

17.018.000,00

Tabela 6: Andamento das propostas de criação.

Vantagem:

Contratação de bolsistas. Contratação dos consultores para dar
andamento em processos de criação de UCs.
Desvantagem: Não cumprimento dos prazos. Sobrecarga de trabalho
administrativo para as Unidades Executoras. Contrapartida da
Petrobrás que não foi disponibilizada.
Necessidades: Cumprimento dos prazos. Aumento das equipes.
Tabela 7: Vantagens, desvantagens e necessidades referente a etapa de Avanço dos indicadores.

Gestão financeira
A execução do recurso financeiro é realizada pelo FUNBIO, através das atividades planejadas
pelas UEs. A prestação de contas é realizada trimestralmente através do Relatório Financeiro,
contendo resumo de despesa, declaração de despesas e conciliação bancária.

Abaixo, a tabela e os gráficos mostram o recurso determinado para cada linha de ação quando o
Projeto foi elaborado, esse recurso sem o valor de contrapartida da Petrobras e a execução do recurso
até junho de 2017. Com essa tabela pode ser observado que em 3 anos de andamento do projeto, pouco
do recurso foi solicitado. Do que já foi solicitado, a execução do FUNBIO é alta em algumas linhas de
ação e baixa em outras (incluindo aquelas com maior montante de recursos destinados), devendo ser
identificados os gargalos para essas linhas.
A execução do recurso destinado a Consolidação de UCs Estaduais ainda não foi iniciada
devido à entrada de essas UCs estarem em processo. Além disso, na elaboração do Projeto não estava
previsto a linha de Integração Estadual-Federal, com isso e pelo fato das UCs Estaduais ainda estarem
em processo, o recurso destinado a essa linha foi executado além do planejado, para que houvesse a
integração das UCs do Projeto.

Compon Subcom
Linhas de Ação
ente
ponente

Unidades
Executora
s

Áreas
prioritárias

DECO

ACRES

DESP

Criação

DIMAN/O
EMAS

Recurso
destinado
início do
Projeto (taxa
2,25)

Valores
totais
para
execução
sem
Petrobras
(taxa 3,0)

4.622.700,00

1.432.340,
05

1.133.153,
85

1.432.340,
05

137.220,9
1

1.931.600,
11

28.640,00

17.748,16

-

31.325.625,00

19.412.44
1,70

483.739, 395.325,6
23
8

2.150.000,00

%Execu
ção
FUNBIO

%Execu
ção
sobre o
valor
Destina
do

1.133.153,
1.133.153,85
85

100%

79%

202.497,6
4

339.718,5
5

339.718,55

100%

24%

-

9.406,31

9.406,31

9.406,31

100%

0%

-

20.033,59

20.033,59

20.033,59

100%

113%

3.221.367,
62

4.100.432,
3.616.693,30
53

88%

21%

1.332.351, 45.000,0
9.229,26
70
0

55.306,51

109.535,7
7

59%

8%

6.500.000,00

4.028.040, 518.863,
61.286,13
02
12

448.176,9
6

1.028.326,
509.463,09
21

50%

26%

10.345.067,00

6.410.822,
13

-

-

-

#DIV/0!

0%

2.414.472,00

1.122.299, 50.400,0
75.285,50
64
0

90.608,34

216.293,8
4

165.893,84

77%

19%

1.899.000,00

2.376.000,
00

19.716,11

19.716,11

19.716,11

100%

1%

1.1

Integração
estadualfederal
Consolidação
de UCs do
ICMBio

1

Formação e
Capacitação

1.2

UCP/MMA

UCs
UIP/DIMA
N

Estruturação e
equipagem das DIBIO/ICM
bases e
BIO
centros
Consolidação
de UCs
estaduais

OEMAS

Subprojetos de
interação com
CPs UCs
as
comunidades*

2

2

Identificação e
desenho de
mecanismos
financeiros
para sustentar
AMCPs

_

3.117.000,00

Previsto

Comprom
etido

-

-

Executado

Execução
FUNBIO

Solicitado

64.535,77

3

3.1
3.2

Monitorament
o e avaliação
de espécies

DIBIO/ICM
BIO

18.715.600,00

6.930.000, 211.360, 254.678,3
00
37
1

2.141.585,
97

2.607.624,
2.396.264,28
65

92%

38%

4.1

Gestão do
Projeto

UGP/FUN
BIO

7.644.000,00

7.644.000,
1.700.886, 2.647.726,
1.000,00
00
86
22

4.349.613,
4.348.613,08
08

100%

57%

Coordenação
do Projeto

UCP/MMA

1.266.060,00

1.272.296, 101.628, 446.876,0
75
13
0

680.138,5
7

1.228.642,
1.127.014,57
70

92%

97%

Implementaçã
o do Projeto

UIP/ICMBI
O

256.440,00

257.703,2
5

53.524,0
0

159.309,8
1

212.833,8
1

159.309,81

75%

83%

90.284.604,00

55.599.98
3,56

1.465.51 4.213.942, 9.695.873,
4,85
50
65

15.375.33
1,00

13.909.816,1
5

90%

28%

7.644.000,00

7.644.000,
1.700.886, 2.647.726,
1.000,00
00
86
22

4.349.613,
4.348.613,08
08

100%

57%

82.640.604,00

47.955.98
3,56

11.025.71
7,92

87%

23%

4
4.2

Total

Total FUNBIO

Total sem FUNBIO

1.464.51 2.513.055, 7.048.147,
4,85
64
43

9.561.203,07

Tabela 8: Execução do recurso de acordo com as linhas ação determinadas no Projeto.

Recurso destinado Início do Projeto X Recurso destinado sem contrapartida da
Petrobrás X Execução do FUNBIO
30.000.000,00
29.000.000,00
28.000.000,00
27.000.000,00
26.000.000,00
25.000.000,00
24.000.000,00
23.000.000,00
22.000.000,00
21.000.000,00
20.000.000,00
19.000.000,00
18.000.000,00
17.000.000,00
16.000.000,00
15.000.000,00
14.000.000,00
13.000.000,00
12.000.000,00
11.000.000,00
10.000.000,00
9.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
-

Recurso destinado
início do Projeto
(taxa 2,25)

Valores totais
para execução
sem Petrobras
(taxa 3,0)
Execução FUNBIO

Figura 2: Recurso destinado no Início do Projeto X Recurso destinado sem contrapartida da Petrobrás
X Execução do FUNBIO.
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26%
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Figura 3: Porcentagem de Execução por Linha de Ação.
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Figura 4: Porcentagem do Recurso Destinado para cada Linha de Ação.

Recurso Destinado X Saldo X Recurso Solicitado
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Figura 5: Recurso Destinado X Saldo X Recurso Solicitado.

Proposta de Revisões
Com as informações acima e de acordo com a sistematização dos gargalos levantados e
sistematizados no Relatório de Avaliação da Logística de Reuniões Consultivas e Deliberativas do
Projeto Gef-Mar, a tabela a baixo contém propostas de alguns ajustes e indicação de melhorias para
melhor andamento do projeto.

Propostas de ajustes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desenho dos fluxos de solicitação, aquisição e contratação, com prazos;
Incorporação das Associações envolvidas nas RESEX e outras UCs, quando
pertinente;
Aumento das equipes para execução financeira;
Aumento das equipes nas Unidades Executoras, para melhorar a implementação das
atividades;
Cumprimento dos prazos estimados nas solicitações e aquisições dos insumos;
Definição e cumprimento do prazo para não objeção do Banco Mundial;
Revisão das atribuições da UCP e UGP no MOP;
Maior envolvimento do Bando Mundial;
Observar se a frequência com que as diretrizes estabelecidas no Manual do dia-a-dia
são alteradas atende as mudanças nas instruções para compras e contratações;
Para processos que necessitam cumprimento de normas, como o termo de doação,
ter um fluxo estabelecido das entidades envolvidas, para possível adiantamento;
Mais visitas do Banco Mundial às UCs, para conhecimento da realidade local.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Visitas fora do escopo da Missão de Supervisão);
Maior agilidade para análises de documentos referentes a consultorias;
Iniciar reuniões de Grupos Técnicos de Trabalho;
Melhorar a comunicação do Projeto;
Aprimorar os procedimentos de operacionalização do recurso pelo FUNBIO;
Buscar uma nova contrapartida para suprir a que não será disponibilizada pela
Petrobrás;
Utilizar o SAMGe nas revisões de planejamento previstos;
Envolver a SPU referente a demarcação e sinalização de UCs que utilizam a Linha
de Preamar Médio (LPM);
Inclusão do ICMBio e FUNBIO no Conselho do Projeto;
Definir relatórios padrões para prestação de conta de serviços (ex.: manutenção de
veículos e embarcações);
No próximo planejamento as coordenações temáticas do ICMBIO terem POs
próprios para execução;
Verificar modalidade que permita compras por internet.

Tabela 9: Propostas de ajustes.
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SIGLAS E ABREVIAÇÕES
ACRE

Áreas de Conservação e Reprodução de Espécies

ACT

Acordo de Cooperação Técnica

ADTEFN

Autarquia Territorial do Distrito Estadual de Fernando de Noronha

AMCP

Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas

APA

Área de Proteção Ambiental

BIRD

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento

CEMAVE

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres

CEPENE

Centro de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Nordeste

CEPNOR

Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros do Litoral Norte

CEPSUL

Centro de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Sudeste e Sul

CGUP

Coordenação Geral de Uso Público

CI

Conservation International

CMA

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos

CNPT

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Sociobiodiversidade Associada a Povos
e Comunidades Tradicionais

COFIS

Coordenação de Fiscalização

COMAN

Coordenação de Elaboração e Revisão de Plano de Manejo

COMOB

Coordenação de Monitoramento da Conservação da Biodiversidade

CONFREM

Comissão Nacional para o Fortalecimento das Reservas Extrativistas e dos Povos
Extrativistas Costeiros Marinhos

COP

Comitê Operacional do Projeto

CP

Conselho do Projeto

CR

Coordenação Regional

CNUC

Cadastro Nacional de Unidades de Conservação

DAP

Departamento de Áreas Protegidas

DCOL

Divisão de Consolidação de Limites

DECO

Departamento de Ecossistemas

DESP

Departamento de Espécies

DIBIO

Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade

DIMAN

Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação

FUNBIO

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade

GEF

Global Environment Facility

GT

Grupo de Trabalho

ICMBio

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
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IEMA

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

IMPAC

International Marine Protected Areas Congress

INEMA

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

LPM

Linha de Preamar Média

MMA

Ministério do Meio Ambiente

MME

Ministério de Minas e Energia

MOP

Manual Operacional do projeto

MR

Marco Referencial

NGI

Núcleo de Gestão Integrada

PAD

Project Appraisal Document

PAN

Planos de Ação Nacional

PAPP

Programa Parceiras Ambientais Público Privadas

PARNA/PN

Parque Nacional

PELD

Pesquisa Ecológica de Longa Duração

PEM

Parque Estadual Marinho

PNGC

Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro

PNRM

Política Nacional de Recursos do Mar

PNUMA

Programa das Nações Unidas para o Meio ambiente

PO

Planejamento Operacional

PREPS

Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite

PSA

Pagamentos por Serviços Ambientais

PSC

Planejamento Sistemático da Conservação

PSRM

Plano Setorial para os Recursos do Mar

PT

Plano de Trabalho

REBIO

Reserva Biológica

RESEX

Reserva Extrativista

REVIMAR

Avaliação, Monitoramento e Conservação da Biodiversidade Marinha

REVIS

Refúgio da Vida Silvestre

SALVE

Sistema de Avaliação do Estado de Conservação da Biodiversidade

SBio

Secretaria de Biodiversidade

SEMA

Secretaria Estadual de Meio Ambiente

SERHMACT

Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da
Ciência e Tecnologia

SISBIO

Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade

SIBBR

Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira
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SNUC

Sistema Nacional de Unidades de Conservação

TAMAR

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Tartarugas Marinhas e da Biodiversidade
Marinha do Leste

TT

Tracking Tools

UC

Unidade de Conservação

UCP

Unidade de Coordenação do Projeto

UE

Unidade Executora

UF

Unidade Federativa

UFRPE

Universidade Federal Rural de Pernambuco

UGP

Unidade de Gestão do Projeto

UIP

Unidade de Implementação do Projeto

WWF

World Wildlife Fund

ZCM

Zona Costeira e Marinha
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APRESENTAÇÃO
Este relatório tem como objetivo informar os avanços nas atividades do Projeto Áreas Marinhas e Costeiras
Protegidas – GEF-Mar.
De acordo com o arranjo institucional definido, o Projeto conta com uma Unidade de Coordenação lotada no
Ministério do Meio Ambiente - UCP/MMA, responsável pela coordenação do Projeto como um todo; uma
Unidade de Implementação lotada no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – UIP/ICMBio,
responsável pela operacionalização das atividades desenvolvidas pelo órgão; e uma Unidade de Gestão
instalada no Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – UGP/FUNBIO, responsável pelo gerenciamento financeiro
dos recurso do GEF.
A execução das atividades do Projeto é realizada diretamente pelas Unidades de Conservação – UCs apoiadas,
no que se refere à consolidação das Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas - AMCPs; pela Diretoria de Pesquisa,
Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade – DIBIO/ICMBio, no que se refere à pesquisa, monitoramento e
avaliação de espécies ameaçadas; pelo Departamento de Ecossistemas – DECO/MMA; no que se refere às
questões relacionadas à revisão das áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade marinha; e pelo
Departamento de Espécies – DESP/MMA, no que se refere às questões relacionadas às zonas de exclusão de
pesca. Tais UCs são consideradas as Unidades Executoras do Projeto – UEs.
De acordo com o Manual Operacional do Projeto - MOP, os Relatórios de Progresso e Acompanhamento são
consolidados pela UCP/MMA, a partir das informações fornecidas e validadas pelas UIP/ICMBio, UGP/FUNBIO
e executores e demonstram os resultados alcançados em cada unidade beneficiada no período, devendo ser
entregues até 45 dias após o termino do período ao qual o relatório se refere.
Os relatórios detalham as atividades executadas no período, os avanços em relação às metas propostas, a
atualização dos indicadores do Projeto e a execução financeira no período (recurso GEF e contrapartida).
Os dados da ferramenta de monitoramento Tracking Tool - TT, aplicada em outubro de cada ano, são
apresentados apenas nos relatórios entregues no início do ano.
As atividades executadas pelo Projeto no período do relatório são analisadas na “Descrição da situação atual do
projeto” e apresentadas em detalhes em seguida, separadas por componente e subcomponente. Para cada
subcomponente são apresentados os indicadores dos objetivos globais e resultados intermediários relacionados
a ele, de acordo com a matriz lógica do Projeto, seguidos das atividades executadas visando seu alcance.
Ao final deste Relatório são apresentados, em anexo: o avanço de cada uma das UCs em relação aos níveis de
gestão, a partir da pontuação total da TT (anexo 1); a Matriz Lógica com o avanço do Projeto em relação aos
indicadores dos objetivos gerais e resultados intermediários previstos (anexo 2); a execução financeira da
contrapartida e doação consolidada por Componente, Subcomponente, Projeto e Subprojeto, em reais (anexo
3); a execução financeira por Componente em relação ao orçamento planejado, em dólares e reais (anexos 4 e

7

5); a equipe envolvida diretamente com as ações do Projeto (anexo 6); o acompanhamento do recurso planejado
e executado pelas unidades executoras e o FUNBio referente ao PO 2017/2019 (anexo 7); o relatório das
atividades desenvolvidas pelos subprojetos de integração com as comunidades no sul da Bahia (anexo 8); e a
planilha de atividades executadas por cada Unidade Executora até o momento (anexo 9).
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O PROJETO ÁREAS MARINHAS E COSTEIRAS PROTEGIDAS - GEF MAR
O Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas – GEF-Mar é um projeto do Governo Federal, criado e
implementado em parceria com instituições privadas e a sociedade civil, para promover a conservação da
biodiversidade marinha e costeira. De forma mais específica, o projeto busca apoiar a criação e implementação
de um Sistema de Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas - AMCPs no Brasil a fim de reduzir a perda de
biodiversidade marinha e costeira. Este sistema integra diferentes categorias de unidades de conservação (UCs)
e outras áreas protegidas, sob diferentes estratégias de gestão. Trata-se de um plano de ação amplo, em que
várias agendas podem ser integradas em prol da conservação marinha e costeira.
A conservação dos ecossistemas marinhos e costeiros beneficia diretamente comunidades tradicionais,
garantindo o acesso a recursos naturais e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dessas populações.
A manutenção dos serviços gerados pelos ecossistemas preservados, como a capacidade de produção de água
de qualidade e de alimentos, também contribui fortemente para a redução da pobreza. Além da fauna e flora
locais, espécies migratórias também são afetadas, através da proteção de áreas importantes em que estas se
alimentam, descansam ou se reproduzem, ao longo da costa brasileira.
O Projeto está alinhado com as políticas nacionais brasileiras para a conservação da biodiversidade e o
desenvolvimento sustentável da zona costeira e marinha: Política Nacional de Biodiversidade, Metas Nacionais
de Biodiversidade de 2010, Política Nacional de Recursos do Mar (PNRM) - incluindo o Plano Setorial para os
Recursos do Mar (PSRM VIII 2012 - 2015), Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), Avaliação,
Monitoramento e Conservação de Biodiversidade Marinha (REVIMAR), entre outros.
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DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO
Assinado em 13 de outubro de 2014, o Projeto GEF-Mar entrou em efetividade no dia 18 de dezembro do
mesmo ano e encontra-se, atualmente, com 2 anos e meio de execução. O andamento das atividades
desenvolvidas desde 2014, quando o escopo do Projeto foi definido, assim como seu reflexo em direção ao
atingimento das metas estabelecidas, segue sistematizado ao longo desse relatório.
Entre outubro de 2016 e março de 2017 foi realizado um planejamento para os próximos três anos de Projeto
(2017-2019), com previsão de revisão no final de 2018. Embora o planejamento tenha mantido as metas e
objetivos previstos inicialmente para o Projeto, cada executor teve oportunidade de redirecionar suas ações
para que elas se tornassem mais eficientes e efetivas. Dessa forma, o Projeto segue dando continuidade às
atividades que já estavam em desenvolvimento, somando novas atividades previstas com vistas ao atingimento
das metas propostas. Uma análise e descrição mais precisa sobre o andamento de cada subcomponente se
encontra no corpo desse documento.
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ESTRUTURA DAS ATIVIDADES DO PROJETO ÁREAS MARINHAS E COSTEIRAS PROTEGIDAS
O Projeto GEF-Mar está organizado sob a lógica de Componentes, Subcomponentes, Projetos e Subprojetos, em
acordo com a seguinte estrutura:
COMPONENTE 1. Criação e Implementação de Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas Criação e
Implementação de Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas
Subcomponente 1.1.Criação de AMCPs
Projeto: DECO/MMA
Subprojeto: Revisão das áreas prioritárias para conservação da biodiversidade
Subprojeto: Implementação e monitoramento das áreas prioritárias para
conservação da biodiversidade
Subprojeto: Aprimoramento e atualização do banco de dados das áreas
prioritárias para conservação da biodiversidade
Projeto: DESP/MMA
Subprojeto: Definição de Zonas de Exclusão de Pesca
Subprojeto: Monitoramento e implementação de Áreas de Exclusão de Pesca
Projeto: UCP-DAP/MMA
Subprojeto: Fortalecimento do SNUC
Projeto: Ponto Focal estadual/municipal/federal
Subprojeto: Elaboração de propostas de criação de UC
Subcomponente 1.2. Implementação de AMCPs
Projeto: UIP-DIMAN/ICMBio
Subprojeto: Formação e capacitação
Projeto: Unidades de Conservação
Subprojeto: Demarcação e sinalização dos limites da área protegida
Subprojeto: Plano de Manejo, Acordo de Gestão e Termo de Compromisso
Subprojeto: Sistema de Proteção
Subprojeto: Pesquisa e Monitoramento
Subprojeto: Equipe
Subprojeto: Equipamentos
Subprojeto: Infraestrutura
Subprojeto: Gestão Participativa e Integração com as comunidades
Subprojeto: Uso Público
Subprojeto: Manejo de Espécies
Projeto: DIBIO/ICMBio
Subprojeto: Estruturação e equipagem das bases e centros
COMPONENTE 2. Identificação e desenho de mecanismos financeiros para apoiar o sistema de
Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas
Projeto: FUNBIO, UCP-DAP/MMA e UIP-DIMAN/ICMBio
Subprojeto: Desenho dos mecanismos de sustentabilidade financeira
COMPONENTE 3. Monitoramento e avaliação
Subcomponente 3.1. Monitoramento da biodiversidade e de sua conservação
Projeto: DIBIO/ICMBio e Centros de Pesquisa
Subprojeto: Gestão avançada de dados e informações
Subprojeto: Monitoramento da biodiversidade marinha e do uso direto e indireto
dos recursos naturais
Subprojeto: Gestão da Pesquisa e do conhecimento
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Subprojeto: Manejo para a conservação da biodiversidade e do uso dos recursos
naturais - Monitoramento
Subprojeto: Gestão Participativa
Subcomponente 3.2. Avaliação do estado de conservação da biodiversidade marinha e seus
requisitos de conservação
Projeto: DIBIO/ICMBio e Centro de Pesquisa
Subprojeto: Manejo para a conservação da biodiversidade e do uso dos recursos
naturais - Avaliação
COMPONENTE 4. Coordenação e gestão do Projeto
Subcomponente 4.1. Gerenciamento financeiro do Projeto
Projeto: UGP-FUNBIO
Subprojeto: Gerenciamento do Projeto
Subcomponente 4.2. Coordenação técnico-administrativa do Projeto
Projeto: UCP-DAP/MMA
Subprojeto: Reuniões dos colegiados, Grupos Técnicos e Parceiros
Subprojeto: Planejamento do Projeto
Subprojeto: Monitoramento e gestão das ações do Projeto
Subprojeto: Capacitação UCP
Subprojeto: Estratégia de comunicação do projeto
Projeto: UIP-DIMAN/ICMBio
Subprojeto: Aquisição de equipamentos, de material de escritório e manutenção
de equipamentos
Subprojeto: Capacitação UIP
Tabela 1. Estrutura do Projeto GEF-Mar.

Nos itens a seguir são apresentados, para cada Subcomponente do Projeto, as metas globais e intermediárias
estabelecidas na Matriz Lógica do Projeto e as atividades executadas visando os avanços em relação a essas
metas, no período de avaliação deste relatório.

12

COMPONENTE 1. CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS MARINHAS E COSTEIRAS PROTEGIDAS
SUBCOMPONENTE 1.1. CRIAÇÃO DE ÁREAS MARINHAS E COSTEIRAS PROTEGIDAS
a) Meta Global:
●

17,5 M ha (175.000 km2) de novas áreas protegidas estabelecidas

b) Meta Intermediária:
●

Atualização do Mapa de Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios
da Biodiversidade Brasileira – Bioma Marinho e Costeiro e geração de Mapa de Áreas Prioritárias para
Criação de Unidades de Conservação

●

480 Participantes (homens e mulheres) nos processos consultivos de criação de UC ou nos Conselhos
de UCs

Análise da Situação Atual e Avanços
Revisão das Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade
A Revisão das Áreas Prioritárias para a conservação da biodiversidade iniciou-se em 2014 e tem como objetivo
geral “identificar as principais áreas para a conservação da biodiversidade marinha e costeira, além de
estabelecer diretrizes e ações prioritárias para cada uma das áreas identificadas”.
Para tanto, tem como objetivos específicos: i) Identificar áreas potenciais para criação de UCs, zonas de exclusão
de pesca, uso sustentável e outras medidas de conservação; e ii) estabelecer diretrizes para atividades
potencialmente impactantes.
Os principais produtos esperados para essa ação são: i) Banco de dados das Áreas Prioritárias para a
Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha; ii) Mapa de importância biológica;
iii) Mapas de sensibilidade ambiental a diferentes ameaças; e iv) Diretrizes e ações prioritárias para as Áreas
Prioritárias.
Após a oficina para seleção de Alvos e Metas de Conservação e as capacitações da equipe, realizadas em 2014
e 2015. Em 2016, foi elaborado o Termo de Referência para contratação de empresa para a realização do estudo
de revisão das Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira e marinha – ZCM.
No primeiro semestre de 2017 foi assinado um contrato do consorcio Conservation International (CI) e World
Wildlife Fund (WWF), com uma equipe multidisciplinar com especialistas em geoprocessamento, biodiversidade
da ZCM e planejamento sistemático da conservação (PSC) e espera-se que até junho de 2018 seja possível a
entrega do produto final.
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Em junho de 2017, foi realizada uma reunião com a empresa para alinhamento sobre a atualização, definição
de dados e potenciais parceiros. Como forma de integração dos componentes do projeto, foi realizado uma
reunião com os consultores contratados pelo DESP/MMA para que os dados sobre pesca, que serão levantados
para a Definição das Zonas de Exclusão, sejam também utilizados no processo das Áreas Prioritárias.
Para que seja garantido que os dados coletados e sistematizados pela consultoria sejam guardados e possam
ser utilizados futuramente pelo MMA e disponibilizados para o público em geral, está previsto no termo de
referência que todos os dados devem manter os registros de seus metadados. Se possível (se os sistemas
estiverem aptos a receber os dados), os dados serão inclusos no SISBio e Sistema de Informação sobre a
Biodiversidade Brasileira (SIBBr).

Definição de Áreas de Conservação e Reprodução de Espécies (ACREs)
As zonas de exclusão de pesca são consideradas no âmbito do projeto como possíveis Áreas Marinhas e
Costeiras Protegidas (AMCPs), dependendo de sua implementação. Visando a melhor interlocução com o setor
produtivo estas áreas serão designadas no âmbito do projeto como Áreas de Conservação e Reprodução de
Espécies (ACREs).
A localização das ACREs é alimentada por três fontes de dados: 1) Áreas para Espécies Ameaçadas; 2) Áreas de
pesca; e 3) Áreas de agregação reprodutiva. Para as espécies ameaçadas as atividades estão relacionadas a
revisão do estado de conservação de espécies de interesse econômico, a elaboração de guias de identificação e
a elaboração de planos de recuperação de espécies ameaçadas. Para as áreas de pesca serão identificados os
territórios da pesca artesanal e a as áreas de atuação da frota industrial. E, por fim, serão identificadas as áreas
de agregação reprodutiva de peixes.
A partir destes dados serão consolidadas as propostas das ACREs que serão incorporadas ao processo de áreas
prioritárias para que ao final da discussão das áreas prioritárias possam ser levadas aos fóruns oficias de gestão
da pesca para sua criação. As áreas estabelecidas devem ser incorporadas aos sítios de monitoramento.
A partir das capacitações, oficinas e reuniões realizadas em 2014 e 2015, em 2016 foram realizadas consultas
locais com as comunidades de pescadores para o elaboração da proposta de Plano de Recuperação dos Budiões,
a qual foi aprovada.
No primeiro semestre de 2017, foram contratadas duas consultorias: uma para o Mapeamento de Pesca
Industrial (Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite - PREPS) e outra para
o Mapeamento da Pesca Artesanal na região Sul-Sudeste. Espera-se que no próximo semestre sejam
contratadas mais 3 consultores, para Mapeamento de Pesca Artesanal na região Central, Nordeste e Norte,
atualmente aguardando não-objeção do BIRD.
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Nesse semestre, ainda, a equipe do DESP/MMA participou da Conferência de Oceanos (The Ocean Conference),
realizada em Nova Iorque (EUA), de oficinas para o Plano de Recuperação do Guaiamun e do planejamento
estratégico do Projeto Terramar, permitindo uma maior integração das ações do Projeto com as demais ações
em curso sobre o tema no MMA, ICMBio e mundialmente.
Por fim, foram realizadas reuniões com o Programa das Nações Unidas para o Meio ambiente (PNUMA) para
elaboração de um white paper e de um seminário internacional sobre áreas marinhas protegidas (AMPs) e áreas
de conservação e reprodução de espécies (ACREs), que permitirá a integração mais sistemática das duas
temáticas.

Criação de novas Unidades de Conservação
Visando o planejamento das ações de criação de novas unidades de conservação (UCs), no início do Projeto
foram identificados, pelo ICMBio, os processos de criação de novas UCs na Área Marinha e Costeira com
potencial para serem apoiados pelo Projeto GEF-Mar. A soma das áreas das UCs dos processos levantados
equivale a aproximadamente o dobro da meta do Projeto. O andamento dos processos até o momento segue
listado na tabela abaixo.
No primeiro semestre de 2016, foi criada a UC Refúgio de Vida Silvestre Arquipélago de Alcatrazes, com área de
aproximadamente 67.364 hectares, através do Decreto de 02 de agosto de 2016. Já em 2017, a Estação
Ecológica do Taim foi ampliada, por meio do Decreto de 05 de junho de 2017, passando de 11 mil para 33 mil
hectares. Os valores contabilizados se encontram na tabela 2.

Nome

Criação/
Ampliação

Área da UC
proposta
(hectares)

UF

Etapa do
processo de
criação

Observações

Refúgio de Vida Silvestre de
Alcatrazes

Criação

67.364,00

SP

Concluída

UC criada por meio do Decreto s/nº de
02 de agosto de 2016

Ampliação

21.867,52

RS

Concluída

UC ampliada por meio do Decreto s/n°
de 05 de junho de 2017

Analítica

O TdR para contratação de um
consultor que irá desenvolver os
estudos ambientais e socioeconômicos
da área foi publicado para recebimento
de currículos.
Priorizada a ampliação do Parque
Nacional Marinho de Abrolhos. Os
demais processos do mosaico serão
discutidos posteriormente.

Estação Ecológica do Taim

Parque Nacional de
Abrolhos*

Ampliação

893.000,00

BA
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Mosaico de Abrolhos
(Parque Nacional Marinho
de Abrolhos: Área de
Proteção Ambiental Banco
dos Abrolhos; Refúgio de
Vida Silvestre da Baleia
Jubarte)

Parque Nacional do
Albardão*

Foz do Rio Amazonas
(Lixeira)*

Criação

Criação

Criação

9.000.000,00

80.000,00

2.000.000,00

BA
ES

RS

PA

Analítica

Analítica

Preliminar

Cordilheira VitóriaTrindade (UC PI)*

Criação

14.000.000,00

ES

Preliminar

Foz do Rio Doce*

Criação

45.000,00

ES

Analítica

Reserva Extrativista Cabo
de Santa Marta

Criação

67.911,00

SC

Conclusiva

Priorizada a ampliação do Parque
Nacional Marinho de Abrolhos. Os
demais processos do mosaico serão
discutidos posteriormente.
Estudos incompletos
O TdR para contratação de um
consultor que irá desenvolver os
estudos ambientais e socioeconômicos
da área foi publicado para recebimento
de currículos
Área preliminar de estudo, os estudos
ainda não forma realizados.
Área prioritária identificada para
criação de unidade de conservação de
proteção integral, a demanda é
proveniente de um estudo do CEPNOR
que identificou a área como um
criadouro de diversas espécies de
importância econômica.
O TdR para contratação de um
consultor que irá desenvolver os
estudos ambientais e socioeconômicos
da área foi publicado para recebimento
de currículos
O TdR para contratação de um
consultor que irá desenvolver os
estudos ambientais e socioeconômicos
da área foi publicado para recebimento
de currículos
O TdR para contratação de um
consultor que irá desenvolver os
estudos ambientais e socioeconômicos
da área foi publicado para recebimento
de currículos
Etapas técnicas concluídas, inclusive
com consulta pública realizada.
Posicionamento contrário do Governo
do estado de Santa Catarina. Falta
definição em relação à sobreposição
com a APA da Baleia Franca.
Estudos incompletos.

Refúgio de Vida Silvestre
Foz do São Francisco

Criação

173.272,00

SE

Analítica

Proposta demandada pela equipe da
REBIO Santa Isabel visando proteger
área marinha com ocorrência de Corais
e Mero. Deve-se avaliar no contexto da
APA Estadual do Litoral Norte. Estudos
técnicos executados, contudo os
produtos foram aprovados apenas
parcialmente.
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Reserva Extrativista
Cabralzinho

Criação

1.000.000,00

AP

Preliminar

Área de Proteção
Ambiental do Litoral Leste
do Ceará

Criação

690.000,00

CE

Analítica

UC com objetivo do ordenar o uso do
litoral. Falta realizar vistoria para
definição dos limites.

Conclusiva

Etapas técnicas concluídas, inclusive
com consulta pública realizada.
Posicionamento contrário do MME;
falta definição em relação à
sobreposição com a APA Estadual do
Litoral Sul.

Conclusiva

Etapas técnicas concluídas, inclusive
com consulta pública realizada. Falta
posicionamento dos Governos dos
estados do Ceará e Piauí.

Conclusiva

Etapas técnicas concluídas, inclusive
com consulta pública realizada. Falta
posicionamento do Governo do estado
da Bahia. Posicionamento contrário da
Prefeitura de Mata de São João.

Conclusiva

Etapas técnicas concluídas, inclusive
com consulta pública realizada. Falta
posicionamento do Governo do estado
da Bahia. Avaliação se a proposta
poderá ser encaminhada em nível
estadual em função do pequeno
tamanho.

Reserva Extrativista Litoral
Sul de Sergipe

Refúgio de Vida Silvestre
do Peixe Boi

Refúgio de Vida Silvestre da
Praia do Forte

Refúgio de Vida Silvestre de
Arembepe

Criação

19.261,00

Criação

49.772,00

Criação

8.390,00

Criação

Área Total das propostas (ha):

1.147,00

SE

CE/PI

BA

BA

Área preliminar de estudos

28.115.117,00

* UCs priorizadas para apoio do Projeto por meio da contratação de consultores para a realização estudos ambientais e
socioeconômicos

Tabela 2. Processos de criação e ampliação de UCs na Zona Marinha e Costeira, no ICMBio.

2015

2016

2017

Total

Número de UCs criadas/ampliadas:

0

1

1

2

Área das UCs criadas/ampliadas (hectares):

0

67.364,00

21.867,52

100.170,10

Tabela 3: Resumo - criação/ampliação de unidades de conservação marinhas pelo ICMBio.
Além das UCs criadas, UCs já existentes foram cadastradas no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação
(CNUC), utilizado para a mensuração da meta de criação do Projeto, influenciando positivamente o indicador
para essa meta.
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SUBCOMPONENTE 1.2. IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS MARINHAS E COSTEIRAS PROTEGIDAS
a) Meta global:
● 930.000 ha (9.300 km2) de áreas protegidas fortalecidas
b) Metas Intermediárias:
●

16 Planos de manejo preparados ou atualizados (a) e sob implementação (b)

●

480 Participantes (homens e mulheres) nos processos consultivos de criação de UC ou nos Conselhos
de UCs

Análise da Situação Atual e Avanços
Atualmente, o Projeto conta com 17 unidades de conservação, sendo 11 UCs Federais e 6 UCs estaduais. Dessas,
8 são de proteção integral e 9 de uso sustentável, englobando uma área de 1.703.933,31 hectares (dados do
CNUC, consultado em 15 de agosto de 2017).

Nome

Área (ha)

UF

Órgão Gestor

Federais
RESEX de Canavieiras

100.682,94

BA

RESEX Cassurubá

100.574,13

BA

RESEX Corumbau

89.996,32

BA

APA da Baleia Franca

154.865,07

SC

REVIS Ilha dos Lobos

142,39

RS

PARNA da Lagoa do Peixe

36.721,88

RS

APA da Costa dos Corais

404.271,13

PE

PARNA Marinho dos Abrolhos

87.963,28

BA

10.927,55

PE

900,4

PE

35.186,17

RN

PARNA Marinho de Fernando de
Noronha
APA de Fernando de Noronha –
Rocas – São Pedro e São Paulo
REBIO do Atol das Rocas
Subtotal:

1.022.231,26

Instituto Chico Mendes para a conservação da
Biodiversidade (ICMBio)
Instituto Chico Mendes para a conservação da
Biodiversidade (ICMBio)
Instituto Chico Mendes para a conservação da
Biodiversidade (ICMBio)
Instituto Chico Mendes para a conservação da
Biodiversidade (ICMBio)
Instituto Chico Mendes para a conservação da
Biodiversidade (ICMBio)
Instituto Chico Mendes para a conservação da
Biodiversidade (ICMBio)
Instituto Chico Mendes para a conservação da
Biodiversidade (ICMBio)
Instituto Chico Mendes para a conservação da
Biodiversidade (ICMBio)
Instituto Chico Mendes para a conservação da
Biodiversidade (ICMBio)
Instituto Chico Mendes para a conservação da
Biodiversidade (ICMBio)
Instituto Chico Mendes para a conservação da
Biodiversidade (ICMBio)

11
Estaduais

APA de Guadalupe

43.920,53

PE

Secretaria Estadual de Meio Ambiente de
Pernambuco (SEMA-PE)
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APA Ponta da Baleia

345.543,08

BA

APA Setiba

12.476,05

ES

PEM Risca do Meio

3.716,02

CE

PEM da Areia Vermelha

230.915,5

PB

PEM Parcel de Manuel Luis

45.130,87

MA

Subtotal:

681.702,05

6

1.703.933,31

17

Total:

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da
Bahia (INEMA-BA)
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos do Estado do Espírito Santo (IEMA-ES)
Secretaria do Meio Ambiente (SEMA-CE)
Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos
Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia
da Paraíba (SERHMACT-PB)
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Naturais do Maranhão (SEMA-MA)

Tabela 4. Unidades de conservação apoiadas pelo Projeto
Enquanto as unidades de conservação federais vêm sendo apoiadas desde o início da execução do Projeto, a
seleção e planejamento das UCs estaduais foram realizados no final de 2016 e início de 2017 e agora encontramse em fase de formalização de Acordos de Cooperação que será firmado entre o órgão gestor estadual e o
Funbio, para que possam iniciar a execução das atividades. Dessa forma, nesse relatório serão apresentadas as
metas pactuadas com as UCs estaduais, e as metas e andamento das atividades já executadas pelas UCs federais.
Para direcionar as atividades desse Subcomponente e viabilizar a consolidação das unidades de conservação,
foram definidos pelo Comitê Operacional do Projeto - COP Marcos Referenciais - MRs, com metas específicas
para cada um deles. Após as oficinas do 2º ciclo de planejamento do Projeto, realizadas no final de 2016 e início
de 2017, os MRs foram ajustados e, para aferir o alcance de suas metas, são utilizadas informações coletadas
por meio de 24 questões da ferramenta de monitoramento dos Projetos do GEF: a Tracking Tool - TT.

Atividades planejadas e desenvolvidas pelas UCs dentro de cada Marco Referencial
Abaixo é apresentado o avanço das UCs federais para o atingimento dos marcos referenciais redefinidos. Ao
lado do nome do MR são indicada(s) a(s) questão(ões) da Ferramenta de Monitoramento Tracking Tool que
medem seu avanço. Para cada Marco, também é indicada a meta a ser atingida pelas UCs, pactuada nas oficinas
do 2º ciclo de planejamento, assim como o cenário a que essas metas correspondem na ferramenta de
monitoramento Tracking Tool, de forma a permitir a compreensão da contribuição das ações para o objetivo
proposto.
A ferramenta de monitoramento Tracking Tool foi aplicada nas 11 unidades de conservação federais durante a
fase de planejamento do Projeto, em 2013, e reaplicada entre os meses de maio e junho de 2015. A partir de
então, foi determinado que ela seria aplicada em novembro de cada ano. Em 2016, devido ao planejamento do
2º ciclo do projeto, a ferramenta foi aplicada em outubro para as 17 UC (federais e estaduais), para que o
resultado pudesse ser utilizado na oficina de planejamento. Vale destacar que como a última aplicação da
ferramenta foi realizada no final de 2016, as atividades realizadas no primeiro semestre de 2017 não estão
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refletidas em seu diagnóstico, de forma que a análise dessas atividades apenas indicam os avanços que cada UC
deverá apresentar na próxima aferição da ferramenta, a ser reportada no próximo relatório.
Há, entretanto, um ajuste em relação às metas para cada UC em cada MR, em relação ao relatório anterior.
Considerando as prioridades de cada UC, as metas para cada uma em cada MR foram repactuadas durante o 2º
ciclo de planejamento, de forma que a UC atinja a meta final de avanço na soma total da pontuação das TT
focando aqueles MRs que são mais importantes para sua realidade.
Um detalhamento das atividades desenvolvidas é apresentado no Anexo 9.
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Marco Referencial: Demarcação e sinalização dos limites da área protegida
Questões da TT utilizadas como indicador:

Q6 - Demarcação dos limites da UC

Demarcação e sinalização dos limites da área protegida
Questão T.T. 6
Cenários

1: Os limites da UC são conhecidos
pelos responsáveis pela gestão mas
não são conhecidos pelos residentes
locais/usuários de terras vizinhas
2: Os limites da UC são conhecidos
tanto pelos responsáveis pela gestão
como pelos residentes locais/usuários
de terras vizinhas, mas não estão
adequadamente demarcados
3: Os limites da UC são conhecidos
tanto pelos responsáveis pela gestão
como pelos residentes locais/usuários
de
terras
vizinhas
e
estão
adequadamente demarcados.

4

Pontuação TT

0: Os limites da UC não são conhecidos
pelos responsáveis pela gestão ou
pelos residentes locais/usuários de
terras vizinhas

3
2
1
0

2013

2015

2016

Meta 2019

Figura 1. Pontuação das UCs Federais referente a questão 6 da T.T.

Embora no 2º semestre de 2016 não tenha havido muito avanço em relação às atividades das UCs nesse marco
pois estava sendo alinhado com a Divisão de Consolidação de Limites do ICMBio (DCOL/ICMBio) as formas
corretas para instalação e demarcação, esse alinhamento foi concretizado nas oficinas de planejamento do 2º
ciclo do projeto. Dessa forma, no primeiro semestre de 2017 o PARNA Lagoa do Peixe deu início ao Projeto
Estações ambientais, fazendo manutenção, confecção e instalação de novas placas de sinalização; e o PARNA
de Abrolhos fez uma contratação para reforma/manutenção das poitas no Arquipélago dos Abrolhos, as quais
permitirão o fundeio de embarcações sem danificar o fundo marinho, e a sinalização dos pontos de mergulho.
Além de instalar novas placas de sinalização, a RESEX de Corumbau tem dado andamento à discussões em
Câmaras Temáticas de Participação comunitária e do Conselho Deliberativo, juntamente com o Ministério
Público, sobre a Linha de Preamar Média (LPM) que é utilizada como demarcação da área da unidade, analisando
a probabilidade de expansão da área para a área continental.
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Marco Referencial: Plano de Manejo, Acordo de Gestão e Termo de Compromisso
Questões da TT utilizadas como indicador:

Q7 – Plano de Manejo
Q7d – Acordo de gestão ou plano de utilização
Plano de Manejo
Questão T.T. 7

4

Pontuação TT

Cenários
0: Não existe plano de manejo para a
unidade de conservação
1: O plano de manejo foi elaborado ou está
sendo elaborado, mas ainda não está
sendo implementado
2: Há plano de manejo, mas está sendo
apenas parcialmente implementado por
causa de restrições orçamentárias ou
outros problemas

3
2
1
0

3: O plano de manejo existe e está sendo
implementado

2013

2015

2016

Meta 2019

Figura 2. Pontuação das UCs Federais referente a questão 7 da T.T.
Acordo de gestão ou plano de utilização
Questão T.T. 7d
4
0: Não há acordo de gestão ou plano
de utilização anterior ao Plano de
Manejo
1: O acordo de gestão ou plano de
utilização está em construção.
2: Há acordo de gestão ou plano de
utilização na UC elaborados e
aprovados.

Pontuação TT

Cenários

3
2
1
0

3: Os acordos de gestão ou plano de
utilização foram incorporados ao
Plano de Manejo.

2013

2015

2016

Meta 2019

Figura 3. Pontuação das UCs Federais referente a questão 7d da T.T.
Com as mudanças realizadas na oficina de planejamento do Projeto, os MR de Plano de Manejo, Acordo de
Gestão e Termo de Compromisso foram unificados devido ao entendimento de que o Acordo de Gestão, no caso
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das UCs de Uso Sustentável, e o Termo de Compromisso no caso das UCs de Proteção Integral, são processos
diretamente relacionados ao Plano de Manejo e devem ser planejados e desenvolvidos conjuntamente e/ou em
sinergia para que haja integração das informações e dos processos. Com isso, as atividades aportadas nos
relatórios anteriores em dois MRs distintos, a partir desse relatório estarão sistematizas em um único MR.
No primeiro semestre de 2017, todas as UCs que não haviam atingido o cenário 3 para ambos os indicadores (o
plano de manejo existe e está sendo implementado; e os acordos de gestão ou plano de utilização foram
incorporados ao Plano de Manejo), avançaram com articulações, reuniões e oficinas voltadas para a sua
elaboração/revisão, como pode ser visualizado na tabela abaixo:
UC

APA Baleia Franca

APA Costa dos
Corais

Oficinas e reuniões realizadas
• Curso de Manejo de Butias;
• IV Seminário de Rota dos Butiazais;
• Confecção de mapas do território da APA;
• Reuniões com a CR, Presidência e Diretorias do ICMBIO: plano de manejo e plano de
fiscalização do turismo de observação embarcado de baleias da unidade;
• Articulação com pescadores de regiões próximas para as oficinas setoriais de plano de
manejo;
• 10 oficinas setoriais com Setores: Esportes; Pesca Artesanal (Laguna 2, Jaguaruna,
Balneário Rincão, Palhoça); Pesca Industrial (Itajaí); Rizicultura; Turismo, Indústria,
Comércio e Mineração; Infraestrutura e Gestores Públicos.
• Oficina para elaboração do Plano de Trabalho para Revisão do Plano de Manejo.

• Núcleo de Gestão Integrada de Fernando de Noronha formalizado;
• Plano de Manejo da APA de Fernando de Noronha aprovado;
NGI Fernando de
• Reuniões com o Ministério Público do Estado de Pernambuco para discussão do papel
Noronha
do ICMBio no licenciamento ambiental da ilha;
• Reunião com a Autarquia Territorial do Distrito Estadual de Fernando de Noronha
(ADTEFN) para definição do zoneamento da APA.
REVIS Ilha dos
• Apresentação do método Foundation Document, para elaboração e implementação do
Lobos
Plano de Manejo.
• Início do planejamento para monitoria do Plano de Manejo, que indicará a necessidade
PARNA Abrolhos
de revisão do Plano, modificações pontuais, ou revisão/ elaboração de Programas
temáticos.
• Assembleia para aprovação das regras do Acordo de Gestão;
RESEX de
• Processo de elaboração do Plano de Manejo - visitas as comunidades, reunião com GT
Canavieiras
do plano de manejo, visitas à instituições e prefeituras, avaliação do local para realização
da oficina.
• Reunião para apresentação das etapas e detalhamento do processo de elaboração e
RESEX Corumbau
implementação do Plano de Manejo para os conselheiros e comunidades;
• Reunião do GT de Plano de Manejo.
• Acordo de Gestão concluído e incluído na proposta de Plano de Manejo (aguardando
aprovação ICMBio Sede);
RESEX Cassurubá
• Perfil da Família Beneficiária concluido e aprovado pela Procuradoria Federal
Especializada (Aguardando Assinatura do Presidente do ICMBio);
• Plano de Manejo concluído (Aguardando a aprovação do ICMBio Sede).
Tabela 5. Oficinas e reuniões para elaboração/revisão do Plano de Manejo.

23

A soma dessas ações indica que este MR terá um avanço no seu desempenho no final de 2017, quando for
realizada a próxima aplicação da fermenta de monitoramento Tracking Tool.
Uma vez que o acordo de gestão está voltado para UCs de Uso Sustentável, ele vem sendo trabalhado em cinco
das 6 UCs federais desse grupo dentre as apoiadas pelo Projeto (Resex Cassurubá, Resex Corumbau, Resex
Canavieiras, APA Costa dos Corais e APA Fernando de Noronha). A APA da Baleia Franca já têm os Acordos de
Gestão elaborados e em implementação, que serão incorporados ao Plano de Manejo.
Vale ressaltar que o plano de manejo da Resex Cassurubá foi concluído nesse semestre, influindo diretamente
no indicador do Projeto relacionado à Plano de Manejo.
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Marco Referencial: Sistemas de proteção
Questões da TT utilizadas como indicador: Q10 – Sistema de Proteção
Sistemas de proteção
Questão T.T. 10
4

0: Não existem sistemas de
proteção (rondas, licenças, etc.) ou
os mesmos não são efetivos no
controle do acesso e do uso dos
recursos da UC.
1: Os sistemas de proteção são
apenas parcialmente efetivos no
controle do acesso e do uso dos
recursos da UC.

Pontuação TT

Cenários

3
2
1
0

2: Os sistemas de proteção são
moderadamente
efetivos
no
controle do acesso e do uso dos
recursos da UC.
3: Os sistemas de proteção são
bastante ou totalmente efetivos no
controle do acesso e do uso dos
recursos da UC.

2013

2015

2016

Meta 2019

Figura 4. Pontuação das UCs Federais referente a questão 10 da T.T.

O MR de Sistema de Proteção continua sendo um dos que mais teve ações executadas, mostrando o avanço de
várias UCs. A elaboração de Planos de Proteção está sendo prevista para cinco das 11 UCs federais presentes no
Projeto, em consonância com a com a Coordenação de Fiscalização (COFIS), coordenação responsável pelas
atividades de fiscalização das UCs federais. No 1º semestre de 2017, as UCs APA Baleia Franca, APA Costa dos
Corais, NGI Fernando de Noronha, PARNA Lagoa do Peixe, PARNA de Abrolhos, RESEX Cassurubá e RESEX
Canavieiras, reportaram operações de fiscalização, contribuindo para o avanço das metas que estabeleceram,
de acordo com o gráfico acima.
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Marco Referencial: Pesquisa e Monitoramento
Questões da TT utilizadas como indicador: Q11 – Pesquisa
Q11a - Monitoramento da biodiversidade e do uso de recursos naturais
Pesquisa
Questão T.T. 11
4

0: Não há coleta de dados ou trabalho de
pesquisa na UC
1: Existe algum trabalho de coleta de
dados e pesquisa, mas esse trabalho não
é direcionado às necessidades de gestão
da UC
2: Existe um número considerável de
trabalhos de coleta de dados e pesquisa,
mas esses trabalhos não são direcionados
às necessidades de gestão da UC

Pontuação TT

Cenários

3
2
1
0

3: Existe um programa integrado e
abrangente de coleta de dados e trabalho
de pesquisa, relevante para as
necessidades de gestão da UC.

2013

2015

2016

Meta 2019

Figura 5. Pontuação das UCs Federais referente a questão 11 da T.T.

Monitoramento da biodiversidade e do uso de recursos naturais
Questão T.T. 11a
4

0: A UC não tem nenhum protocolo de
monitoramento da biodiversidade nem do
uso dos recursos naturais
1: A UC está em
implementação
de
monitoramento.

fase inicial
protocolos

de
de

2: A UC implementa regularmente alguns
protocolos de monitoramento mas não
todos os pertinentes à seu território.

Pontuação TT

Cenários

3
2
1
0

3: A UC implementa todos os protocolos de
monitoramento referentes aos grupos alvo,
espécies e ecossistemas ameaçados
existentes, pertinentes ao seu território,
sistematicamente, e integra as informações
em sistemas de informações.

2013

2015

2016

Meta 2019

Figura 5. Pontuação das UCs Federais referente a questão 11a da T.T.
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No primeiro semestre de 2017 foi dada continuidade às atividades que já vinham sendo executadas voltadas à
pesquisa ou monitoramento de diversas espécies, ecossistemas e ameaças, dependendo da realidade local,
conforme pode ser observado na tabela abaixo:
Espécies, ecossistemas e ameaças
monitorados/pesquisados
• Reef Check;
APA Costa dos Corais
• Peixes-boi marinhos.
• Animais marinhos;
PARNA Lagoa do Peixe
• Animais atropelados (RSC 101);
• Aves migratórias.
• Tartarugas marinhas;
• Espécies exóticas (roedores);
PARNA Abrolhos
• Baleia Jubarte;
• Aves marinhas.
APA Baleia Franca
• Cetáceos.
• Pinípedes (lobos e leões marinhos);
REVIS Ilha dos Lobos
• Mamíferos aquáticos.
• Espécies exóticas (gatos e tejus);
NGI Fernando de Noronha
• Ecossistemas recifais;
• Reef Check.
• Espécies exóticas (ouriço-branco e algas);
• Tartarugas marinhas;
• Corais;
REBIO Atol das Rocas
• Aves;
• Moluscos;
• Crustáceos;
• Peixes.
Tabela 6. Lista de Espécies, ecossistemas e ameaças monitorados/pesquisados.
UC

No início de 2017, foi realizada a contratação de bolsistas pelo Projeto para as UCs e centros de pesquisa, que
serão de grande importância para a ampliação e continuidade das atividades de pesquisa e monitoramento.
Além disso, as UCs desenvolveram ações voltadas à articulação e aprimoramento dessas atividades, como pode
ser observado a seguir:
•

APA Baleia Franca: oficina para Nivelamento de Protocolos de Monitoramento entre UCs e centros de
pesquisa, na qual participaram representantes da REVIS Ilha dos Lobos, APA da Baleia Franca, Parque
da Lagoa do Peixe, CMA, CEMAVE, CNPT, CEPSUL e TAMAR;

•

APA Costa dos Corais: implementação do Sítio de Pesquisa Ecológica de Longa Duração (PELD);

•

NGI Fernando de Noronha: articulação com a UFRPE, para desenvolvimento de alternativas de pesca,
diminuindo a pressão sobre recursos do PARNA;

•

REBIO Atol das Rocas: oito expedições científicas;

•

PARNA Lagoa do Peixe: expedições de filmagens de paisagens, impactos e depoimentos sobre sistemas
lacustres do sul do Brasil, para o PAN Lagoas do Sul;
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•

RESEX Corumbau: mobilização para retomada da integração entre pesquisadores e comunidades,
visando o desenvolvimento de pré-requisitos para aprovação de pesquisas a serem encaminhadas ao
Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO) garantido a devolutiva às
comunidades;

•

PARNA Abrolhos: Projeto Abra os Olhos para a Ciência, Monitoramento do Mergulho Autônomo no
PARNAM Abrolhos e Coleta e envio de materiais para análise referente aos impactos da Lama da
Samarco na UC;

•

RESEX Cassurubá: participação na Oficina de Monitoramento dos Manguezais.

A articulação das ações de pesquisa e monitoramento é uma frente de ação importante para que essas ações
sejam de fato efetivas para as áreas costeiras e marinhas como um todo. Essa articulação também está sendo
executada pela DIBIO/ICMBio, e segue descrita no componente 3.
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Marco Referencial: Equipe
Questões da TT utilizadas como indicador: Q13 – Número de funcionários
Número de funcionários
Questão T.T. 13

Cenários

1: O número de funcionários é
insuficiente para as ações
essenciais de gestão
2: O número de funcionários
está abaixo do nível ótimo para
as ações essenciais de gestão

Pontuação TT

4
0: Não há funcionários

3
2
1
0

3: O número de funcionários é
adequado para as necessidades
de gestão da UC.

2013

2015

2016

Meta 2019

Figura 6. Pontuação das UCs Federais referente a questão 13 da T.T.

Número de servidores na UC

Equipe - número de servidores
24
20
16
12
8
4
0

2013
2014 e 1º sem 2015
2º sem 2015
1º sem 2016
2º sem 2016
1º sem 2017
Meta

Unidade de Conservação

Figura 7. Número de servidores por UC.
Na última aferição da TT sete UCs se mantiverem no cenário um (o número de funcionários é insuficiente para
as ações essenciais de gestão) da questão T.T. referente ao MR Equipe, apenas quatro UCs estão acima deste
cenário. No primeiro semestre de 2017 houve aumento do número de servidores de três UCs (REBIO Atol das
Rocas, NGI Fernando de Noronha e RESEX Cassurubá), enquanto em outras cinco esse número decaiu (RESEX
de Canavieiras, REVIS Ilha dos Lobos, PARNA Lagoa do Peixe, PARNA Abrolhos e APA Costa dos Corais). Atenção
especial deve ser dada nesse MR para as três UCs que ainda não atingem a meta de número de equipe: Resex
Corumbau, RVS Ilha dos Lobos e Abrolhos, assim como para as sete UCs que ainda se encontram no cenário 1
do indicador da TT referente ao número de funcionários na UC.

29

Marco Referencial: Equipamentos e Infraestrutura e Manutenção de equipamentos e Infraestrutura
Questões da TT utilizadas como indicador: Q18 – Equipamentos
Q19 - Manutenção de equipamentos e instalações
Equipamentos e Infraestrutura
Questão T.T. 18

0: Há poucos ou nenhum
equipamento e instalações para
as necessidades de gestão
1: Há equipamentos e instalações,
mas são inadequados para a
maior parte das necessidades da
gestão

Pontuação TT

4

Cenários

3
2
1
0

2: Há equipamentos e instalações,
mas ainda há algumas lacunas
importantes que restringem a
gestão
3: Há equipamentos e instalações
adequados.

2013

2015

2016

Meta 2019

Figura 8. Pontuação das UCs Federais referente a questão 18 da T.T.
Manutenção de equipamentos e Infraestrutura
Questão T.T. 19
Cenários
0: Há pouca ou nenhuma
manutenção dos equipamentos e
das instalações

Pontuação TT

4
3
2
1
0

1:
Há
alguma
manutenção
específica dos equipamentos e das
instalações
2: É feita a manutenção básica dos
equipamentos e das instalações
3: A manutenção dos equipamentos
e das instalações é bem feita

2013

2015

2016

Meta 2019

Figura 9. Pontuação das UCs Federais referente a questão 19 da T.T.

Como as UCs já haviam solicitado a maioria dos equipamentos que haviam sido planejados no início do Projeto,
vários foram e estão sendo entregues às UCs. Entretanto, várias aquisições ainda estão em processos para serem
adquiridas, de forma que uma melhora nesse indicador deve ser mais evidente nos próximos anos.
No primeiro semestre de 2017, para dar andamento aos processos de reformas e construções, foi realizada uma
articulação entre ICMBio, FUNBIO e MMA para levantamentos das obras a serem realizadas pelo Projeto e
preparação dos documentos necessários para que elas sejam iniciadas.
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Marco Referencial: Gestão Participativa e Integração com as comunidades
Questões da TT utilizadas como indicador:
Q8 – Plano de Trabalho Rotineiro

Q24b – Impacto sobre as comunidades (apoio da

Q20 – Educação e sensibilização ambiental

comunidade à UC)
Q24c – Impacto sobre as comunidades (canal de

Q23 – Povos indígenas

comunicação)
Q24 – Comunidades locais
Q24d – Gestão Participativa (conselho)
Q24a – Impacto sobre as comunidades
Q25 – Benefícios econômicos

(implementação de programas)

Gestão participativa (Plano de trabalho rotineiro)
Questão T.T. 8

Cenários
0: Não existe plano de trabalho
rotineiro

Pontuação TT

4
3
2
1
0

1: Existe um plano de trabalho
rotineiro, mas poucas das suas
atividades são implementadas
2: Existe um plano de trabalho
rotineiro e muitas atividades são
implementadas
3: Existe um plano de trabalho
rotineiro e todas as atividades são
implementadas

2013

2015

2016

Meta 2019

Figura 10. Pontuação das UCs Federais referente a questão 8 da T.T.
Gestão Participativa (Educação Ambiental)
Questão T.T. 20

0: Não há programa de educação
e sensibilização
1: Há um programa limitado e
para propósitos específicos de
educação e sensibilização

Pontuação TT

4
Cenários

3
2
1
0

2: Há um programa de educação
e sensibilização, mas que atende
apenas
parcialmente
às
necessidades e pode ser
melhorado
3: Há um programa adequado e
totalmente implementado de
educação e sensibilização

2013

2015

2016

Meta 2019

Figura 11. Pontuação das UCs Federais referente a questão 20 da T.T.
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Integração com as comunidades (Povos indígenas e comunidades tradicionais)
Questão T.T. 23

Cenários

1: Os povos indígenas e as
comunidades
tradicionais
contribuem
um
pouco
nas
discussões relacionadas à gestão da
UC, mas não possuem um papel
direto na gestão

4

Pontuação TT

0: Os povos indígenas e as
comunidades
tradicionais
não
contribuem para as decisões de
gestão da UC

3
2
1
0

2: Os povos indígenas e as
comunidades
tradicionais
contribuem
diretamente
para
algumas decisões relevantes de
gestão
da
UC,
mas
seu
envolvimento poderia melhorar
3: Os povos indígenas e as
comunidades
tradicionais
participam diretamente de todas as
decisões relevantes de gestão da
UC; ex.: co-gestão

2013

2015

2016

Meta 2019

Figura 12. Pontuação das UCs Federais referente a questão 23 da T.T.

Integração com as comunidades (Comunidades locais)
Questão T.T. 24
Cenários

1:
As
comunidades
locais
contribuem um pouco nas
discussões relacionadas à gestão
da UC, mas não possuem papel
direto na gestão

4

Pontuação TT

0: As comunidades locais não
contribuem nas decisões de
gestão da UC

3
2
1
0

2:
As
comunidades
locais
contribuem diretamente para
algumas decisões relevantes de
gestão
da
UC, mas
seu
envolvimento poderia melhorar
3:
As
comunidades
locais
participam diretamente de todas
as decisões relevantes de gestão
da UC; ex.: co-gestão

2013

2015

2016

Meta 2019

Figura 13. Pontuação das UCs Federais referente a questão 24 da T.T.
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Pergunta:
Estão
sendo
implementados
programas
para melhorar o bem-estar das
comunidades, conservando ao
mesmo tempo os recursos da
UC

Pontuação TT

Integração com as comunidades (Melhoramento ao bem estar da comunidades
locais)
Questão T.T. 24a
2
1
0

Cenários
0: Não
1: Sim

2013

2015

2016

Meta 2019

Figura 14. Pontuação das UCs Federais referente a questão 24a da T.T.

Pergunta: As comunidades
locais e/ou povos indígenas
apóiam ativamente a UC.
Cenários

Pontuação TT

Integração com as comunidades (Apoio das comunidades locais e povos indígenas)
Questão T.T. 24b
2
1
0

0: Não
1: Sim

2013

2015

2016

Meta 2019

Figura 15. Pontuação das UCs Federais referente a questão 24b da T.T.
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Pergunta: Existe um canal de
comunicação
aberto
e
confiança
entre
as
comunidades locais e/ou povos
indígenas, lideranças e gestores
da UC.

Pontuação TT

Integração com as comunidades (Canal de comunicação)
Questão T.T. 24c
2
1
0

Cenários
0: Não
1: Sim

2013

2015

2016

Meta 2019

2016

Meta 2019

Figura 16. Pontuação das UCs Federais referente a questão 24c da T.T.

Gestão participativa (Conselho)
Questão T.T. 24d

Cenários
0: Não há conselho na UC
1: Há conselho mas não está em
atividade

Pontuação TT

4
3
2
1
0

2: Há conselho com reuniões não
regulares
3: Há conselho
regulares.

com reuniões

2013

2015

Figura 17. Pontuação das UCs Federais referente a questão 24d da T.T.
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Cenários
0: A UC não traz benefícios
econômicos para as comunidades
locais

Pontuação TT

Integração com as comunidades (Benefícios econômicos)
Questão T.T. 25
4
3
2
1
0

1: Benefícios econômicos potenciais
são reconhecidos e planos para
realizá-los
estão
sendo
desenvolvidos
2: Há algum fluxo de benefícios
econômicos para as comunidades
locais
3: Há um fluxo significativo de
benefícios econômicos para as
comunidades locais a partir de
atividades associadas à UC

2013

2015

2016

Meta 2019

Figura 18. Pontuação das UCs Federais referente a questão 25 da T.T.

Desde o início do Projeto já foram realizadas ao menos 73 reuniões de conselho gestor nas UCs apoiadas, das
quais participaram ao menos 1084 mulheres e 1532 homens, totalizando ao menos 2616 pessoas. A única UC
que não reportou a realização de reunião do Conselho Gestor foi a REBIO Atol das Rocas.
Durante o 2º ciclo de planejamento do Projeto foi pactuado que esse MR deveria incluir outras atividades além
da formação e funcionamento do conselho gestor, como era entendido anteriormente. Dessa forma, passaram
a ser incentivadas nessa linha atividades de educação ambiental e integração com as comunidades, que
também contribuem para o avanço nos indicadores verificados pela TT, já tendo sido executadas por 7 das 11
UCs:
•

APA da Baleia Franca: Curso de Gestão Conflitos;

•

APA Costa dos Corais: reuniões do GT de Espécies Ameaçadas de Extinção e do Projeto de Gestão
Participativa da UC e articulações com os estados e munícipios;

•

NGI Fernando de Noronha: oficina “Eu protagonista” e “Mobilização social” realizadas nas escolas e
Semana do Meio Ambiente;

•

PARNA Lagoa do Peixe: Semana Municipal do Meio Ambiente;

•

RESEX de Canavieiras: V Jornada de Agroecologia da Bahia, Seminário Novos Rumos das Pesca Artesanal,
intercâmbio de jovens para o Parque Estadual Serra do Conduru e elaboração de mapa contendo as
comunidades, atrativos e aspectos da RESEX, que servirá como subsídio para atividades de turismos de
Base Comunitária;

•

RESEX de Corumbau: Cursos de culinária para mulheres da comunidade.

Em relação às atividades de integração com as comunidades, no início de 2016 foram desenvolvidos pelas UCs
subprojetos que visassem apoiar a formação e capacitação de lideranças, produção sustentável, fortalecimento
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das organizações comunitárias, uso público, turismo comunitário, monitoramento participativo,
desenvolvimento de tecnologia de pesca e educação ambiental/comunicação, a serem apoiados pelo GEF-Mar,
abaixo estão os subprojetos que foram aprovados e estão em implementação.
Região /
UCs

Executor /
PO

Título

Objetivo

Fortalecimento de Organizações e
Lideranças da Pesca Artesanal do
Refúgio de Vida Silvestre (RVS) Ilha
dos Lobos e Área de Proteção
Ambiental (APA) da Baleia Franca e
Integração Regional

Construir e implementar estratégias de fortalecimento
da pesca artesanal na região da RVS Ilha dos Lobos e no
território da APA da Baleia Franca, através da
identificação e mobilização de organização e lideranças
destes territórios

Sul da
Bahia
(Resex
Corumbau,
CNPT
Cassurubá,
Canavieiras
e PARNA
Abrolhos)

Organização Comunitária em
Reservas Extrativistas da Bahia

Apresentar ações voltadas a oportunizar à
Comunidades Tradicionais associadas as Reservas
Extrativista (RESEX) de Corumbau, Canavieiras e
Cassurubá no estado da Bahia, e ao entorno do Parque
Nacional Marinho (PARNA) de Abrolhos, visando ações
que potencializem o uso sustentável dos recursos de
cada UC e na área de entorno do PARNA, bem como
qualifiquem as representações das comunidades na
perspectiva de melhorias efetivas na gestão
participativa

APACC

CEPENE

Gestão participativa na Área de
Proteção Ambiental Costa dos
Corais: conhecendo a pesca
artesanal

Aproximar as comunidades pesqueiras à gestão da Área
de Proteção Ambiental Costa dos Corais, por meio de
qualificação da participação dos pescadores artesanais
no processo de gestão ambiental da unidade

Resex
Corumbau

Resex
Corumbau

Organização comunitária para
produção sustentável na RESEX
Corumbau

Oportunizar a membros da comunidade expertises
voltadas a que seja possível um olhar diferenciado
sobre seu território e os recursos naturais e sobre as
possibilidades de renda que esses podem oferecer

Região Sul
(APABF e
RVSIL)

PARNA
Abrolhos

CNPT

PARNA
Abrolhos

Integração com as comunidades
tradicionais no território de
abrangência do Parque Nacional
Marinho dos Abrolhos

RESEX
RESEX
Ações de Integração das
Canavieiras Canavieiras Comunidades da RESEX Canavieiras

Continuidade de ações integração com as comunidades
tradicionais e moradores locais no território de
abrangência do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos,
nos municípios do Extremo Sul da Bahia, na chamada
Zona Turística da Costa das Baleias, focadas no eixo de
apoio as organizações comunitárias e ao produção
sustentável
1) Iniciar um projeto experimental de produção de óleo
de coco em regime comunitário, tendo em vista o
potencial de produção com agregação de valor no
território da RESEX de Canavieiras;
2) Realizar uma atividade de capacitação com
intercâmbio em turismo de base comunitária junto às
comunidades que possuem potencial;
3) Produzir e distribuir material de educação ambiental
voltado para o engajamento da população na gestão da
unidade, divulgando os instrumento de gestão
desenvolvidos e em desenvolvimento, estimulando a
juventude a se engajar nos processos de gestão.
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PARNA
Lagoa do
Peixe

PARNA
Lagoa do
Peixe

Estímulo à organização de
cooperativas de serviços

Capacitar os pescadores cadastrados do PNLP, bem
como seus familiares para prestarem serviços voltados
às atividades de educação ambiental e interpretação
ambiental, de recreação em contato com a natureza e
de turismo ecológico, dentro e no entorno do parque,
nos moldes do que prevê o Art. 11 da Lei nº 9.985/00

Tabela 7. Subprojetos do MR de Integração com as Comunidades.
As UCs do sul da Bahia estão bem avançadas no desenvolvimento dessas atividades, já tendo realizado diversas
das atividades previstas, como pode ser observado na tabela abaixo. Uma descrição mais detalhada do que foi
desenvolvido em cada região encontra-se disponível no Anexo 8.
Região / UC
Sul da Bahia (Resex
Corumbau,
Cassurubá,
Canavieiras e
PARNA Abrolhos)
PARNA Abrolhos

Atividade realizada
Encontro das Reservas Extrativistas do Sul da Bahia
Reunião de Planejamento de Ações Integradas
Reunião com a Divisão de Pesca e Aquicultura
Encontro de coordenação CONFREM – Bahia
Atividade prática de Articulação Política
Curso para Condutores de visitantes do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos
Participação na V Jornada Agroecológica da Bahia
Seminário Novos Rumos da pesca Artesanal na Bahia e no Brasil
RESEX Canavieiras
Intercâmbio de jovens da RESEX Canavieiras com o Parque Estadual da Serra do
Conduru – Bahia
Tabela 8. Atividades realizadas referente aos subprojetos.
Já as UCs da região sul e APA Costa dos Corais ainda estão iniciando o desenvolvimento das atividades propostas
pelos subprojetos, principalmente devido à previsão de contratações de consultores e prestadores de serviço
que ainda não conseguiram ser efetivadas.
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Marco Referencial: Uso Público
Questões da TT utilizadas como indicador: Q27 – Instalações para visitantes
Q28 – Operadoras de turismo comercial
Uso Público (Instalação para visitantes)
Questão T.T. 27
4

0: Não há instalações e serviços
para
visitantes,
apesar
da
necessidade identificada
1: As instalações e os serviços para
visitantes são inadequadas para os
níveis atuais de visitação

Pontuação TT

Cenários

3
2
1
0

2: As instalações e os serviços para
visitantes são adequadas para os
níveis atuais de visitação, mas
podem ser melhorados
3: As instalações e os serviços para
visitantes são excelentes para os
níveis atuais de visitação

2013

2015

2016

Meta 2019

Figura 19. Pontuação das UCs Federais referente a questão 27 da T.T.

0: Há pouco ou nenhum contato
entre os gestores da UC e as
operadoras de turismo que usam a
UC
1: Há contato entre os gestores da
UC e as operadoras de turismo,
mas esse contato é restringido
principalmente
às
questões
administrativas ou regulamentares
2: Há uma cooperação limitada
entre os gestores da UC e as
operadoras de turismo para
melhorar as experiências dos
visitantes e manter os valores da
UC

4

Pontuação TT

Cenários

Uso Público (Operadores de turismo comercial)
Questão T.T. - 28
3
2
1
0

3: Há uma boa cooperação entre
os gestores da UC e as operadoras
de turismo para melhorar as
experiências dos visitantes e para
manter os valores da UC

2013

2015

2016

Meta 2019

Figura 20. Pontuação das UCs Federais referente a questão 28 da T.T.
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Entendendo as atividades de Uso Público como importantes ações para a consolidação das UCs, esse MR foi
pactuado nas oficinas do segundo ciclo de planejamento, como um novo MR a ser apoiado pelo Projeto. Das
UCs que planejaram atividades relacionadas a esse marco, somente duas iniciaram a execução neste primeiro
semestre de 2017.
A APA Costa dos Corais está em articulação com a Coordenação Geral de Uso Público (CGUP/ICMBio) para
desenvolvimento do Programa Parceiras Ambientais Público Privadas (PAPP); realizou diversas reuniões locais
para o ordenamento e microordenamento em Japaratinga, São José da Coroa Grande, Paripueira, São Miguel
dos Milagres e Porto de Pedras, que já resultaram na conclusão da portaria de ordenamento de Jarapatinga; e
um curso para monitores ambientais.
No NGI Fernando de Noronha, foi realizado o ordenamento da vendo dos serviços de condutores na praia do
Sueste e a inauguração do mirante dois irmãos.
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Marco Referencial: Manejo de Espécies
Questões da TT utilizadas como indicador: Q12 – Manejo dos recursos naturais e culturais
Manejo de Espécies (Manejo de Recursos Naturais)
Questão T.T. 12

Cenários

4

1: Muito poucos dos requerimentos
para o manejo dos habitats,
espécies e processos ecológicos
críticos e valores culturais estão
sendo implementados
2: Muitos dos requerimentos para o
manejo dos habitats, espécies e
processos ecológicos críticos e
valores culturais estão sendo
implementados,
mas
algumas
questões chave não estão sendo
abordadas.

Pontuação TT

0: O manejo dos recursos da UC não
está sendo realizado

3
2
1
0

3: Os requerimentos para o manejo
dos habitats, espécies e processos
ecológicos críticos e valores
culturais
estão
sendo
implementados
de
forma
substancial ou completa.

2013

2015

2016

Meta 2019

Figura 21. Pontuação das UCs Federais referente a questão 12 da T.T.

Na mesma lógica da importância das ações de Uso Público, nas oficinas do segundo ciclo de planejamento foi
inserido no Projeto um MR voltado para Manejo de Espécies, voltado principalmente para espécies exóticas
invasoras. Nem todas as UCs tiveram necessidade de planejar atividades relacionadas a esse marco, e somente
o NGI Fernando de Noronha deu início às atividades planejadas, com a realização de reunião com pesquisadores
sobre manejo dos gatos em Fernando de Noronha, do manejo de espécies exóticas da flora na praia do Leão e
elaboração do plano de manejo de espécies exóticas de fauna.
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Análise do Alcance das Metas por cada UC, em cada MR
A análise dos MRs que obtiveram avanço, manutenção ou regressão reflete a realização das atividades pelas
UCs. Esses avanços e retrocessos, assim como o atingimento da meta de cada MR por cada UC são mensurados
pela ferramenta de monitoramento Tracking Tools, que tem sua aplicação prevista para novembro de cada ano.
Dessa forma, uma análise aprofundada é executada sempre que a ferramenta é aplicada. A próxima análise,
portanto, será feita no próximo relatório semestral.

➢

Fortalecimento da UC

O atingimento das metas para cada marco referencial visa atingir, em última análise, a consolidação da UC como
um todo. O objetivo de fortalecimento das Áreas Protegidas nesse Projeto é medido como o avanço no nível de
gestão que uma UC possui, baseando-se na pontuação total (P) obtida por essa UC na aplicação da ferramenta
de monitoramento TT.
Nesse sentido, são considerados 3 níveis de gestão:
●

Nível 0: P < 35%: não funcional

●

Nível 1: 35% ≤ P≤ 75%: funcionamento básico

●

Nível 2: 75% < P: alto nível de funcionamento

Das 11 UCs federais apoiadas pelo Projeto, a Reserva Extrativista de Canavieiras e o Refúgio de Vida Silvestre
Ilha dos Lobos se encontravam no Nível 0 de gestão no início do Projeto, enquanto as demais se encontravam
em Nível 1. Em 2015 o Refúgio de Vida Silvestre Ilha dos Lobos avançou para o nível 1, mas regrediu novamente
em 2016. Essa regressão se deve principalmente à troca do chefe da UC e uma consequente reavaliação dos
avanços alcançados. Em contrapartida, a RESEX Canavieiras teve um avanço significativo em 2016, atingindo o
nível 1 de gestão. Os avanços já realizados por essas duas UCs até o final de 2016 culminaram em uma pactuação
durante o 2º ciclo de planejamento de que ambas tem capacidade de atingir o nível 2 de gestão até o final do
Projeto.
O gráfico abaixo apresenta não só a meta estabelecida para cada UC no início do Projeto (registrada no
Documento do Projeto – Project Appraisal Document – PAD) e a pontuação que cada uma atingiu em cada
mensuração da ferramenta de monitoramento TT já realizada (2013, 2015 e 2016), como também a previsão de
pontuação que cada UC planeja atingir em cada um dos próximos anos (2017, 2018 e 2019), pactuados no
segundo ciclo de planejamento do Projeto, com vistas ao atingimento da meta final.
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Avanços e Metas UCs
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Figura 21. Avanço e metas na pontuação total das UCs em relação à meta final de aumento de nível de
gestão.
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Planejamento das UCs estaduais
Em agosto de 2016 foi lançado um edital para seleção de propostas para apoio financeiro à consolidação
de UCs estaduais. Até início de outubro do mesmo ano as propostas foram analisadas e foram selecionadas seis
UCs. Em março de 2017, foi realizada a Oficina de Planejamento de Atividades das Unidades de Conservação
Estaduais, na qual as UCs planejaram as atividades que iriam executar no Projeto e as metas previstas. Como
produto dessa oficina, as UCs estaduais, assim como as federais, inseriram seus Planejamentos Operativos no
Sistema Cérebro, estando operacionalmente prontas para a execução das atividades. Para que essa execução
possa ser efetivada, entretanto, estão sendo elaborados, analisados e assinados Acordos de Cooperação (AC) e
Planos de Trabalho (PT) entre os órgãos gestores estaduais e o Funbio. A previsão é que esses ACs e PTs sejam
assinados no segundo semestre de 2017, já permitindo o início das atividades dessas UCs ainda nesse semestre,
a serem relatadas no próximo relatório de progresso.
A tabela e figura abaixo apresentam as UCs selecionadas, assim como a pontuação estabelecida na
primeira mensuração da ferramenta de monitoramento TT, em 2016 e as metas pactuadas pelas UCs de avanço
nessa pontuação nos próximos anos do Projeto.
Nome da UC
Área de Proteção Ambiental da Ponta da Baleia/Abrolhos
Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio
Área de Proteção Ambiental de Setiba
Parque Estadual Marinho do Parcel de Manuel Luís
Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha
Área de Proteção Ambiental Guadalupe
Tabela 9. UCs Estaduais selecionadas para execução do Projeto GEF-Mar.

Estado
BA
CE
ES
MA
PB
PE

Metas pactuadas pelas UCs Estaduais
120
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2016

2017

2018

2019

Meta PAD

Figura 22. Metas propostas das UCs Estaduais.
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COMPONENTE 2. IDENTIFICAÇÃO E DESENHO DE MECANISMOS FINANCEIROS PARA APOIAR O SISTEMA DE ÁREAS MARINHAS E
COSTEIRAS PROTEGIDAS

a) Meta global:
● 2 mecanismos financeiros para apoiar a sustentabilidade financeira a longo prazo desenhados e prontos
para execução
b) Metas Intermediárias:
●

4 Estudos técnicos sobre a estrutura de custos e a identificação e avaliação de oportunidades de geração
de receita para as AMCPs

●

Classificação de AMCPs e modelo de custos definidos

Análise da Situação Atual e Avanços
Visando discutir maneiras de incrementar a sustentabilidade financeira de longo prazo das áreas costeiras e
marinhas protegidas, tem sido realizadas reuniões semestrais do GT que coordena este componente, formado
por representantes do ICMBio, MMA e Funbio. Dentre os possíveis mecanismos financeiros discutidos pelo GT
para apoio do Projeto estão:
•

mecanismo para monitoramento da pesca: no início de 2017 foi desenvolvido o termo de referência
para contratação de um consultor que apoiará no desenho desse mecanismo;

•

mecanismo para manutenção dos navios de pesquisa do ICMBio: as reformas dos navios estão sendo
executadas pelo Projeto. Assim que finalizadas, será iniciado estudo para estabelecimento de
mecanismo que garanta sua manutenção no longo prazo;

•

mecanismo para sustentabilidade da base do CEPENE (centro de formação para o Mar): os estudos para
sustentabilidade desta base estão inseridas nos estudos para sustentabilidade dos espaços de
capacitação do ICMBio, incluindo a ACADEBIO, processo que tem sido capitaneado pela DIPLAN/ICMBio
com participação da DIBIO/ICMBio e do coordenador do CEPENE;

•

mecanismo para logística integrada de ações entre UCs próximas.

Além disso, desde o começo do Projeto, o Funbio vem realizando diversas atividades voltadas aos ecossistemas
manguezais, no âmbito do Projeto Manguezais do Brasil (GEF-Mangue), coordenado pelo ICMBio. O Projeto GEF
Mangue, devido à sinergia com o ambiente marinho costeiro, é capaz de propiciar elementos importantes para
este componente no GEF Mar. Entre as ações desenvolvidas, podemos destacar:
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•

análise da demanda, oferta e lacuna financeira para as UCs com manguezal e construção de um modelo
de custo para essas UCs;

•

levantamento de custos de consolidação e manutenção das UCs marinhas com manguezal: oficina para
mapear as atividades e seus respectivos custos para que os objetivos mínimos das UCs sejam
alcançados. Os custos levantados serão importantes para formar a base de dados do modelo de custos
das UCs do GEF Mar (ou seja, a demanda por financiamento das UCs);

•

valoração dos benefícios econômicos associados aos manguezais: contribuição dos manguezais para a
economia local;

•

mapeamento de fontes de financiamento e instrumentos econômicos para UCs com manguezal:
levantamento, classificação e análise crítica;

•

estudo de viabilidade para a configuração de um mecanismo financeiro para a gestão dos recursos
priorizados.

Mais especificamente no âmbito do GEF-Mar, o Funbio vem desenvolvendo diversas atividades voltadas ao
levantamento de fontes de financiamento para a área marinha e costeira, conforme listado abaixo:
•

Levantamento bibliográfico de estudos e projetos de financiamento de áreas protegidas, com foco nas
marinhas e costeiras: essa bibliografia se soma ao banco de dados de financiamento mais abrangente
que o Funbio possui. Cerca de 55 documentos foram mapeados;

•

Mapeamento de fontes de financiamento potenciais para UCs marinhas: Mapeamento de fontes de
financiamento por fontes de recursos (público e privado; internacional e nacional; doação e obrigação
legal);

•

Identificação do status atual de financiamento: Análise do histórico do financiamento para as UCs e
centros de pesquisa (dados do ICMBio), gerando material avançado para o mapeamento da oferta
financeira atual, contando com apoio do ICMBio, dos gestores das UCs e centros de pesquisa;

•

Construção de base de dados com as potenciais fontes de financiamento: Mapeamento de
oportunidades de financiamento ao GEF Mar, levando em consideração o volume, acessibilidade e
flexibilidade. Esse mapeamento permitirá a priorização das fontes e ferramentas que devem ser
implementadas (ou maximizadas) para contribuir na sustentabilidade financeira das UCs;

•

Parceria com a Forest Trends (FT) para a construção da Matriz de Serviços Ecossistêmicos para o
contexto dos "oceanos" (Projeto ainda em fase inicial) que oferecerá inputs importantes para o GEF
Mar;

•

Contratação e acompanhamento de consultor para mapeamento de iniciativas de financiamento no
ambiente marinho e costeiro (Matriz PSA Oceanos), focado nas UCs do GEF Mar e em experiências que
possam ser replicadas.
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Em relação ao levantamento de custos das UCs marinhas e costeiras, no início de 2017 o MMA realizou a
contratação de uma consultoria para elaboração de uma ferramenta que permita a estimativa do custo para as
UCs do SNUC. Essa ferramenta, com previsão de que esteja finalizada até o final de 2017, deverá ser ajustada
para a área marinha e costeira, permitindo a modelagem dos custos para o sistema de UCs marinhas e costeiras
como um todo.
Por fim, visando a continuidade das ações do Projeto no longo prazo, o GT vem apoiando a estruturação da
Iniciativa Azul, pensada de forma a atuar em diferentes agendas e com diversos mecanismos financeiros para
apoiar as unidades de conservação marinhas e costeiras.
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COMPONENTE 3. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
SUBCOMPONENTE 3.1. MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE E DE SUA CONSERVAÇÃO
a) Meta Intermediária:
●

Sistema de Monitoramento de Biodiversidade Marinha desenvolvido e em implementação

Análise da Situação Atual e Avanços
Uma análise geral dos avanços nesse subcomponente segue relatada abaixo. As atividades desenvolvidas para
esses avanços podem ser verificadas no anexo 9.
Gestão da Pesquisa e do conhecimento
No primeiro semestre de 2017 foi desenvolvido um guia de Identificação de espécies desembarcadas no Espírito
Santo, com foto-identificação e descrição das espécies comercializadas, para conhecimento daquelas que se
encontram ameaçadas ou quase ameaçadas, de forma a permitir o estabelecimento das estratégias de manejo
e conservação na região.
Além disso, foi iniciado o desenvolvimento de uma plataforma de banco de dados que atenda a geração de bons
resultados referentes à pesca de forma automatizada e, se possível, online.
Por fim, está sendo definida e executada uma estratégia para a implantação do monitoramento de forma a
promover aderência dos protocolos de monitoramento desenvolvidos à realidade local, realizar
mobilização/sensibilização de atores locais e divulgar os processos e resultados.

Gestão avançada de dados e informações
O Portal da Biodiversidade está em manutenção, sendo avaliado a arquitetura do portal. Nesse semestre, houve
o levantamento de requisitos para desenvolver ferramentas para sistematizar dados de biodiversidade oriundos
do processo de licenciamento ambiental e está sendo desenvolvido um sistema para o Programa de
Monitoramento in situ da Biodiversidade.
Um banco de dados está sendo estruturados para que as informações referente a biodiversidade marinha
possam ser sistematizadas por todos os centros de pesquisa. Nesse semestre, já foram realizadas reuniões para
elaboração da base de dados integrada do monitoramento marinho do ICMBio entre os centros de pesquisa da
instituição que farão parte desse banco de dados.
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Monitoramento da biodiversidade marinha e do uso direto e indireto dos recursos naturais
Está sendo desenvolvido o Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade, envolvendo UCs, e centros
de pesquisa. Para isso, o ICMBio tem contado com o apoio dos bolsistas contratados pelo GEF-Mar para
realização do nivelamento das atividades de monitoramento no Projeto, análises dos “templates” de
monitoramento conduzidas pelos centros de pesquisa e estruturação das atividades para implantação do
Programa. Além disso, continuam sendo apoiados e orientados os monitoramentos executados pelas UCs e
descritos no subcomponente 1.2.
Com a contratação dos bolsistas pelo Projeto, muitas ações voltadas a pesquisa e monitoramento estão sendo
desenvolvidas, tanto pelas UCs e pelos centros de pesquisa, como também na Coordenação de Monitoramento
da Biodiversidade (COMOB), na sede do ICMBio.
Com vistas ao monitoramento do desembarque pesqueiro, foram confeccionadas planilhas físicas de campo
para coleta de dados de desembarque para as principais artes de pesca ocorrentes no estado do ES e norte do
RJ, a serem utilizadas pelos bolsistas GEF-Mar. Essa planilha unificada auxilia a identificação de espécies no
acompanhamento dos desembarque.
Além do desembarque pesqueiro, estão sendo realizados outras atividades de monitoramento, listadas a seguir:
•

Pesca no Manguezal do Estuário do Rio Formoso;

•

Impactos da pesca de arrasto na biodiversidade no sul de Alagoas;

•

Pesca no entorno da área protegida em Tamandaré/PE;

•

Monitoramento Remoto da frota artesanal na plataforma continental (sul de PE e norte de AL);

•

Biodiversidade Marinha através do embarque de observadores científicos em frotas pesqueiras;

•

Biodiversidade Marinha através da coleta de dados em pontos de desembarque;

•

Levantamento da ictiofauna, registrando 52 espécies de peixes;

•

Amostragens biológicas em teleósteos e elasmobrânquios durante os desembarques de pescado com
colaboradores eventuais, tendo como base o município de Itajaí. Neste primeiro trimestre foram
realizadas amostragens de 2620 indivíduos das Classes Condrichthyes e Osteichthyes, sendo também
coletados 146 amostras da Classe Condrichthyes, Cefalópodes, Gastrópodes e Echnodermatas;

•

Amostragens biológicas em teleósteos e elasmobrânquios durante os desembarques de pescado, nos
municípios de Garopaba, Laguna e Passo de Torres-SC. Foram realizadas neste primeiro semestre cinco
viagens ao sul de Santa Catarina, nas quais foram efetuadas 41 entrevistas com os pescadores e
amostrados 715 peixes ósseos e 83 elasmobrânquios;

•

Amostragens biológicas no município de Barra Velha-SC. Foram realizadas neste primeiro semestre duas
viagens a Barra Velha, nas quais foram efetuadas 17 entrevistas com os pescadores e amostrados 14
peixes ósseos e 28 elasmobrânquios;
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•

Amostragens biológicas nas empresas de pesca em Itajaí. Foram realizadas neste primeiro semestre
visitas as empresas, nas quais foram efetuadas 116 entrevistas com os pescadores e amostrados 3078
peixes ósseos e 1550 elasmobrânquios.

Além dos dados que estão sendo levantados, dados pretéritos desde 1940 estão sendo recuperados e
organizados de forma a relacioná-los ao impacto da pesca sobre a biodiversidade marinha.
Por fim, foi elaborada uma proposta para estudo de aves marinhas e oceânicas ameaçadas e realizada uma
análise laboratorial de amostras biológicas para cultura e isolamento de bactérias presentes em pardelas-deasa-larga amostradas em expedições.

Gestão Participativa
Visando integrar as ações do Projeto, foram realizadas algumas reuniões entre os diferentes executores:
•

Reunião do Conselho Consultivo do PARNA Lagoa do Peixe com participação do CEMAVE;

•

Reuniões de supervisão de trabalho em Piuma e Regência para atualizar os bolsistas em relação a
avaliação interna realizada após primeiro mês de trabalho, mudanças nas metodologias de trabalho e
do preenchimento de planilhas de desembarque;

•

Reunião para apresentação do Projeto e esclarecimento da legislação pesqueira envolvendo lideranças
nos portos.
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SUBCOMPONENTE 3.2. AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE MARINHA E SEUS REQUISITOS DE
CONSERVAÇÃO

a) Meta Intermediária:
●

Avaliação do estado de conservação da biodiversidade marinha e seus requisitos de conservação.

Análise da Situação Atual e Avanços
Com objetivo de avaliar o estado de conservação da biodiversidade marinha e seus requisitos de conservação,
os Planos de Ação Nacional (PAN) vem sendo monitorados e avaliados, assim como vem sendo feitas diversas
reuniões para definir as estratégias para sua implementação.
Nesse semestre foi dada continuidade ao monitoramento e execução das ações dos Planos de Ação Nacionais
em implementação: PAN Aves Limícolas e Migratórias, Tartarugas Marinhas, Albatrozes e Petréis, Tubarões;
assim como à coleta e sistematização de dados para elaboração de novos PANs: PAN das Lagoas do Sul, e do
Peixe-boi marinho. Além disso, foi realizada a organização de dados para a priorização de propostas de criação
de UCs marinhas, que subsidiou o direcionamento do apoio do Projeto.
No caso da avaliação de espécies, foi desenvolvido, testado e alimentando o primeiro módulo do Sistema de
Avaliação do Estado de Conservação da Biodiversidade SALVE. O SALVE foi concebido para organizar, gerir e
disponibilizar as informações sobre todas as espécies avaliadas, assim como para auxiliar cada etapa do processo
de avaliação. Neste primeiro semestre de 2017, foi desenvolvido e testado o módulo de que permite cadastrar
fichas e incluir as informações das espécies. Essa informações compõe os principais bancos de dados do sistema
e já se encontram em fase de alimentação. Já foram inseridos no SALVE informações sobre espécies de
elasmobrânquios e quimeras (172 spp) que serão analisadas no Processo de Avaliação do Estado de Conservação
da Fauna Brasileira do ICMBio. Em seguida, serão desenvolvidos os outros módulos que permitirão gerenciar as
demais etapas do processo de avaliação.
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COMPONENTE 4. COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO
SUBCOMPONENTE 4.1. GERENCIAMENTO FINANCEIRO DO PROJETO
a) Metas Intermediárias:
●

Sistemas de gestão (incluindo sistemas fiduciários) operativos, produzindo relatórios anuais e
trimestrais satisfatórios.

●

Monitoramento do Projeto em operação, produzindo relatórios semestrais e trimestrais satisfatórios.

Análise da situação atual e avanços
A execução do recurso do Projeto, assim como seu monitoramento e elaboração de relatórios financeiros
trimestrais é executada pela Unidade de Gestão do Projeto – UGP, com apoio do Sistema Cérebro. As atividades
desenvolvidas no primeiro semestre de 2017 nessa linha de ação seguem descritas abaixo:
Atividade
Reuniões do Conselho do Projeto (1 e
2ª)
Acompanhamento da Missão de
Supervisão do BIRD.
Início da execução de bolsas
Assinatura dos Acordos de Cooperação
(ACs) com os estados
Reunião do Comitê Operacional do
projeto - COP (7ª e 8ª)

Descrição
Reuniões do Conselho do Projeto, realizadas nos dias 26/01 e 29/03 de
2017.
Missão de Supervisão do BIRD realizada entre 3 e 7 de abril de 2017, no sul
da Bahia.
Em maio de 2017, foram chamados os bolsistas selecionados no 1º edital
para concessão de bolsas do GEF Mar, publicado em dezembro de 2016,
para assinatura dos contratos.
Em maio de 2017, os ACs começam a ser providenciados
Reunião de coordenação realizada em 25 de janeiro e 28 de junho de 2017

Tabela 10. Atividades referentes ao Componente 4, da UGP/FUNBIO.
As capacitações oferecidas pela UGP seguem apresentadas com as demais capacitações, no subcomponente
4.2.
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SUBCOMPONENTE 4.2. COORDENAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DO PROJETO
a) Metas Intermediárias:
●

Monitoramento do Projeto em operação, produzindo relatórios semestrais satisfatórios.

●

Sistemas de gerenciamento adotados e implementados em todas as AMCPs

●

Instâncias do Projeto criadas e funcionando de acordo com o MOP

Análise da Situação Atual e Avanços
A coordenação técnico administrativa do Projeto é realizada pelo Unidade de Coordenação – UCP, atualmente
lotada no DAP/MMA. Tem como objetivo a articulação entre os atores do Projeto e a garantia de funcionamento
das instâncias do mesmo, permitindo sua execução de forma eficiente para garantir o alcance das metas
planejadas.

Articulação e coordenação
Visando orientar, coordenar e monitorar as atividades do Projeto foram realizados, no primeiro
semestre de 2017, as seguintes oficinas e reuniões:
Data

Local

Participantes

19 de janeiro de 2017

Brasília

UCP e UIP

20 de janeiro de 2017

Brasília

UCP, DECO, DESP e DBIO

25 de janeiro de 2017

Brasília

UCP, UIP e UGP

26 de janeiro de 2017

Brasília

31 de janeiro de 2017

Brasília

2 de fevereiro de 2017

Brasília

8 de fevereiro de 2017

Brasília

UCP, UIP e DIMAN

09 de fevereiro de 2017

Brasília

UCP e FUNBIO

10 de fevereiro de 2017

Brasília

UCP, UIP e moderadora

13 a 17 de fevereiro de
2017
21 a 23 de fevereiro de
2017

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

UCP, UIP, UGP e Conselho
do Projeto
UCP e Equipe do
Terramar
UCP, UIP e Moderadora
da oficina de
planejamento

UCP, UIP, UGP e UEs (UCs
Federais)
UCP, UGP e UEs (UCs
Estaduais)

Assunto
Reunião de alinhamento para oficina de
planejamento
Reunião de alinhamento para oficina de
planejamento
Reunião do Comitê Operacional do Projeto COP
Reunião do Conselho GEF-Mar
Reunião sobre o Projeto Terramar*
Reunião com a moderadora para
alinhamento - Oficina de planejamento

Reunião de alinhamento para oficina de
planejamento
Reunião de alinhamento para oficina de
planejamento
2ª Reunião com a moderadora para
alinhamento - Oficina de planejamento
Oficina de Planejamento com Unidades de
Conservação Federais
Oficina de Planejamento com Unidades de
Conservação Estaduais
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29 de fevereiro de 2017

Brasília

UCP, UIP, UGP e Conselho
Reunião do Conselho GEF-Mar
do Projeto

03 a 07 de abril de 2017

Caravelas/BA

UCP, UIP, UGP e BIRD

Missão de Supervisão do BIRD

02 de maio de 2017

Brasília

UCP e ICMBio

Reunião sobre a Iniciativa Azul**

16 de maio de 2017

Brasília

UCP e ICMBio

Reunião sobre a Iniciativa Azul

30 e 31 de maio de 2017

Tamandaré/PE

UCP e equipe Terramar

Oficina do Projeto Terramar

06 de junho de 2017

Brasília

UCP, UIP e Sede/ICMBio

Reunião Projetos comunitários do sul da BA

12 a 14 de junho de 2017

Bahia

UCP e equipe Terramar

Oficina do Projeto Terramar

19 e 20 de junho de 2017

Abrolhos/ES

UCP e equipe Terramar

Oficina do Projeto Terramar

21 de junho de 2017

Brasília

UCP e UIP

Reunião para o ICMPAC-4***

26 de junho de 2017

Brasilia

UCP, UIP e ICMBIO

Reunião para o ICMPAC-4

Reunião do Comitê Operacional do Projeto COP
* O Projeto Terramar é um projeto coordenado pelo Departamento de Gestão Ambiental e Territorial do MMA, que tem
como objetivo garantir que um planejamento ambiental territorial coerente e a gestão integrada da zona marinha e costeira
contribuam para a proteção e o uso sustentável de sua biodiversidade. O Projeto tem como regiões piloto de atuação a
APA Costa dos Corais e a Região de Abrolhos, de forma a apresentar importante integração com as atividades do projeto
GEF-Mar.
** A Iniciativa Azul vem sendo trabalhada pelo MMA, ICMBio e Funbio, em conjunto com diversas instituições, com objetivo
de pensar um mecanismo que garanta a sustentabilidade financeira do sistema de áreas marinhas e costeiras protegidas
como um todo.
*** O Fourth International Marine Protected Areas Congress (IMPAC-4), agendado para a semana de 4 a 8 de setembro de
2017 tem como foco a discussão de ações voltadas às áreas costeiras e marinhas, de forma a apresentar-se como um
importante Fórum para integração e divulgação das ações do Projeto GEF-Mar.
27 de junho de 2017

Brasilia

UCP, UIP e ICMBIO

Tabela 11. Atividades referentes à articulação e coordenação para o Subcomponente 4.2.

Capacitação

Neste semestre foi finalizado, pela ACADEBIO/ICMBio, o Termo de Referência para contratação de uma
consultoria que irá desenvolver um plano de capacitação específico para o Projeto GEF-Mar. Tal contratação
está sendo viabilizada pelo Funbio.
Ainda, considerando o Projeto como um todo, diversas capacitações foram realizadas para apoiar suas ações,
as quais seguem listadas abaixo:
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Executor

RESEX de
Canavieiras

Objetivo

Data

N°
Participantes

Treinamento na utilização do
sistema cérebro

capacitar servidor na utilização do sistema
cérebro

fev/17

1

Treinamento protocolo de
monitoramento de manguezais

capacitação nos protocolos de
monitoramento de manguezal a ser
implementado pelo ICMBio

29/05 a
02/06/20
17

3

Curso Conflitos em Unidades de
Conservação: estratégias de
gerenciamento e mediação

Ampliar a capacidade dos envolvidos na
elaboração do Plano de Manejo de
analisar os principais conflitos
socioambientais existentes na UC e
planejar estratégias de interação para a
gestão destes conflitos. Qualificar a
participação do grupo no planejamento e
na condução das oficinas intersetoriais do
processo de elaboração do Plano de
Manejo da UC

5 servidores
da APABF e
08 a 11 de
33
Maio/201
conselheiros
7
e
comunitários

X ENCOGERCO - Encontro
Nacional de Gerenciamento
Costeiro

Qualificar e atualizar o servidor nos
21 a 24 de
1 analista
instrumentos e políticas de Gerenciamento
junho/201 ambiental da
Costeiro, possibilitando atuação adequada
7
equipe
às necessidades de gestão da APABF.

Nome da capacitação

APA Baleia
Franca

REVIS Ilha dos
Lobos

APA da Costa
dos Corais

Nivelamento das demandas de Pesquisa e
Gestão das Ucs e centros (PANs, Planos de
Manejo, Planos de Trabalho dos Bolsistas,
Diretrizes e Gestão das Ucs); Identificação
das ações de diferentes Planos de Ação
nacionais para a conservação de espécies
Primeira oficina de
ameaçadas de extinção e das interfaces
Monitoramento da Biodiversidade
destes Planos com outros instrumentos de
GEF Mar Sul
planejamento para conservação com foco
nos alvos de conservação destas UCs;
Definição de Protocolo de Monitoramento
e de composição de Bancos de Dados
conjuntos e/ou integrados; Definição de
cronograma para atividades integradas.
Capacitar servidores para solicitação de
Capacitação para utilização do
insumos e elaboração de termos de
Sistema Cérebro
recebimento e aceite dos serviços/bens
adquiridos

30 e
31/Maio/
2017;
Torres/RS

20

13 a
17/02/20
17

1

Capacitação em mergulho básico
(Open Water Diver) de três
servidores da APACC

Realizado curso de capacitação em
mergulho básico na empresa ECOSCUBA,
no município de Marechal Deodoro/AL

13 a
16/03/20
17

3

Capacitação em pilotagem de
embarcações do serviço público
(ETSP) para dois servidores da
APACC

Realizado curso de capacitação em ETSP
pela Marinha do Brasil / Capitania Fluvial
do Rio São Francisco, no Município de Três
Marias - MG

25 a
30/06/20
17

2
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PARNA
Marinho dos
Abrolhos

NGI Fernando
de Noronha

Dibio/ICMBio

Funbio

Curso fez parte do Curso de Formação de
Condutores de Visitantes do PARNAM
Curso de Princípios da
Abrolhos, com foco em moradores do
10 a 12 de
Interpretação Ambiental e
entorno da UC e profissionais já envolvidos
abril de
Excelência no Atendimento aos
na visitação, incluindo terceirizados do
2017
Visitantes
PARNAM Abrolhos. Contou com instrutoria
da Equipe Ampliada de Interpretação
Ambiental do ICMBio
O Curso ETSP é destinado à habilitação de
servidores públicos para conduzir ou
Curso Especial para Tripulação de
26 a 30 de
tripular embarcações de Estado com
Embarcação de Estado no Serviço
junho de
propulsão a motor, empregadas na
Público (ETSP).
2017
navegação interior a serviço de Órgão
Público.
29/05/20
Capacitar os bolsistas para o trabalho em
Curso de Capacitação dos bolsistas
17 a
campo, preenchimento de planilhas,
GEFMar do ES
02/06/20
identificação de espécies, etc.
17
12/06/20
Capacitar os bolsistas para o trabalho em
Curso de Capacitação dos bolsistas
17 a
campo, preenchimento de planilhas,
GEFMar do RJ
16/06/20
identificação de espécies, etc.
17
13/02/20
Capacitar para amostragens de Bordo com
Treinamento de Monitores de
17 a
foco em conservação da biodiversidade e
Bordo
17/02/20
criação de ACRE's
17
Orientações a comunidades envolvidas
com agricultura familiar, a fim de
Curso de Manejo e Conservação
sensibilizar o público em prol do uso e
de Butiazais e IV Seminário da
manejo consciente do butiá e dar
Rota dos Butiazais: agricultores,
visibilidade aos seus usos gastronômicos e Fevereiro
Embrapa, APA da Baleia Franca e
artísticos. Foi também inserida como
de 2017
CEPSUL em parceria para a
atividade de agregar atores e identificar
conservação de espécies
ações de conservação dos ambientes
ameaçadas de extinção
Lacustres e Lagunares - PAN Lagoas do Sul
em elaboração.
Orientações aos atores/membros do
conselho consultivo da APA, promovendo a
criação de espaços de diálogo para
propiciar respostas rápidas e efetivas
para entender, e superar, as principais
Curso Gestão de Conflitos APA
barreiras encontradas no caminho da
Maio de
Baleia Franca
preservação do território da APA da Baleia
2017
Franca. Em especial foi trabalhado os
assuntos relacionados à elaboração do
Plano de Manejo e, por parte do CEPSUL,
identificando as interrelações com o PAN
Lagoas do Sul
Conhecer a ferramenta de planejamento
Participação em reunião sobre
16/01/20
para identificar sinergias com as ações do
SAMGE
17
Projeto
13/02/20
Oficina de planejamento UC's
Orientar os gestores sobre o planejamento
17 a
federais e centros de pesquisa
do 2º biênio do Projeto
17/02/20
17

30

1

17

4

10

25

25

1
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Oficina de planejamento UC's
estaduais

Orientar os gestores sobre o planejamento
do 2º biênio do Projeto

21/02/20
17 a
23/02/20
17

16

Oficina de capacitação no sistema
cérebro, procedimentos de
compras e contratações para as
UCs Estaduais

Orientar os gestores quanto ao usos do
sistema, regras do doador e elaboração de
TDRs

17 e
18/05/20
17

16

Curso online de Gerenciamento
Financeiro e Desembolsos para
clientes do BIRD

Conhecer as regras de gerenciamento
financeiro do doador

08/03/20
17 a
06/04/20
17

4
representant
es do Funbio

Treinamento Fiduciário: Aspectos
Financeiros na Implementação de
Projetos Financiados pelo BIRD

Conhecer as regras de gerenciamento
financeiro do doador

17 e
18/04/20
17

4
representant
es do Funbio

Treinamento sobre Regulamento
de Aquisições para Mutuários de
Operações de Financiamento de
Projetos de Investimento

Conhecer as regras de procurement do
doador

05/06/20
17 a
09/06/20
17

3
representant
es do Funbio

Tabela 12. Atividades referentes à capacitação das UEs do Projeto.

Comunicação
O Projeto conta, atualmente, com uma página no site do MMA para divulgação de suas atividades e
atualização de informações sobre sua execução.
http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/programas-e-projetos/projeto-gef-mar
A comunicação entre os atores ocorre, principalmente, via e-mail e telefone, diretamente entre as
diferentes instâncias do Projeto.

As ações de comunicação e divulgação do Projeto contam também com atividades desenvolvidas pelos
diversos executores. Abaixo, apresentamos a lista de materiais de divulgação desenvolvidos no primeiro
semestre de 2017 no âmbito do Projeto, com vistas ao apoio e divulgação das atividades por ele promovidas:

UC

Nome

APA da Costa dos Campanha Peixe-boi é animal
Corais
selvagem
Cartilha de boas práticas para
o ordenamento do Porto
Santo Antônio.

NGI Fernando de
7 Edições do ECOAR
Noronha

10 Edições do Quinta da boa
Prosa.

Objetivo

Público Alvo

Realizar campanha nos municípios da APACC visando
reduzir as ocorrências de molestamento de peixes-boi
marinhos

moradores, visitantes,
alunos de escolas públicas

Contribuir com regras de boas práticas para as atividades
que ocorrem no Porto Santo Antônio

usuários do Porto de Santo
Antônio

Material informativo do ICMBio Noronha quinzenal

Público em geral

Palestras e diálogos para servidores e comunidade em
geral sobre um tema importante para o arquipélago, seja
ele a temática que for

Servidores
(principalmente)
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Elaboração do Manual de Uso
da Marca do Parque -2017 DCOM/ ICMBio
Mapa "pescador legal, não
pesca em Parque Nacional"
Cartaz "espécies ameaçadas
de extinção no PARNAM
Abrolhos

PARNA Abrolhos

Atualização da logomarca do PARNAM Abrolhos incluindo
propostas de aplicações de arte em camisas, bonés,
publicações etc, subsidiando produção de materiais de
divulgação
Mapa ilustrativo e informativo indicando os limites do
PARNAM Abrolhos, RESEX Cassurubá, RESEX Corumbau e
APA Estadual Ponta da Baleia/ Abrolhos
cartaz elaborado para maior publicidade das espécies
endêmicas e ameaçadas ocorrentes no PARNAM Abrolhos,
com destaque as espécies listadas na Portaria MMA 444 e
445/2014

Gravação do vídeo
institucional do Programa de
Voluntariado ICMBio no
PARNAM Abrolhos

Captação de imagens do PARNAM Abrolhos e atividades
dos voluntários

Livro Abrolhos: Visões de um
Arquipélago Oceânico"(doado
por Editora Jakobssen)

frete de 100 exemplares custeado pelo Projeto GEF Mar
para distribuição em atividades da Unidade e a parceiros

Gravação do Programa
"Preservação Ambiental", TV
Canção Nova

elaboração de roteiro de reportagem e acompanhamento
das gravações em campo

Instalação de material
expositivo sobre o Boto Cinza
no CV

Disponibilização de em esqueleto completo e banners com
informações ecológicas sobre o boto cinza, Sotalia
guianensis, espécie ameaçada comum na região dos
Abrolhos, e que tem no Arquipélago dos Abrolhos seu
ponto extremo de distribuição longitudinal na costa
brasileira

Renovação do título de Posto
Avançado da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica
Atualização da Ficha do Sítio
Ramsar
Camisas

Confecção de 100 camisas com aplicação proposta no
Manual de Uso de Marca para distribuição aos
participantes de cursos, eventos de educação ambiental e
parceiros do PARNAM Abrolhos

Documentário Plano de
Manejo

Divulgar o Plano de Manejo da UC

RESEX Cassurubá Guia dos Delegados da
Orientar os Delegados quanto às propostas que saíram de
Assembleia Final do Acordo de
cada comunidade
Gestão - Plano de Manejo
FUNBIO

DIBIO/ICMBio

Geral
Representantes
Comunitários

Notícias sobre o Projeto são
divulgadas esporadicamente
no site, Instagram e Facebook
do Funbio.

Divulgação de informações sobre o Projeto

Público em geral

Impressão de cartazes sobre
marcação de Tunídeos (ICCAT)

Conscientizar os pescadores sobre a importância da
identificação e coleta de dados biológicos e ambientais
relacionado ao indivíduo marcado com os tags da ICCAT

Mestres de embarcações e
tripulantes

Captação de imagens, roteiro
e direção de vídeo
institucional - PAN Lagoas do
Sul

Elaborar vídeo para sensibilização da sociedade sobre a
conservação de ambientes lacustres e lagunares do sul do
Brasil e suas áreas protegidas, PAN Lagoas do Sul

sociedade em geral

Tabela 13. Atividades referentes à Comunicação das UEs do Projeto
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CONCLUSÕES
Com o processo de planejamento realizado em fevereiro e sua aprovação pelo BIRD somente em junho do 2017,
algumas novas atividades ficaram pendentes de andamento. Entretanto, no período de janeiro a junho de 2017
foi dado andamento às atividades já previstas no PO anterior, permitindo a identificação de avanços
importantes em todos os subcomponentes.
Nas reuniões de planejamento e durante o próprio andamento do Projeto vários entraves ainda são
identificados e destacados, principalmente em relação aos meios de execução e solicitação das demandas, mas
ao mesmo tempo várias soluções estão sendo colocadas em prática, caminhando para uma melhora da
execução até o final de 2017. Os procedimentos operacionais estão sendo assimilados por todos, assim como a
incorporação das metas e objetivos do Projeto.
Dois avanços importantes que também devem ser citados são a seleção e planejamento de mais seis unidades
de conservação a serem incorporadas ao Projeto, garantindo o alcance das atividades também aos órgãos
estaduais, e a realização de duas reuniões do Conselho do Projeto, já formalizado.
Em relação à consolidação das UCs, a análise das atividades já desenvolvidas e planejadas para o próximo ciclo
leva a crer que haverá um avanço nos marcos referenciais mensurados. Esse avanço poderá ser visto no relatório
do final de 2017, quando será aplicada a ferramenta T.T. Nesse âmbito, é interessante notar que o novo
planejamento permitiu que cada unidade de conservação venha priorizando os MRs mais necessários para sua
UC, de forma a comporem um avanço que considera a realidade local.
Em relação à sustentabilidade financeira, é importante notar que os diversos estudos que vem sendo realizados
começam a convergir para uma iniciativa concreta de longo prazo, pensada para o sistema de áreas protegidas
costeiras e marinhas como um todo.
Por fim, em relação à pesquisa, monitoramento e avaliação de espécies, além da continuidade e aumento das
atividades já realizadas, também começa-se a ter uma visão mais clara sobre todas e uma organização e
sistematização tanto dos dados coletados como das metodologias e articulações realizadas.
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Anexos
Anexo 1. Avanço em relação aos níveis de gestão das UCs, a partir da pontuação total da Tracking Tool
2013

2015

2016

Classe

Pontuação
Total TT

Pontuação
máxima
possível

Porcentagem

Classe

UC
Fortalecida

23%

0

62

111

56%

1

1

111

39%

1

35

111

32%

0

0

59

111

53%

1

60

111

54%

1

0

1

43

111

39%

1

51

111

46%

1

0

46%

1

51

111

46%

1

57

111

51%

1

0

102

49%

1

50

111

45%

1

56

111

50%

1

0

53

102

52%

1

44

111

40%

1

62

111

56%

1

0

54

102

53%

1

73

111

66%

1

74

111

67%

1

56

102

55%

1

56

111

50%

1

71

111

64%

1

65

102

64%

1

77

111

69%

1

74

111

67%

1

66

102

65%

1

67

111

60%

1

71

111

64%

1

Pontuação
Total TT

Pontuação
máxima
possível

Classe

Pontuação
Total TT

Pontuação
máxima
possível

Porcentagem

Porcentagem

Resex Canavieiras

31

102

30%

0

25

111

REVIS Ilha dos Lobos

32

102

31%

0

43

Resex Cassuruba

46

102

45%

1

Resex Corumbau

46

102

45%

PARNA Lagoa do Peixe

47

102

APA Baleia Franca

50

PARNA Abrolhos
APA Fernando de
Noronha

Nome da UC

APA Costa dos Corais
PARNA Fernando de
Noronha
REBIO Atol das Rocas

0
0
0
0

* A UC é considerada fortalecida quando a pontuação da TT muda de nível (<35%=não funcional; 35% a 75% = funcionamento básico; >75% = alto nível de funcionamento)

Níveis
0
1
2

< 35%
35% a 75%
>75%

Não funcional
Funcionamento básico
Alto nível de funcionamento
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Anexo 2. Avanço em relação aos indicadores dos objetivos gerais e resultados intermediários do Projeto
Indicadores dos objetivos globais
Componente

1

Meta
17,5 M ha (175.000 km2) de novas áreas
protegidas estabelecidas

Indicador
Hectares de novas áreas
protegidas de acordo com seus
instrumentos legais, inclusive
áreas de exclusão de pesca

1

930.000 ha (9.300 km2) de áreas protegidas Hectares de áreas protegidas com
fortalecidas
maior efetividade de gestão

2

2 mecanismos financeiros para apoiar a
sustentabilidade financeira a longo prazo
desenhados e prontos para execução

Número de mecanismos
desenhados

Linha de
base

Situação
Atual

Meta final

5
milhões

5.353.600

17.5
milhões

Decretos e leis com a definição da área criada.
Obs: os dados são consultados no Cadastro
Nacional de Unidades de Conservação (CNUC)

0

100.682
RESEX
Canavieiras

930.000

Relatório Anual do Tracking Tools.
Obs: É considerado fortalecido quando a pontuação
da TT muda de nível (<35%=não funcional; 35% a
75% = funcionamento básico; >75% = alto nível de
funcionamento)

2

Relatórios do Projeto, acordos estabelecidos,
mecanismos financeiros propostos e apresentados,
e proposta de regulamentação.
Obs: É considerado apenas a proposta finalizada e
pronta para execução

Meta final

Meios de Verificação

0

0

Meios de Verificação

Indicadores dos resultados intermediários
Componente

Meta

1

Atualização do Mapa de Áreas Prioritárias
para Conservação, Uso Sustentável e
Repartição de Benefícios da Biodiversidade
Brasileira – Bioma Marinho e Costeiro e
geração de Mapa de Áreas Prioritárias para
Criação de Unidades de Conservação

1

Planos de manejo e planos de proteção
elaborados ou revisados (a), e em
implementação (b).

Indicador

Mapas desenvolvidos

Número de AMCPs com planos de
manejo ou de proteção
elaborados ou atualizados, e em
implementação

Linha de
base

Situação
Atual

0

40%

100%

a) 6

a) 7

a) 16

b) 0

b) 6

b)16

Relatórios do Projeto
Mapa publicado
Obs: É considerado o avanço das atividades
planejadas para a elaboração do mapa final
Planos de manejo, ou de proteção submetidos ao
ICMBio.
Relatórios anuais de AMCPs implementadas.
Obs: a) considerada a existência de Plano de
Manejo e; b) considerado o alcance ao cenário 2,
do Marco Referencial relacionado a Plano de
Manejo (questão 7 T.T.).
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1

Participantes nos processos consultivos de
criação de UC ou nos Conselhos de UCs

Número de participantes e
percentual de mulheres

2

Estudos técnicos sobre a estrutura de
custos e a identificação e avaliação de
oportunidades de geração de receita para
as AMCPs

Número de estudos técnicos
produzidos

2

Classificação de AMCPs e modelo de custos
definidos

Categorias de AMCPs e fases de
implementação para o sistema de
AMCPs definidas e orçadas

3

Sistema de Monitoramento de
Biodiversidade Marinha desenvolvido e em
implementação

4

Sistemas de gestão (incluindo sistemas
fiduciários) operativos, produzindo
relatórios anuais e trimestrais satisfatórios
Monitoramento do Projeto em operação,
produzindo relatórios semestrais e
trimestrais satisfatórios

0

1.084
mulheres e
1.532
homens*

480

0

2

4

0

30%**

100%

0

20%

100%

0

80%***

100%

Sistema desenvolvido (50%);
Sistema adotado em todas as
AMCPs apoiadas (100%)

Relatórios financeiros trimestrais e
relatórios de progresso semestrais

Decretos ou Portarias de Criação de Conselho;
Ata de reuniões de Conselhos
Estudos técnicos produzidos
Obs: É considerado apenas a proposta finalizada e
pronta para execução
Relatórios do Projeto
Obs: É considerado o avanço das atividades
planejadas para a elaboração do modelo de custos
final
Relatórios do Projeto
Obs: É considerado o avanço das atividades
planejadas para o desenvolvimento e adoção do
sistema
Relatórios financeiros
Obs: É considerada a entrega dos Relatórios
Previstos no MOP

Relatórios TT elaborados recebidos pela UCP
Obs: É considerada a entrega da TT pelos gestores
das UCs
Relatórios do Projeto, Atas de reuniões das
Instâncias do Projeto criadas e funcionando 100% das instâncias do Projeto
diferentes instâncias do Projeto
4
0
100%
100%
de acordo com o MOP
criadas e em funcionamento
Obs: É considerado o número de reuniões
executadas em relação ao previsto no MOP.
* Informação retirada das atas e listas de presença das reuniões de conselho e processos consultivos de criação de UCs, e dos relatórios de execução enviados pelos gestores.
** Consultoria contratada pelo Projeto Lifeweb - Produto 1 entregue.
*** Alguns relatórios importantes ainda não conseguem ser extraídos diretamente do Sistema Cérebro e alguns procedimentos de compras e contratações ainda precisam ser
definidos.
4

Sistemas de gerenciamento adotados e
implementados em todas as AMCPs

Nº de relatórios do TT elaborados

0

100%

100%
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Anexo 3. Execução financeira da Contrapartida e Doação consolidada por Componente, Subcomponente, Projeto e Subprojeto (em R$).
Nível

Descrição

Executor

Contrapartida MMA

Contrapartida ICMBio

Doação GEF

Total Acumulado

2° sem 2016

Acumulado

2° sem 2016

Acumulado

2° sem 2016

Acumulado

Componente 1

Criação e
Implementação de
Áreas Costeiras e
Marinhas Protegidas

R$ 145.780,02

R$ 448.707,06

R$ 9.912.404,12

R$ 44.863.708,97

R$ 1.251.255,98

R$ 2.087.360,76

R$ 47.399.776,79

Subcomponente
1.1

Criação de AMCPs

R$ 145.780,02

R$ 594.487,08

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 58.188,87

R$ 328.561,35

R$ 923.048,43

Projeto

DECO-MMA

R$ 67.961,66

R$ 355.328,19

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.200,00

R$ 356.528,19

Subprojeto

Revisão das áreas
prioritárias para
conservação da
biodiversidade

R$ 0,00

R$ 36.298,74

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.200,00

R$ 37.498,74

Subprojeto

Equipe

R$ 67.961,66

R$ 319.029,45

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 319.029,45

Projeto

DESP/MMA

R$ 77.818,36

R$ 239.158,89

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 20.363,15

R$ 172.191,01

Subprojeto

Definição de Zonas de
Exclusão de Pesca

R$ 0,00

R$ 36.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 20.363,15

R$ 172.191,01

R$ 208.191,01

Subprojeto

Equipe

R$ 77.818,36

R$ 203.158,89

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 203.158,89

Projeto

UCP-MMA

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 14.501,29

R$ 20.981,29

R$ 20.981,29

Subprojeto

Fortalecimento do SNUC

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 14.501,29

R$ 20.981,29

R$ 20.981,29

Projeto

DIMAN-ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 9.406,31

R$ 9.406,31

R$ 9.406,31

Subprojeto

Elaboração de propostas
de criação de UC

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 9.406,31

R$ 9.406,31

R$ 9.406,31

Projeto

UGP-FUNBIO

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 13.918,12

R$ 124.782,74

R$ 124.782,74

UGP/Funbio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 13.918,12

R$ 124.782,74

R$ 124.782,74

UGP/Funbio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 9.912.404,12

R$ 44.863.708,97

R$ 1.193.067,11

R$ 1.758.799,41

R$ 46.622.508,38

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2.848.036,28

R$ 19.825.732,58

R$ 908.475,29

R$ 1.440.587,46

R$ 21.266.320,04

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Subprojeto
Subprojeto
Subcomponente
1.2
Projeto
Subprojeto

Capacitações
Gestão Financeira do
Componente 1
Implementação de
AMCPs
Nome da UC (um projeto
para cada UC)
Demarcação e
sinalização dos limites da
área protegida

DECO/MMA

DESP/MMA

UCP/MMA

DIMAN/ICMBio

UCs/ICMBio
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Subprojeto

Plano de Manejo

UCs/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 74.093,63

R$ 132.089,43

R$ 132.089,43

Subprojeto

Acordo de Gestão ou
Plano de Utilização

UCs/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 158.301,56

R$ 81.418,84

R$ 107.076,30

R$ 265.377,86

Subprojeto

Sistema de Proteção

UCs/ICMBio

R$ 0,00

R$ 528,00

R$ 119.629,50

R$ 263.245,92

R$ 582.777,56

R$ 702.407,06

Subprojeto

Pesquisa e
monitoramento

UCs/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 100.146,60

R$ 120.182,37

R$ 120.182,37

Subprojeto

Equipe

UCs/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 9.081.498,41

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 9.081.498,41

Subprojeto

Equipamentos

UCs/ICMBio

R$ 0,00

R$ 117.409,22

R$ 985.672,42

R$ 250.951,68

R$ 274.919,01

R$ 1.260.591,43

Subprojeto

Infraestruturas

UCs/ICMBio

R$ 0,00

R$ 2.685.560,35

R$ 5.350.791,05

R$ 11.010,30

R$ 11.010,30

R$ 5.361.801,35

Subprojeto

Gestão Participativa

UCs/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 94.753,18

R$ 179.677,35

R$ 179.677,35

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 32.855,14

R$ 32.855,14

UCs/ICMBio

R$ 0,00

R$ 44.538,71

R$ 242.548,79

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 242.548,79

UCs/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 3.887.290,85

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 3.887.290,85

R$ 0,00

R$ 7.064.367,84

R$ 21.798.378,45

R$ 263.791,34

R$ 269.100,44

R$ 22.067.478,89

R$ 0,00

R$ 7.064.367,84

R$ 21.798.378,45

R$ 263.791,34

R$ 269.100,44

R$ 22.067.478,89

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 3.239.597,94

R$ 20.800,48

R$ 49.111,51

R$ 3.288.709,45

Diman/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 20.800,48

R$ 49.111,51

R$ 49.111,51

Diman/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2.869.449,77

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2.869.449,77

Diman/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 370.148,17

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 370.148,17

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 263.983,67

R$ 1.379.643,37

R$ 1.379.643,37

Subprojeto

Subprojeto

Subprojeto

Integração com as
comunidades
Despesas correntes:
Alimentação,
Combustível, Diárias e
Passagens, Material de
escritório e cartão
corporativo
Compensação Ambiental
e Bolsa Verde

Projeto

DIBIO-ICMBio

Subprojeto

Estruturação e
equipagem das bases e
centros

Projeto

DIMAN-ICMBio

Subprojeto
Subprojeto

Subprojeto

Componente 2

Formação e capacitação
AMCPs
Infraestrutura e
manutenção SedeICMBio
Despesas correntes:
alimentação, material de
escritório e cartão
corporativo
Identificação e desenho
de mecanismos

R$ 0,00
Dibio/ICMBio
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financeiros para
sustentar AMCPs

Subcomponente
2.1

Identificação e desenho
de mecanismos
financeiros para
sustentar AMCPs

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 263.983,67

R$ 1.379.643,37

R$ 1.379.643,37

Projeto

UCP-MMA

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 5.565,93

R$ 5.565,93

Subprojeto

Desenho dos
mecanismos de
sustentabilidade
financeira

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 5.565,93

R$ 5.565,93

Projeto

UGP-FUNBIO

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 263.983,67

R$ 1.374.077,44

R$ 1.374.077,44

UGP/Funbio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

UGP/Funbio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 263.983,67

R$ 1.374.077,44

R$ 1.374.077,44

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 29.427.181,72

R$ 771.893,66

R$ 1.582.838,13

R$ 31.010.019,85

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 29.427.181,72

R$ 314.466,50

R$ 966.319,06

R$ 30.393.500,78

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 19.108.664,75

R$ 314.466,50

R$ 966.319,06

R$ 20.074.983,81

Dibio/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 7.889,53

R$ 72.068,30

R$ 72.068,30

Dibio/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 229.706,14

R$ 616.791,10

R$ 616.791,10

Dibio/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Dibio/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 76.870,83

R$ 277.459,66

R$ 277.459,66

Dibio/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Subprojeto

Subprojeto
Componente 3
Subcomponente
3.1
Projeto
Subprojeto

Subprojeto

Subprojeto

Subprojeto

Subprojeto

Desenho dos
mecanismos de
sustentabilidade
financeira
Gestão Financeira do
Componente 2
Monitoramento e
avaliação
Monitoramento da
biodiversidade e de sua
conservação

UCP/MMA

DIBIO-ICMBio
Gestão avançada de
dados e informações
Monitoramento da
biodiversidade marinha
e do uso direto e
indireto dos recursos
naturais
Gestão da Pesquisa e do
conhecimento
Manejo para a
conservação da
biodiversidade e do uso
dos recursos naturais monit.
Gestão Participativa
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Subprojeto

Comunicação social

Dibio/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Subprojeto

Aprimoramento da base
legal do manejo de
recursos pesqueiros e
especies ameaçadas

Dibio/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Subprojeto

Equipe

Dibio/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 18.834.966,21

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 18.834.966,21

Subprojeto

Despesas correntes:
Alimentação,
Combustível, Diárias e
Passagens, Material de
escritório e cartão
corporativo

Dibio/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 273.698,54

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 273.698,54

Projeto

DIMAN-ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 10.318.516,97

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 10.318.516,97

Diman/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 10.080.236,43

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 10.080.236,43

Diman/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 238.280,54

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 238.280,54

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Funbio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

UGP/Funbio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 457.427,16

R$ 616.519,07

R$ 616.519,07

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 457.427,16

R$ 616.519,07

R$ 616.519,07

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 457.427,16

R$ 616.519,07

R$ 616.519,07

R$ 94.012,71

R$ 503.365,94

R$ 0,00

R$ 519.104,52

R$ 494.922,96

R$ 1.139.496,57

R$ 2.161.967,03

Subprojeto

Subprojeto

Infraestrutura e
manutenção SedeICMBio
Despesas correntes:
alimentação, material de
escritório e cartão
corporativo

Projeto

UGP-FUNBIO

Subprojeto

Oficinas e Reuniões

Subprojeto

Subcomponente
3.2
Projeto

Subprojeto

Componente 4

Gestão Financeira do
Componente 3
Avaliação do estado de
conservação da
biodiversidade marinha
e seus requisitos de
conservação
DIBIO-ICMBio
Manejo para a
conservação da
biodiversidade e do uso
dos recursos naturais aval.
Coordenação e
Gerenciamento do
Programa

Dibio/ICMBio
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Subcomponente
4.1

Gerenciamento do
Programa

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 233.241,33

R$ 673.735,79

R$ 673.735,79

Projeto

UGP-FUNBIO

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 233.241,33

R$ 673.735,79

R$ 673.735,79

Subprojeto

Oficinas e reuniões

UGP/Funbio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 35.968,17

R$ 35.968,17

Subprojeto

Gestão Financeira do
Componente 4

UGP/Funbio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 233.241,33

R$ 637.767,62

R$ 637.767,62

Subcomponente
4.2

Coordenação do
Programa

R$ 94.012,71

R$ 503.365,94

R$ 0,00

R$ 519.104,52

R$ 261.681,63

R$ 465.760,78

R$ 1.488.231,24

Projeto

UCP-MMA

R$ 94.012,71

R$ 503.365,94

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 161.346,73

R$ 361.950,52

R$ 865.316,46

UCP/MMA

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 17.319,49

R$ 47.529,63

R$ 47.529,63

UCP/MMA

R$ 0,00

R$ 34.754,50

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 18.576,00

R$ 180.974,97

R$ 215.729,47

UCP/MMA

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 100.330,24

R$ 100.330,24

R$ 100.330,24

Subprojeto
Subprojeto
Subprojeto

Reuniões dos colegiados,
Grupos Técnicos e
Parceiros
Planejamento do
Programa
Monitoramento e gestão
das ações do Programa

Subprojeto

Capacitação

UCP/MMA

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 7.994,68

R$ 7.994,68

Subprojeto

Estratégia de
comunicação do projeto

UCP/MMA

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 25.121,00

R$ 25.121,00

R$ 25.121,00

Subprojeto

Equipe

UCP/MMA

R$ 94.012,71

R$ 468.611,44

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 468.611,44

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 519.104,52

R$ 100.334,90

R$ 103.810,26

R$ 622.914,78

Projeto

UIP-ICMBio

Subprojeto

Aquisição de
equipamentos, de
material de escritório e
manutenção de
equipamentos

UIP/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 95.067,66

R$ 95.067,66

R$ 95.067,66

Subprojeto

Capacitação

UIP/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 5.267,24

R$ 8.742,60

R$ 8.742,60

Subprojeto

Equipe

UIP/ICMBio

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 519.104,52

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 519.104,52

R$ 239.792,73

R$ 1.097.853,02

R$ 9.912.404,12

R$ 74.809.995,21

R$ 2.782.056,27

R$ 6.189.338,83

R$ 81.951.407,03

TOTAL

*Valores de contrapartida atualizados em relação ao reportado no 1° relatório semestral (janeiro de 2014 a junho de 2015)
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Anexo 4. Planejado e executado por Componente (em US$)
Doação (US$)
Componente

Planejado
Projeto*

2014 e 1° semestre 2015**

2° semestre 2015**

1° semestre 2016**

2º Semestre 2016

Acumulado

Remanescente

Componente 1

$ 12.290.000,00

$ 18.510,65

$ 131.198,75

$ 95.554,55

$ 367.044,88

$ 612.308,82

$ 11.677.691,18

Componente 2

$ 2.500.000,00

$ 130.399,72

$ 119.582,80

$ 77.286,39

$ 77.437,27

$ 404.706,18

$ 2.095.293,82

Componente 3

$ 2.500.000,00

$ 12.072,91

$ 69.609,99

$ 156.200,49

$ 226.428,18

$ 464.311,57

$ 2.035.688,43

Componente 4

$ 910.000,00

$ 65.585,08

$ 70.772,38

$ 52.722,50

$ 145.181,27

$ 334.261,24

$ 575.738,76

Total

$ 18.200.000,00

$ 226.568,35

$ 391.163,92

$ 381.763,93

$ 816.091,60

$ 1.815.587,81

$ 16.384.412,19

Acumulado

Remanescente

$ 13.334.759,77

$ 37.305.240,23

Contrapartida (US$)
Componente

Planejado
Projeto*

Componente 1

$ 50.640.000,00

Componente 2

$ 1.090.000,00

Componente 3

$ 40.680.000,00

Componente 4

$ 7.240.000,00

Total

$ 99.650.000,00

2014 e 1° semestre 2015**
MMA
$ 40.607,03

ICMBio

2° semestre 2015**
MMA

2° semestre 2016

1° semestre 2016**

ICMBio

MMA

$ 1.314.734,20

$ 41.067,54

$ 7.587.779,95

$ 49.949,68

$ 1.350.142,01

$ -

$ -

$ -

$-

$ -

$ -

$

-

$ -

$-

$ 1.090.000,00

$ -

$ 3.026.845,69

$ -

$ 5.583.046,43

$ -

$ 22.311,38

$

-

$ -

$ 8.632.203,50

$ 32.047.796,50

$ 43.893,92

$ 101.516,48

$ 46.439,07

$ 50.758,24

$ 29.747,16

$

$ 27.577,80

$ -

$ 299.932,67

$ 6.940.067,33

$ 84.500,94

$ 4.443.096,37 $ 87.506,62

$ 13.221.584,62

$ 79.696,84

$ 1.372.453,38

$ 70.341,08

$ 2.907.716,08

$ 22.266.895,93

$ 77.383.104,07

Acumulado

Remanescente

-

$ 42.763,28

ICMBio
$ 2.907.716,08

Total (US$)
Componente

Planejado
Projeto*

2014 e 1° semestre 2015**

2° semestre 2015**

1° semestre 2016**

2° semestre 2016

Componente 1

$ 62.930.000,00

$ 1.373.851,87

$ 7.760.046,24

$ 1.495.646,24

$ 3.317.524,24

$ 13.947.068,59

$ 48.982.931,41

Componente 2

$

$ 130.399,72

$ 119.582,80

$ 77.286,39

$ 77.437,27

$ 404.706,18

$ 3.185.293,82

Componente 3

$ 43.180.000,00

$ 3.038.918,60

$ 5.652.656,42

$ 178.511,87

$ 226.428,18

$ 9.096.515,06

$ 34.083.484,94

Componente 4

$

$ 210.995,48

$ 167.969,70

$ 82.469,66

$ 172.759,07

$ 634.193,91

$ 7.515.806,09

Total

$ 117.850.000,00

$ 4.754.165,67

$ 13.700.255,15

$ 1.833.914,15

$ 3.794.148,76

$ 24.082.483,74

$ 93.767.516,26

3.590.000,00
8.150.000,00

*valores discriminados no PAD, em dólares
** valores dos Relatórios de Progresso semestrais, transformados em dólares pela taxa de conversão média dos desembolsos: 3,471
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Anexo 5. Planejado e executado por Componente (em R$)

Componente 1

Planejado Projeto*
R$ 41.896.610,00

2014 e 1° semestre 2015**
R$ 63.102,80

2° semestre 2015**
R$ 447.256,53

Doação (R$)
1° semestre 2016**
R$ 325.745,45

2º semestre 2016
R$ 1.251.255,98

Acumulado
R$ 2.087.360,76

Remanescente
R$ 39.809.249,24

Componente 2

R$

8.522.500,00

R$ 444.532,63

R$ 407.657,76

R$ 263.469,31

R$ 263.983,67

R$ 1.379.643,37

R$

Componente 3

R$

8.522.500,00

R$ 41.156,55

R$ 237.300,45

R$ 532.487,47

R$ 771.893,66

R$ 1.582.838,13

R$

6.939.661,87

Componente 4

R$

3.102.190,00

R$ 223.579,54

R$ 241.263,06

R$ 179.731,01

R$ 494.922,96

R$ 1.139.496,57

R$

1.962.693,43

Total

R$ 62.043.800,00

R$ 772.371,52

R$ 1.333.477,80

R$ 1.301.433,24

R$ 2.782.056,27

R$ 6.189.338,83

R$ 55.854.461,17

2014 e 1° semestre 2015**
MMA
ICMBio
R$
R$ 138.429,35
4.481.928,89

2° semestre 2015**
MMA
ICMBio
R$
R$ 139.999,25
25.866.741,85

Componente

Componente

Planejado Projeto*

Contrapartida (R$)
1° semestre 2016**
MMA
ICMBio
R$
R$ 170.278,46
4.602.634,11

Componente 1

R$ 172.631.760,00

Componente 2

R$

3.715.810,00

R$ -

R$ -

R$ -

Componente 3

R$ 138.678.120,00

R$ -

R$
10.318.516,97

R$ -

Componente 4

R$ 24.681.160,00

R$ 149.634,36

R$ 346.069,68

Total

R$ 339.706.850,00

R$ 288.063,71

R$
15.146.515,54

Componente 1

Planejado Projeto*
R$ 214.528.370,00

2014 e 1° semestre 2015**
R$ 4.683.461,04

2° semestre 2015**
R$ 26.453.997,63

Total (R$)
1° semestre 2016**
R$ 5.098.658,02

Componente 2

R$ 12.238.310,00

R$ 444.532,63

R$ 407.657,76

Componente 3

R$ 147.200.620,00

R$ 10.359.673,52

Componente 4

R$ 27.783.350,00

Total

R$ 401.750.650,00

Componente

R$

-

R$
19.032.605,27
R$
R$ 158.310,80
173.034,84
R$
R$ 298.310,05
45.072.381,96

R$ -

R$ -

R$

R$
76.059,48

-

2º semestre 2016
MMA
ICMBio
R$
R$ 145.780,02
9.912.404,12
R$
R$ R$
R$ R$
R$ 94.012,71
R$
R$
239.792,73
9.912.404,12

Acumulado

7.142.856,63

Remanescente

R$ 45.458.196,05

R$ 127.173.563,95

R$

R$

-

3.715.810,00

R$ 29.427.181,72

R$ 109.250.938,28

R$ 1.022.470,46

R$ 23.658.689,54

R$ 75.907.848,23

R$ 263.799.001,78

2° semestre 2016
R$ 11.309.440,12

Acumulado
R$ 47.545.556,81

Remanescente
R$ 166.982.813,19

R$ 263.469,31

R$ 263.983,67

R$ 1.379.643,37

R$ 10.858.666,63

R$ 19.269.905,72

R$ 608.546,95

R$ 771.893,66

R$ 31.010.019,85

R$ 116.190.600,15

R$ 719.283,58

R$ 572.608,70

R$ 281.139,07

R$ 588.935,67

R$ 2.161.967,03

R$ 25.621.382,97

R$ 16.206.950,77

R$ 46.704.169,81

R$ 6.251.813,35

R$ 12.934.253,12

R$ 82.097.187,05

R$ 319.653.462,95

R$ 101.408,06

R$ -

R$ 271.686,53

R$
4.678.693,59

*valores discriminados no PAD, em dólares, transformados em reais pela taxa de conversão média dos desembolsos: 3,471
** valores aferidos pelos Relatórios de Progresso semestrais
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Anexo 6. Equipe envolvidos diretamente com as ações do Projeto no primeiro semestre de 2017.
Órgão/Unidade
MMA/SBIO/DAP
MMA/SBIO/DAP
MMA/SBIO/DAP
MMA/SBIO/DAP
MMA/SBIO/DAP
MMA/SBIO/DAP
MMA/SBIO/DAP
MMA/SBIO/DAP
MMA/SBIO/DAP
ICMBio/DIMAN
ICMBio/DIMAN
ICMBio/DIMAN
ICMBio/DIMAN
ICMBio/DIMAN
FUNBIO
FUNBIO
FUNBIO
MMA/SBIO/DESP
MMA/SBIO/DESP
MMA/SBIO/DESP
MMA/SBIO/DESP
MMA/SBIO/DESP
MMA/SBIO/DESP
MMA/SBIO/DESP
MMA/SBIO/DESP
MMA/SBIO/DESP
MMA/SBIO/DESP
MMA/SBIO/DESP
MMA/SBIO/DESP
MMA/SBIO/DECO
MMA/SBIO/DECO
MMA/SBIO/DECO
MMA/SBIO/DECO
MMA/SBIO/DECO
MMA/SBIO/DECO
ICMBio/DIBIO
ICMBio/DIBIO
ICMBio/DIBIO
ICMBio/DIBIO
ICMBio/DIBIO
ICMBio/DIBIO
ICMBio/DIBIO
ICMBio/DIBIO
ICMBio/DIBIO
ICMBio/DIBIO
ICMBio/DIBIO
ICMBio/DIBIO
ICMBio/DIBIO
ICMBio/DIBIO
ICMBio/DIBIO
ICMBio/DIBIO
ICMBio/DIBIO
ICMBio/DIBIO
ICMBio/DIBIO
ICMBio/DIBIO

Nome
Thiago Gil Barreto Barros
André Luis Lima
Warwick do Amaral Manfrinato
Betânia Santos Fichino
Marina Faria do Amaral
Reinaldo Pinto Junior
Jorge Luiz Pereira
Rosiane de Jesus Pinto
Rosângela de Assis Nicolau
Julia Zapata
Fernanda Luisa Santos
Andrea Saboya Vilar de Carvalho
Alisson Monteiro Cavalcante
Adriana Risuenho Leão
Fernanda F. C. Marques
Daniela Leite
Paula Vergne Fernandes
Ugo Vercillo
Roberto Gallucci
Vinicius Scofield Siqueira
Welton Ferreira
Henrique Anatole
Andrea Varella Teixeira
José Renato Legracie Junior
Nadinni Sousa
Thais Evangelista Coutinho
Bianca Chaim Mattos
Carlos Henrique Targino
Tatiani Elisa Chapla
Carlos Alberto de Mattos Scaramuzza
Luciane Lourenço
Maurício dos Santos Pompeu
Rafael Agrello Dias
Paula Pereira
Luciana Valadares
Kátia Ribeiro
Thatiana Chaves de Souza
Anna Carolina Ramalho Lins
Caren Dalmolin
Eleide Aguiar
Flávia Barros Moreira
Lorena Cordeiro de Lima
Fernanda Soares
Danilo do prado Perina
Luciano Petribu
Carlos Eduardo Guidorizzi
Rosana Junqueira Subirá
Rodrigo Silva Pinto Jorge
Ana Paula Leite Prates
Marcelo Lima Reis
Márcio Uehara Prado
Ugo José Borba Bezerra
Alberto Costa de Paula
Ana Elisa de Faria Bacellar Schittini
Walter Steebock

Instância
UCP
UCP
UCP
UCP
UCP
UCP
UCP
UCP
UCP
UIP
UIP
UIP
UIP
UIP
UGP
UGP
UGP
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE

ICMBio/DIBIO

Joseilson de Assis Costa

UE

ICMBio/DIBIO
ICMBio/DIBIO
ICMBio/DIBIO
ICMBio/DIBIO
ICMBio/DIBIO
ICMBio/DIBIO

Tatiana rosa
Riguel Feltrin Contente
Leonardo Kenji Miyashita
Ivan de Queiroz Campelo Listo
Jaime da Costa Pereira Neto
Laplace Gomide Junior

UE
UE
UE
UE
UE
UE

Função
Coordenador do Projeto na UCP/MMA
Coordenador do Projeto na UCP/MMA
Coordenador do Projeto na UCP/MMA
Analista Ambiental
Analista Ambiental
Técnico Administrativo
Técnico Administrativo
Analista Ambiental
Analista Ambiental
Coordenador do Projeto na UIP/ICMBio
Técnica Administrativa
Técnica Administrativa
Técnico Administrativa
Analista Ambiental/ Chefe da Divisão
Coordenadora do Projeto na UGP/Funbio
Coordenadora do Projeto na UGP/Funbio
Coordenadora do Projeto na UGP/Funbio
Coordenador da execução no DESP/MMA
Coordenador da execução no DESP/MMA
Analista Ambiental
Técnico Administrativo
Coordenador
Analista Ambiental
Analista Ambiental
Analista Ambiental
Analista Ambiental
Analista Ambiental
Analista Ambiental
Analista Ambiental
Diretor
Analista Ambiental
Analista Ambiental
Analista Ambiental
Analista Ambiental
Analista Ambiental
Coordenador da execução na DIBIO/ICMBio
Analista Ambiental
Bolsista COPAN
Analista Ambiental
Coordenadora assessoria financeira DIBIO
Assessoria Técnica DIBIO
Assessoria Técnica DIBIO
Assesoria Financeira DIBIO
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Anexo 7. Acompanhamento da execução das Unidades Executoras – PO 2017/2019 – execução iniciada em junho/2017 (recurso planejado, pendente de contratação,
pago, pendente de pagamento e saldo):

Taxa de Execução
100%

100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%

Saldo*
Pendente de Pagamento**
Pago***
Pendente de Contratação****
Recurso Planejado PO 2017/2019
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R$3.000.000,00

3.000.000,00

R$2.500.000,00

2.500.000,00

R$2.000.000,00

2.000.000,00

R$1.500.000,00

1.500.000,00

R$1.000.000,00

1.000.000,00

Saldo*
Pendente de Pagamento**
R$500.000,00

R$-

500.000,00

Pago***
Pendente de Contratação****

0,00

Recurso Planejado PO 2017/2019

R$9.000.000,00

R$9.000.000,00

R$8.000.000,00

R$8.000.000,00

R$7.000.000,00

R$7.000.000,00

R$6.000.000,00

R$6.000.000,00

R$5.000.000,00

R$5.000.000,00

Pendente de
Pagamento**

R$4.000.000,00

R$4.000.000,00

Pago***

R$3.000.000,00

R$3.000.000,00

R$2.000.000,00

R$2.000.000,00

R$1.000.000,00

R$1.000.000,00

R$-

R$DIBIO - GEF
MAR

Saldo*

Pendente de
Contratação****
Recurso Planejado
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Abreviações e Siglas
AMCP

Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas

Banco Mundial

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD)

CDB

Convenção sobre Diversidade Biológica

COP

Comitê Operacional do Projeto

CP

Conselho do Projeto

CNUC

Cadastro Nacional de Unidades de Conservação

DECO

Departamento de Ecossistemas

DESP

Departamento de Espécies

DIBIO

Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade

DIMAN

Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação

FUNAI

Fundação Nacional do Índio

FUNBIO

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade

GEF

Global Environment Facility

IBAMA

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis

ICMBio

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

MMA

Ministério do Meio Ambiente

MOP

Manual Operacional do projeto

PO

Planejamento Operativo

SBF

Secretaria de Biodiversidade e Florestas

SNUC

Sistema Nacional de Unidades de Conservação

TT

Tracking Tools

UC

Unidade de Conservação

UCP

Unidade de Coordenação do Projeto (MMA)

UE

Unidade Executora

UGP

Unidade de Gestão do Projeto (FUNBIO)

UIP

Unidade de Implementação do Projeto (ICMBio)
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Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente

ABONG

Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais

ACRE

Áreas de Conservação e Reprodução de Espécies

ACT

Acordo de Cooperação Técnica

AMCP

Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas

APA

Área de Proteção Ambiental

ARPA

Áreas Protegidas da Amazônia

ASA

Avaliação Socioambiental

BIRD

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento

CDB

Convenção da Diversidade Biológica

CEMAVE

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres

CEPENE

Centro de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Nordeste

CEPNOR

Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros do Litoral Norte

CEPSUL

Centro de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Sudeste e Sul

CMA

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos

CNPT

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Sóciobiodiversidade Associada a
Povos e Comunidades Tradicionais

COEDU

Coordenação de Educação Ambiental

CNEA

Cadastro Nacional de Entidades Ambientais

CONFREM

Comissão Nacional para o Fortalecimento das Reservas Extrativistas e dos Povos
Extrativistas Costeiros Marinhos

CNI

Confederação Nacional da Indústria

COP

Comitê Operacional do Projeto

CP

Conselho do Projeto

CPC

Comitê de Pronunciamentos Contábeis

CNUC

Cadastro Nacional de Unidades de Conservação

DAP

Departamento de Áreas Protegidas

DCOL

Divisão de Consolidação de Limites

DECO

Departamento de Ecossistemas

DESP

Departamento de Espécies

DIBIO

Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade

DIMAN

Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação

DISAT

Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial

ESEC

Estação Ecológica

FLONA

Floresta Nacional

FUNBIO

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade

GEF

Global Environment Facility

GPS

Global Positioning System

GT

Grupo de Trabalho
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Grupos Técnicos de Trabalho

IBAMA

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

IBRACON

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil

ICMBio

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

IFR

Interim Unaudited Financial Reports

IN

Instrução Normativa

INCRA

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

IUCN

União Internacional de Conservação da Natureza

MMA

Ministério do Meio Ambiente

MME

Ministério de Minas e Energia

MOP

Manual Operacional do Projeto

MR

Marco Referencial

OEMA

Órgão Estadual de Meio Ambiente

ONG

Organização Não-governamental

PAD

Project Appraisal Documente

PAN

Planos de Ação Nacional

PARNA

Parque Nacional

PAS

Planos de Ação Sustentável

PEM

Parque Estadual Marinho

PGSA

Plano de Gestão Sócio-Ambiental

PLANAF

Planejamento Anual de Fiscalização

PMN

Patrimônio Mundial Natural

PNGC

Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro

PNRM

Política Nacional de Recursos do Mar

PO

Planejamento Operacional

POA

Planejamento Operacional Anual

PP

Plano de Aquisições

PPPEAs

Projetos Políticos Pedagógicos de Unidades de Conservação

PSRM

Plano Setorial para os Recursos do Mar

RDS

Reserva de Desenvolvimento Sustentável

REBIO

Reserva Biológica

RESEX

Reserva Extrativista

REVIMAR

Avaliação, Monitoramento e Conservação da Biodiversidade Marinha

REVIS

Refúgio da Vida Silvestre

SAMGE

Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão

SBIO

Secretaria de Biodiversidade

SBPC

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência

SECIRM

Secretaria Interministerial para os Recursos do Mar
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Sistema de Informação Geográfica

SNUC

Sistema Nacional de Unidades de Conservação

SISBIO

Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade

SISNAMA

Sistema Nacional do Meio Ambiente
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Apresentação
O Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas – GEF-Mar é um pProjeto do Governo Federal,
criado e implementado em parceria com instituições privadas e a sociedade civil para promover a
conservação da biodiversidade marinha e costeira.
Com o objetivo de estabelecer um padrão de gerenciamento claro e preciso, que possibilite a
menor margem possível de subjetividade, foi desenvolvido este Manual Operacional do Projeto GEFMar – MOP. Nele estão descritos os critérios e fluxos gerenciais a serem seguidos na condução do
Projeto e que permitem uma execução eficiente, para o alcance das metas propostas.
Neste MOP constam as principais diretrizes que devem ser observadas no gerenciamento do
Projeto, realizado no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade, da Petrobras,dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente e do Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade.
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O Projeto GEF-Mar
1

Apresentação do Projeto

O Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas – GEF-Mar é um pProjeto do Governo Federal,
criado e implementado em parceria com instituições privadas e a sociedade civil, para promover a
conservação da biodiversidade marinha e costeira. De forma mais específica, o pProjeto busca apoiar
a criação e implementação de um Sistema de Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas (AMCPs) no Brasil
a fim de reduzir a perda de biodiversidade marinha e costeira. Este sistema integra diferentes
categorias de Uunidades de Cconservação (UCs) e outras áreas protegidas, sob diferentes estratégias
de gestão. Trata-se de um plano de ação amplo, em que várias agendas podem ser integradas em prol
da conservação marinha e costeira.
A conservação dos ecossistemas marinhos e costeiros beneficia diretamente comunidades
tradicionais, garantindo o acesso a recursos naturais e contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida dessas populações. A manutenção dos serviços ecossistêmicos gerados, como a capacidade de
produção de alimentos, e a regulação climática, também contribui fortemente para a redução da
pobreza e qualidade de vida. Além da fauna e flora locais, espécies migratórias também são afetadas,
através da proteção de áreas importantes em que estas se alimentam, descansam ou se reproduzem,
ao longo da costa brasileira.
O Projeto está alinhado com as políticas nacionais brasileiras para a conservação da biodiversidade
e o desenvolvimento sustentável da zona costeira e marinha: Política Nacional de Biodiversidade,
Metas Nacionais de Biodiversidade de 2010 e 2020, Política Nacional de Recursos do Mar (PNRM) incluindo o Plano Setorial para os Recursos do Mar (PSRM VIII 2012 - 2015), Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro (PNGC), Avaliação, Monitoramento e Conservação de Biodiversidade Marinha
(REVIMAR), entre outros.

2

Contexto e histórico

Em 2007, após a publicação da atualização das Áreas Prioritárias para a Conservação da
Biodiversidade Brasileira, quando foram mapeadas as áreas prioritárias para a zona costeira e marinha,
o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) iniciaram
uma discussão sobre a necessidade de ações voltadas para a conservação do ambiente marinho e da
indução de projetos que fossem de relevância para as políticas públicas de conservação do ambiente
marinho dentro de carteiras de financiamento já existentes no FUNBIO. No ano seguinte, o MMA foi
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procurado pelo FUNBIO com a intenção de construir um grande projeto para o ambiente marinho, aos
moldes do Programa ARPA (Áreas Protegidas da Amazônia). Tendo em vista a importância e urgência
de ações voltadas para conservação marinha, o MMA propôs ao FUNBIO promover discussões entre
seus membros e representantes de ONGs, academia e setor governamental, visando à identificação de
prioridades estratégicas para direcionar as ações do projeto.
Com base nestas discussões, nas quais o tema Áreas Marinhas Protegidas foi identificado como
prioritário, o FUNBIO realizou um Workshop - Ambiente Marinho Protegido, visando à construção de
um programa de apoio a sistemas representativos e efetivos de áreas marinhas protegidas. O
workshop aconteceu em Paraty, RJ, em março de 2009, e contou com o apoio do Atlantic Forest
Conservation Fund – AFCoF (Fundo de Conservação da Mata Atlântica – FUNBIO/ KfW), co-financiado
pela República Federal da Alemanha através do KfW Entwicklungsbank, e da organização não
governamental The Ocean Foundation. A partir do workshop foi formado um grupo de trabalho para
coordenar a elaboração de um “Programa de Apoio a Sistemas Representativos e Efetivos de Áreas
Marinhas e Costeiras Protegidas”.
Em 2011 a Secretaria de Biodiversidade e Florestas do MMA (SBF(SBIO/MMA) apresentou ao Fundo
Global para o Meio Ambiente (Global Environment Facility – GEF) uma proposta enfocando a criação
e implementação de sistemas representativos e efetivos de Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas, em
parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, IBAMA, Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO, e Petrobras, tendo o Banco Mundial como Agência
Implementadora junto ao GEF. Com isso foram assegurados US$ 18,2 milhões do GEF para estabelecer
sistemas representativos e efetivos de áreas protegidas em pelo menos 5% do território costeiro e
marinho brasileiro. Além dos recursos do GEF, na elaboração do Projeto a Petrobras se comprometeu
com outros US$ 20 milhões in cash e mais R$ 127 milhões in kind em dados e conhecimento técnico
da empresa, que ainda não foram efetivados.

3

Comentado [BSF3]: Verificar se mantém esse parágrafo,
em função das negociações com a Petrobras

Objetivo geral do Projeto

O objetivo geral do pProjeto é apoiar a expansão de um sistema globalmente significativo,
representativo e eficaz de Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas (AMCPs) no Brasil, e identificar
mecanismos para a sua sustentabilidade financeira.
Conforme o Acordo de Doação assinado entre o Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) e o
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) em 26 de setembro de 2014 e com a Portaria MMA Nº
349, de mesma data, que institui o Projeto Áreas Protegidas Marinhas e Costeiras – Projeto GEF-Mar,
o Projeto possui os seguintes objetivos:
a. Expandir o sistema de Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas para, no mínimo, 5%
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(equivalente a 175.000 km2) do território marinho brasileiro;
b. Promover maior proteção da biodiversidade em pelo menos 9.300 km2 de área
marinha e costeira; e
c. Identificar, desenhar, e preparar pelo menos dois mecanismos financeiros para
implementação, capazes de contribuir para a sustentabilidade a longo prazo das AMCPs.

4

Arranjo institucional e governança

Conforme o Acordo de Doação assinado entre o Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) e o
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) em 26 de setembro de 2014 e com a Portaria nºNº
349, de mesma data, o Projeto GEF-Mar está organizado em três principais instâncias: o Conselho do
Projeto (CP), instituído pela Portaria Nº 455, de 17 de outubro de 2016, responsável pelo
aconselhamento político e estratégico do Projeto; o Comitê Operacional do Projeto (COP) como
unidade administrativa, com função de garantir a execução do pProjeto de acordo com seus objetivos,
considerando as orientações do CP; e a Unidade de Coordenação do Projeto (UCP), responsável por
coordenar a execução e implementação do pProjeto, atuando como elo entre o COP e os diversos
executores.
O Comitê Operacional (COP) poderá estabelecer periodicamente Grupos Técnicos de Trabalho
(GTTs) com mandato específico para analisar e fornecer orientações técnicas sobre questões que
possam surgir com relação à implementação do pProjeto.
A operacionalização e monitoramento da execução financeira para implementação das atividades
do pProjeto serão realizados pela Unidade de Gestão do Projeto (UGP), instituída no âmbito do FUNBIO,
que será responsável por fazer a gestão financeira junto às Unidades Executoras do Projeto - UEs
(Uunidades de Cconservação federais, estaduais e municipais, Diretoria de Pesquisa, Avaliação e
Monitoramento da Biodiversidade- DIBIO/ICMBio, Departamento dde Ecossistemas – DECO/MMA e
Departamento de Espécies – DESP/MMA), assim como à Unidade de Implementação do Projeto UIP/ICMBio e à Unidade de Coordenação do Projeto - UCP/MMA, no que se refere às atividades sob
sua responsabilidade.
No âmbito do ICMBio, a Unidade de Implementação do Projeto (UIP) é responsável por
supervisionar a execução e implementação do pProjeto diretamente nas UEs de sua responsabilidade
(Uunidades de conservação federais, Centros de Pesquisa e Conservação federais e e Coordenações
temáticas da DIBIO/ICMBio, DISAT/ICMBio e DIMAN/ICMBio), observando o atendimento das metas
definidas para cada componente. As Uunidades de Cconservação estaduais/municipais serão
supervisionadas por um Ponto Focal definido pelo órgão gestor estadual/municipal.
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Figura 1: Organograma do Arranjo Institucional do Projeto.
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Conselho do Projeto (CP)

O Conselho do Projeto (CP)), instituído por meio da Portaria Nº 455, de 17 de outubro de 2016, é a
unidade de aconselhamento político e estratégico do Projeto, responsável por estabelecer conexões
com políticas e programas setoriais relevantes, auxiliar na resolução de quaisquer questões e debates
intersetoriais, e sugerir abordagens para a gestão de paisagens costeiras e marinhas.
O CP é composto pelos seguintes membros do governo e de organizações não governamentais:

Governo

•

•
•

1 representante do Ministério do
Meio Ambiente (Presidente)
1 representante do Ministério de
Minas e Energia

•

1 representante do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação

•

1 representante do Ministério da
Defesa/SECIRM
1 representante da Secretaria de
Portos

•

Sociedade Civil
•
•
•

1 representante da ABEMA
Associação Brasileira1

representante da comunidade
científica
•
•

2 representantes de organizações
não governamentais (1
norte/nordeste e 1 sul/sudeste)
Entidades1 representante do setor

privado
•

1 representante de pescadores
artesanais
1 observador do FUNBIOMeio Ambiente ABEMA

•

1 representante do Ministério da
Pesca e Aquicultura
1 observador do ICMBio

• 1 representante do Ministério de Minas e
Energia
• 1 representante do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovação e Comunicações

•

1 representante da comunidade científica

•

• 1 representante do Ministério da
Defesa/SECIRM
• 1 representante da Secretaria de Portos
• 1 representante da Secretaria de Pesca
• 1 observador do ICMBio

•

2 representantes de organizações não
governamentais (1 norte/nordeste e 1
sul/sudeste)
1 representante do setor privado

•

1 representante de pescadores

•

1 observador do Funbio

Tabela 1: Instituições representantes no Conselho do Projeto.
O Conselho do Projeto se reunirá ordinariamente duas vezes por ano, sendo no mínimo uma vez
presencialmente. As reuniões serão presididas pelo representante da SBFIO/MMA, sendo a Unidade
de Coordenação do Projeto (UCP) responsável pela função de Secretaria-Executiva do Comitê,
convocando, organizando e disponibilizando informações necessárias para realização de reuniões e
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divulgando o registro das mesmas.
O representante da Comunidade Científica seráé indicado pela sSociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência – SBPC.
Os representantes das ONGs ambientalistas serão indicados pela Associação Brasileira de
Organizações Não Governamentais – ABONG. As ONGs com representação no CP devem estar
registradas no Cadastro Nacional de Entidades Ambientais (CNEA) e comprovar seu trabalho nas
respectivas regiões (norte/nordeste e sul/sudeste).
O representante do setor privado seráé indicado pela Confederação Nacional da Indústria-CNI.
O representante dos pescadores artesanais seráé indicado pela Comissão Nacional de
Fortalecimento das Reservas Extrativistas Costeiras e Marinhas - CONFREM.
O FUNBIO e o ICMBio participam do CP como observadores, aportando informações necessárias ao
trabalho do mesmo.
O regimento interno do CP deverá ser proposto pela UCP para aprovação do CP em sua primeira,
aprovado na segunda reunião do Conselho é apresentado no anexo 5.8 desse documento.

4.2

Comitê Operacional do Projeto (COP)

O Comitê Operacional do Projeto (COP) é uma unidade administrativa com a função de garantir a
execução do pProjeto de acordo com seus objetivos, considerando as orientações do Conselho do
Projeto. Este Comitê deverá tomar decisões relativas ao bom andamento do pProjeto, dentre elas:

a. Definir procedimentos operacionais, diretrizes e ações estratégicas;
b. Determinará critérios para a assinatura dos acordos e dos contratos previstos no
âmbito do Projeto;
b.c. Analisar e aprovar os Planos Operacionais (POs) do Projeto e Planos de Compra;
c.d. Apoiar a elaboração, pelo FUNBIO, do Plano de Aquisições;
d.e. Acompanhar a execução dos POs para cada componente a cada semestre, resolvendo
obstáculos e gargalos que possam diminuir o ritmo de execução do pProjeto;
e.f. Analisar e aprovar os relatórios técnicos e financeiros (contrapartida) e as sugestões
feitas por outros parceiros do pProjeto;
f.g. Estabelecer critérios para acordos e contratos previstos no âmbito do Projeto;
g.h. Criar Grupos de Trabalho para análise de questões técnicas específicas.

Página | 17

Comentado [BSF4]: Atribuições ajustadas conforme PAD

Manual Operacional do Projeto GEF-Mar

Manual Operacional do Projeto GEF-Mar

O COP é composto pelos seguintes membros:
Membros do Comitê Operacional do Projeto
● 1 representante da Secretaria de Biodiversidade e Florestas/Ministério do Meio
Ambiente (Presidente)
● 1 representante do ICMBio
● 1 representante do FUNBIO
Tabela 2: Representantes do COP.
O Comitê Operacional do Projeto se reunirá pelo menos uma vez por semestre, podendo ser
presencial ou virtualmente. As reuniões serão presididas pelo representante da SBFIO/MMA, sendo a
Unidade de Coordenação do Projeto (UCP/MMA) responsável pela função de Secretaria-Executiva do
Comitê, convocando, organizando e disponibilizando informações necessárias para realização de
reuniões e divulgando o registro das mesmas.

4.3

Grupos Técnicos de Trabalho (GTTs)

O Comitê Operacional do Projeto (COP) poderá estabelecer periodicamente Grupos Técnicos de
Trabalho (GTTs) com mandato específico para analisar e fornecer orientações técnicas sobre questões
que possam surgir com relação à implementação do pProjeto. Os GTTs serão compostos por
especialistas técnicos do governo, universidades, instituições de pesquisa, ONGs e/ou partes
interessadas para o tema específico, e coordenados por um dos membros do COP.

4.4

Unidade de Coordenação do Projeto (UCP/MMA)

Instituída no âmbito do Departamento de Áreas Protegidas, da Secretaria de Biodiversidade e
Florestas do Ministério do Meio Ambiente (SBFIO/MMA), a Unidade de Coordenação do Projeto – UCP
– é responsável por coordenar a execução e implementação do pProjeto, atuando como elo entre o
Comitê Operacional e os diversos executores do pProjeto.
A UCP será liderada por um Coordenador do Projeto e apoiada por pelo menos dois especialistas
técnicos e pessoal administrativo, qualificado e em número adequado para desempenhar a função de
Secretaria executiva do Projeto, bem como o exercício das atividades de coordenação de seus quatro
componentes, acompanhamento e execução do Projeto.
São atribuições da UCP:
a. Realizar a gerência global do pProjeto, além de avaliar e atualizar os objetivos e metas
da matriz de resultados do pProjeto;
b. Promover a articulação e integração entre os parceiros e instâncias do Projeto,
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garantindo a comunicação entre as partes, e confirmando que os instrumentos jurídicos que
embasam o Projeto estão sendo cumpridos;
c. Garantir o cumprimento das salvaguardas do Projeto, em colaboração com o ICMBio
e órgãos estaduais do meio ambiente;
d. Atuar como Secretaria-Executiva do Conselho do Projeto e do Comitê Operacional do
Projeto, convocando, organizando e disponibilizando informações necessárias para a
realização de reuniões e divulgando o registro das mesmas;
e. Elaborar e executar os POs do o PO da UCP/DAP/MMA, e supervisionar a elaboração
dos POs dos executores, em conjunto com o ICMBioUnidades Executoras, UIP/ICMBIO e
UGP/FUNBIO;
f.

Revisar os POs, após aprovação do ICMBio, no que tange à elegibilidade dos insumos

planejados;
g. Receber os POs, elaborar o PO consolidado do Projeto e providenciar seu envio para o
FUNBIO;
Encaminhar o PO consolidado e o PP às Unidades Executoras após Não Objeção do Banco Mundial;
i. Garantir adequação dos mecanismos financeiros desenvolvidos pelo Projeto às normas
vigentes de modo a possibilitar que sejam traduzidos em políticas públicas que contribuam para a
sustentabilidade econômica das AMCPs;
j.

Promover internalização do tema “mecanismos para a sustentabilidade financeira” no setor

público;
k. Zelar pela correta e adequada utilização dos bens adquiridos e doados ao DAP, pelo
FUNBIO;
l.

Informar ao FUNBIO a numeração do patrimônio de cada bem doado ao MMA no prazo de

60 (sessenta) dias, contados a partir da entrega destes;
m. Coordenar, apoiar e supervisionar a realização das atividades no âmbito de cada
componente pelos seus respectivos executores;
n. Orientar os executores do pProjeto sobre os procedimentos técnicos, administrativos e
financeiros aceitos pelos doadores; , junto ao FUNBIO;
o. Discutir e propor ajustes em procedimentos, documentos de referência e metodologias
para o alcance das metas do Projeto;
p. Elaborar os relatórios de progresso semestrais;
q. Reunir e consolidar os relatórios de progresso de todos os executores;
r.

Consolidar relatório de acompanhamento do Projeto, incluindo valores de contrapartida

governamental do MMA e ICMBio, a serem analisados e aprovados pelo Comitê Operacional;
s. Elaborar relatórios de supervisão e outros conforme a necessidade apresentada por
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doadores, fazendo uso dos dados e análises apresentados pelo ICMBio e OEMAs (dados técnicos)
e FUNBIO (dados financeiros);
t.

Monitorar e avaliar, a partir de informações repassadas pelo Funbio e, ICMBio e OEMAs,

os marcos referenciais detalhados no item 9.1.4, ações acordadas nos POs e o desempenho em
relação às metas do Projeto;
u. Prestar informações ao público em geral, conduzindo programa de comunicação eficiente;
v. Monitorar as atividades físicas e financeiras do Projeto;
w. Manter atualizada a ferramenta de monitoramento do GEF (GEF Management
Effectiveness Tracking Tool), com base nas informações fornecidas pelos gestores das áreas
protegidas, em consonância com as metas e orçamentos acordados;
x. Formular e sistematizar documentos para análise e aprovação pelo Comitê Operacional,
com apoio dos pontos focais e das Unidades Executoras; e,
y. Encaminhar as minutas de proposta de aditamento dos Acordos de Cooperação Técnica, e
outros assuntos pertinentes, para os exames jurídicos do MMA e, ICMBio e OEMAs, tomando as
devidas providências para a assinatura e publicação dos mesmos, antes do término de sua vigência.

4.5

Unidade de Gestão do Projeto (UGP/FUNBIO)

Instituída no âmbito do FUNBIO, a Unidade de Gestão do Projeto GEF-Mar (UGP) tem como
finalidade operacionalizar e monitorar a execução financeira e implementação das atividades do
pProjeto.
A UGP será liderada por um gerente de pProjeto e apoiada por uma equipe técnica e administrativa
específica, composta por pessoal qualificado e em número suficiente para assegurar uma boa gestão
fiduciária dos recursos até a conclusão do pProjeto, de acordo com os termos estabelecidos neste
Manual Operacional.
O gerente de pProjeto da UGP deverá trabalhar em estreita colaboração com o Coordenador do GEFMar (UCP/MMA), de forma a garantir a boa gestão do Projeto, especialmente nos aspectos
relacionados às finanças e Plano de Aquisições – PP (PP refere-se a Procurement Plan. Modelo em
anexo).
São atribuições da UGP:
a. Realizar a execução e a gestão financeira do Projeto com eficiência, transparência em
conformidade com as disposições e obrigações estabelecidas no Acordo de Doação e conforme
descritos neste Manual, em contratos de doação mais restritivos ou em acordos entre
parceiros realizados posteriormente;

Página | 20

Comentado [BSF6]: Recomendação: colocar quantidade
mínima de equipe na revisão de meio termo.

Manual Operacional do Projeto GEF-Mar

Manual Operacional do Projeto GEF-Mar

b. Manter o controle contábil atualizado e exato de todas as movimentações financeiras
relacionadas aos recursos de doação, de acordo com as regras estabelecidas neste Manual;
c. Manter o registro das transações por meio de um sistema computadorizado auditável,
operado no âmbito do FUNBIO, com capacidade de produzir os relatórios necessários sobre o
uso dos recursos, conforme o formato e periodicidade exigidos;
d. Gerir o pProjeto, zelando pelo seu bom desempenho operacional e financeiro, bem
como pelo alcance dos resultados esperados, em conformidade com as salvaguardas
ambientais e sociais;
e. Promover a capacitação contínua dos executores nos procedimentos operacionais do
Projeto;
f.

Comunicar aos doadores qualquer fato ou evento que afete, ou possa afetar,

essencialmente o desempenho do pProjeto;
g.

Revisar os POs, após aprovação dos Pontos focais e a UCP/MMA, no que tange à

elegibilidade dos insumos planejados;
g.h. Adquirir e contratar os bens e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades
do pProjeto de acordo com os POs aprovados e com as regras e condições acordadas;
h.i. Realizar a doação de bens adquiridos com recursos da doação para o ICMBio;
i.j. Realizar o acompanhamento financeiro dos executores apoiados;
j.k. Manter, anualmente, auditoria financeira independente e encaminhar o respectivo
relatório ao CP, ao COP e aos doadores;
k.l. Manter o Sistema Cérebro 2.001 operante, estável, seguro e confiável;
1

l.m. Reunir, consolidar e divulgar para o COP, trimestralmente, os relatórios financeiros de
todos os executores;
m.n.

Recepcionar os POs, elaborar o PP e encaminhá-los para Não Objeção do

Banco Mundial;
o. Encaminhar o PO consolidado e o PP às Unidades Executoras após Não Objeção do
Banco Mundial;
n.p. Criar os insumos necessários no Sistema Cérebro 2.0, e torná-los operacionais nos
prazos definidos no item 9.3.1 deste Manual;
o.q. Fornecer as informações contábeis do Projeto atualizadas sempre que solicitadas pelo
doador ou pelo COP, não se restringindo unicamente ao processo de elaboração dos relatórios

1

Sistema Cérebro 2.0 é um Sistema online de gestão de projetos desenvolvido pelo FUNBIO para facilitar a sua
execução. O sistema conta com controle de permissões e níveis de acesso, controles orçamentários, fluxos de
aprovação (controles), prestação de contas e relatoria gerencial.
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oficiais periódicos;
p.r. Utilizar os recursos do Projeto e seus rendimentos unicamente em favor do Projeto,
em conformidade com o Acordo de Doação, este Manual e Atas de Negociação do Projeto.

4.6

Unidade de Implementação do Projeto (UIP/ICMBio)

O ICMBio é o órgão gestor das UCs federais e é o ator-chave para o pProjeto, encarregado de
executar todas as atividades necessárias para a consolidação e manutenção dessas UCs. A Diretoria de
Criação e Manejo das Unidades de Conservação – DIMAN, por meio da Coordenação de Projetos
Especiais, estará diretamente envolvida na Coordenação do Projeto, devendo garantir a interlocução
com as demais diretorias do ICMBio.
Instituída no âmbito da DIMAN/ICMBio, a UIP é responsável por supervisionar a execução e
implementação do pProjeto diretamente nas Unidades de Conservação, Coordenações Temáticas,
Centros de Pesquisa e Conservação e Coordenações Regionais sob a sua responsabilidade, assim como
nos Centros de Pesquisa, em articulação com a Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da
Biodiversidade – DIBIO, observando o atendimento das metas definidas para cada Componente.
As atribuições da UIP/ICMBio incluem:
a. Elaborar estudos para a criação de UCs federais, de acordo com os critérios estabelecidos
pelo Projeto, e fornecer ao MMA a base cartográfica em formato digital das áreas propostas para
apoio;
b. Supervisionar e apoiar a realização das atividades no âmbito de cada componente pelos
seus respectivos executores;
c. Indicar o ponto focal do Instituto (no mínimo um), que deverá contribuir na intermediação
das relações entre os parceiros, especialmente FUNBIO e UCP/MMA, e executores vinculados ao
ICMBio;
d. Indicar o ponto focal em cada unidade executora apoiada pelo Projeto GEF-Mar;
e. Solicitar o cadastramento e informar sobre o desligamento de membros da equipe
gestora das Unidades Executoras ao FUNBIO e a UCP;
f.

Orientar os executores do pProjeto sobre os procedimentos técnicos, administrativos e

financeiros, e de salvaguardas ambientais e sociais aceitos pelos doadores;
g. Viabilizar a participação de servidores nos fóruns, reuniões e treinamentos realizados pelo
Projeto;
h. Informar ao FUNBIO, por ocasião da realização de viagens necessárias e de acordo com as
previsões orçamentárias estabelecidas, os dados dos servidores de seu quadro, de outros órgãos
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governamentais ou terceiros, que tenham sido destacados para a execução dessas atividades,
inclusive informando se são funcionários públicos ou não;
i.

Orientar os executores no preenchimento das ferramentas de planejamento,

monitoramento e gestão;
j.

Apresentar as especificações técnicas padrão de itens comuns aos executores, de forma

a agilizar e otimizar recursos nos processos de aquisições realizados pelo FUNBIO;
k. Aprovar em primeira instância os Planos Operacionais dos executores do ICMBio, para
posterior análise pela UCP;
l.

Alocar recursos orçamentários para as unidades executoras do Projeto sob sua

supervisão;
m. Supervisionar a elaboração, pelas unidades executoras, de Termos de Referência (TdRs)
em consulta às Coordenações Temáticas, na forma e com o conteúdo exigidos pelos processos de
compra e contratações efetuados pelo FUNBIO;
n. Supervisionar a vinculação dos bens adquiridos e serviços contratados aos propósitos
definidos no âmbito do Projeto, bem como informar a UCP e ao FUNBIO em caso de alguma
irregularidade;
o. Acompanhar a execução dos serviços contratados e zelar pelo seu desempenho nas
condições, formas e prazos contratados pelo FUNBIO, avaliando seus resultados;
p. Informar imediatamente ao FUNBIO toda e qualquer alteração unilateral e/ou
descumprimento dos serviços contratados pelo FUNBIO para que o mesmo possa atuar de forma
a sanar a situação ou, se for o caso, tomar as medidas legais cabíveis contra os prestadores dos
serviços;
q. Disponibilizar, semestralmente, à UCP informações que subsidiem a elaboração dos
relatórios de progresso, demonstrando os avanços, as dificuldades e as propostas de melhoria na
execução das atividades sob sua responsabilidade e sobre o desempenho dos executores;
r.

Disponibilizar, anualmente, à UCP informações que subsidiem a elaboração dos relatórios

de acompanhamento do Projeto, incluindo valores de contrapartida governamental do ICMBio e a
relação consolidada de servidores alocados nas unidades executoras do Projeto;
s. Implementar o monitoramento de conservação da biodiversidade (incluindo protocolos
básicos de biodiversidade, uso de recursos e integridade da paisagem) e indicadores
socioeconômicos nas unidades executoras;
t.

Aprovar em primeira instância o preenchimento da ferramenta de monitoramento do GEF

(GEF Management Effectiveness Tracking Tool) com base nas informações fornecidas pelos
gestores das áreas protegidas, em consonância com as metas e orçamentos acordados;
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u. Monitorar efetivamente as atividades físicas e financeiras do Projeto por meio de visitas
técnicas às unidades executoras, relatórios de acompanhamento do Projeto e outros mecanismos;
v. Discutir e propor ajustes aos procedimentos, documentos de referência e metodologias
para o alcance das metas do Projeto;
w. Prestar, sempre que solicitado, informações ao FUNBIO e ao MMA, permitindo amplo
acesso aos documentos relacionados à execução do pProjeto;
x. Promover a internalização do Projeto na estrutura do órgão gestor por meio da
disponibilização e divulgação de informações sobre o seu funcionamento, objetivos e avanços;
y. Informar ao FUNBIO os locais de entrega e o pessoal responsável pelo recebimento de bens
e o acompanhamento dos serviços contratados; e
z. Recepcionar os prestadores de serviços contratados pelo FUNBIO, supervisionar e fornecer
suporte para o adequado cumprimento dos contratos, tais como o acesso à (s) UC (s) (quando
necessário) ou às informações.

4.7

Pontos Focais Estaduais

Os Pontos Focais dos Estados são os responsáveis pela gestão das UCs estaduais. Os Pontos focais
são responsáveis pela supervisão da execução e das atividades do Projeto diretamente nas UCs sob sua
responsabilidade, observando o atendimento das metas definidas para cada componente.

As atribuições dos Pontos Focais Estaduais incluem:
a. Alocar recursos orçamentários para as UCs do Projeto GEF-Mar sob seu controle;
b. Dotar de pessoal as UCs do Projeto GEF-Mar sob seu controle, de acordo com os Marcos
Referenciais do Projeto GEF-Mar e necessidades de gestão das UCs;
c. Elaborar estudos para a criação de UCs Estaduais, de acordo com os critérios estabelecidos
pelo Projeto GEF-Mar, e fornecer ao MMA o banco de dados, incluindo metadados em
formato digital das áreas propostas para apoio do Projeto GEF-Mar;
d. Garantir a manutenção das UCs apoiadas pelo Projeto GEF-Mar, e a execução das atividades
relacionadas a sua administração, bem como a disponibilização de equipes administrativas
básicas, tudo de acordo com os Marcos Referencias aplicáveis;
e. Elaborar os Planos de Manejo das UCs abarcadas pelo Projeto-GEF-Mar, bem como
disponibilizá-los aos parceiros e ao Cadastro Nacional de Unidades de Conservação - CNUC
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quando aprovados;
f.

Implementar os Termos de Compromisso firmados com apoio do Projeto GEF-Mar;

g. Elaborar o detalhamento dos Planos Operativos – POs, dentro dos tetos orçamentários
estabelecidos pelo MMA;
h. Fornecer as informações necessárias para que o FUNBIO possa executar os orçamentos
anuais aprovados, bem como informar os locais de entrega e pessoal responsável pelo
acompanhamento dos serviços contratados, especificações e termos de referência na forma
e com o conteúdo exigidos pelos processos de compras e contratações efetuadas pelo
FUNBIO;
i.

Prestar, sempre que solicitado, todo e qualquer esclarecimento ao FUNBIO e ao MMA,
permitindo amplo acesso às informações e documentos, compartilhando mecanismos
relacionados à execução do Projeto GEF-Mar;

j.

Informar imediatamente ao FUNBIO toda e qualquer alteração unilateral e/ou
descumprimento dos serviços contratados pelo FUNBIO para que o mesmo possa atuar de
forma a remediar a situação ou, se for o caso, tomar as medidas legais cabíveis contra os
prestadores dos serviços;

k. Recepcionar os prestadores de serviços contratados pelo FUNBIO, supervisionar e fornecer
suporte para o adequado cumprimento dos contratos, como acesso à (s) UC (s) (quando
necessário) ou a informações;
l.

Acompanhar as atividades de execução dos serviços e zelar pelo seu desempenho nas
condições, forma e prazos contratados pelo FUNBIO, avaliando seus resultados;

m. Informar ao FUNBIO, por ocasião da realização de viagens necessárias e de acordo com as
previsões orçamentárias estabelecidas, os dados dos servidores de seu quadro, de outros
órgãos governamentais ou terceiros, que tenham sido destacados para a execução dessas
atividades, inclusive informando se são funcionários públicos ou não;
n. Elaborar os Termos de Referência que servirão de base para a contratação dos serviços e as
especificações técnicas para a aquisição de bens visando à execução dos PO;
o. Implementar a gestão da UC de forma participativa, por meio de Conselhos ou outros meios
específicos de cada UC;
p. Proteger e garantir a integridade física das UCs, por meio da alocação das formas de
fiscalização e controle disponíveis, e quando necessário solicitar ação supletiva do poder de
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polícia dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA que
atuem na região;
q. Assegurar a participação dos seus servidores lotados nas UCs nos fóruns, reuniões e
treinamentos realizados pelo Projeto GEF-Mar;
r.

Indicar oficialmente, em cada UC apoiada pelo Projeto GEF-Mar, um servidor que será o
ponto focal do Projeto GEF-Mar na UC;

s. Implementar o monitoramento de conservação da biodiversidade (incluindo protocolos
básicos de biodiversidade, uso de recursos, e integridade da paisagem) e indicadores
socioeconômicos nas suas UCs;
t.

Preparar relatórios financeiros de contrapartida física e financeira para o MMA, conforme
prazos estabelecidos no cronograma de atividades;

u. Assinar, assim que recebido, o Termo de Doação dos bens doados às UCs correspondentes,
em função da implementação do Projeto GEF-Mar, providenciar a publicação de seu extrato
na imprensa oficial, bem como o envio de cópia da mesma ao FUNBIO, no prazo de 5 dias
corridos, providenciar a imediata incorporação dos referidos bens ao patrimônio do
donatário e ainda zelar pela correta e adequada utilização e manutenção dos bens
adquiridos com recursos do Projeto e doados pelo FUNBIO, mediante o referido termo de
doação modal; e
v. Obter, junto à Funai, a documentação atestando a não-sobreposição com terras indígenas
das áreas estaduais propostas ao GEF-Mar para criação ou consolidação de Unidade de
Conservação.

4.74.8

Unidades Executoras do Projeto (UE)

As Unidades Executoras do Projeto são as responsáveis pela elaboração e execução do
Planejamento Operacional das atividades-fim do pProjeto. São Unidades Executoras: as Unidades de
Conservação apoiadas pelo Projeto, o Departamento de Espécies – DESP/MMA, o Departamento de
Ecossistemas – DECO/MMA, os Centros de Pesquisa e aConservação, as Coordenações Temáticas da
Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial – DISAT/ICMBIO, da Diretoria de Criação
e Manejo de Unidades de Conservação – DIMAN/ICMBIO e da Diretoria de Pesquisa, Avaliação e
Monitoramento da Biodiversidade –- DIBIO/ICMBio.
Enquanto o DECO será responsável pelas atividades de revisão das áreas prioritárias para a
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conservação da biodiversidade marinha e o DESP pela definição das zonas de reprodução ou Áreas de
Conservação e Reprodução de Espécies - ACREs (subcomponente 1.1.), os gestores das UCs e as
Coordenações temáticas, serão responsáveis pelo planejamento e execução das atividades de
consolidação das UC (subcomponente 1.2), de acordo com os Marcos Referenciais pré-estabelecidos.
A DIBIO, por sua vez, será responsável pelas atividades de monitoramento da biodiversidade e
avaliação do estado de conservação da biodiversidade marinha (subcomponente 3.1. e 3.2.). Para
tanto, será responsável pela articulação com os cinco centros de pesquisa e conservação da
biodiversidade marinha (CEMAVE, CEPSUL, CEPNOR, CEPENE, CMA e TAMAR) e o Centro Nacional de
Pesquisa e Conservação da Sóciobiodiversidade Associada a Povos e Comunidades Tradicionais (CNPT),
que está vinculada a DISAT, no âmbito do ICMBio que, juntos, somam 17 pontos da costa brasileira
com estruturas físicas dedicadas ao trabalho de monitoramento, conservação e manejo da
biodiversidade marinho-costeira.
Além disso, as Unidades executoras devem seguir as seguintes atribuições:

Comentado [BSF8]: Inclusão de atribuição às UEs no MOP

a. Zelar pela correta e adequada utilização dos bens adquiridos e doados pelo FUNBIO;
b. Supervisionar e apoiar a realização das atividades no âmbito de cada componente pelos seus
respectivos executores;
c. Participar de fóruns, reuniões e treinamentos realizados pelo Projeto;
d. Preencher as ferramentas necessárias para o planejamento, monitoramento e gestão;
e. Elaborar de Termos de Referência (TdRs), juntamente com os Pontos focais, na forma e com
o conteúdo exigidos pelos processos de compra e contratações efetuados pelo FUNBIO;
f.

Informar imediatamente ao FUNBIO toda e qualquer alteração unilateral e/ou
descumprimento dos serviços contratados pelo FUNBIO para que o mesmo possa atuar de
forma a sanar a situação ou, se for o caso, tomar as medidas legais cabíveis contra os
prestadores dos serviços;

g. Disponibilizar, semestralmente, à UIP, Pontos Focais e UCP informações que subsidiem a
elaboração dos relatórios de progresso, demonstrando os avanços, as dificuldades e as
propostas de melhoria na execução das atividades sob sua responsabilidade e sobre o
desempenho dos executores;
h. Promover a internalização do Projeto na estrutura do órgão gestor por meio da
disponibilização e divulgação de informações sobre o seu funcionamento, objetivos e
avanços;
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Petrobras/MME

A Petrobras é, ao mesmo tempo, doadora e parceira na implementação das ações do Projeto. Os
recursos financeiros doados ao pProjeto pela empresa serão geridos pelo FUNBIO juntamente com os
recursos do GEF. A Petrobras disponibilizará, ainda, cooperação e assessoria técnico-científica ao
pProjeto além de dados para suporte ao monitoramento da biodiversidade nas AMCPs apoiadas.

5

Componentes do Projeto

O pProjeto é composto por quatro componentes que contemplam objetivos e metas distintas:

5.1

Componente 1 – Criação e Implementação de Áreas Marinhas e Costeiras

Protegidas
Objetivo: Expandir e fortalecer a gestão de áreas costeiras e marinhas do Brasil, apoiando a criação
e implementação de diferentes categorias de AMCPs, tanto de proteção integral como de uso
sustentável. Está subdividido em dois subcomponentes:
Subcomponente 1.1 - Criação de AMCPs: aumentar a área protegida de recursos marinhos e
território costeiro do país de 1,57% para, pelo menos, 5%, através da criação e implementação de
novas UCs e a identificação de zonas de exclusão de pesca sazonais ou permanentes;

Subcomponente 1.2 - Implementação de AMCPs: desenvolver ações de apoio para garantir a
conservação da biodiversidade em, pelo menos, 9.300 km2 de AMCPs selecionadas, sendo estas
novas ou já criadas. Estão previstas ações transversais de capacitação, treinamento e atividades
de comunicação para fortalecer a gestão do sistema de AMCPs como um todo.

A seleção das UCs existentes a serem apoiadas pelo GEF-Mar e a identificação de territórios para a
criação de novas áreas protegidas foram baseadas em uma série de iniciativas realizadas para o
estabelecimento de prioridades para promover a conservação e uso sustentável da biodiversidade e a
manutenção de serviços ecossistêmicos, incluindo:
•

as Áreas Prioritárias para a Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade Brasileira,
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revisadas em 2007;
•

a identificação de sete Áreas Marinhas Ecologicamente ou Biologicamente Significativas,
em 2012; e

•

a Estratégia Nacional para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade Brasileira:
Ampliação e Consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza
2012-2020.

A seleção final das UCs existentes e dos territórios para a criação de novas áreas protegidas foi
realizada com base em critérios adicionais, explicados a seguir, estabelecidos pelo grupo de
especialistas envolvidos na elaboração inicial do pProjeto.
Tabela 1: Unidades de Conservação pré-selecionadas
A lista de UCs estaduais pré-selecionadas foi revista em 2016, utilizando os critérios dispostos
abaixo, culminando nas UCs apresentadas na tabela a seguir:
Categoria
Nome

Esf Es
era ta
do

Área
(ha)

Comentado [BSF10]: Tabela revisada com inclusão das
UCs estaduais
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Células Excluídas
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Parque Nacional
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Página | 29

Manual Operacional do Projeto GEF-Mar

Manual Operacional do Projeto GEF-Mar

Parque NacionalTotal das áreas das UCs Federais
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Tabela 4: Unidades de Conservação apoiadas pelo Projeto.

As áreas acima foram selecionadas com base nos seguintes critérios:
1. Critérios de inclusão:
1.1. Importância Biológica;
1.2. Áreas Marinhas Ecologicamente ou Biologicamente Significativas;
1.3. Sítios de Importância Internacional (Ramsar, Sítios do Patrimônio Mundial Natural PMN);
1.4. Manutenção dos serviços ecossistêmicos.
2. Critérios de exclusão:
2.1. Áreas que já recebem apoio do GEF;
2.2. Áreas exclusivamente terrestres.
3. Outros critérios para a priorização de UCs já criadas a serem consolidadas:
3.1. Flagship - maior probabilidade de sucesso (antes / depois);
3.2. Significância Global (espécies ameaçadas);
3.3. Oportunidade para a sustentabilidade futura; e
3.4. Oportunidades de sinergias/Impacto dentro de um "sistema" de áreas (mosaicos).

A inclusão de novas áreas existentes será avaliada pelo COP, que levará em conta os critérios
acima elencados e/ou outros que forem julgados pertinentes.
No caso de áreas protegidas estaduais e municipais, o apoio do Projeto está sujeito à adesão dos
respectivos estados e municípios ao pProjeto, por meio da assinatura de um termo de cooperação entre
órgãos estaduais e municipais e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – Funbio, com a
interveniência do Ministério do Meio Ambiente. O órgão estadual ou municipal que aderir ao pProjeto
deverá indicar um representante como Ponto Focal do estado/município, responsável por analisar e
aprovar, conforme as diretrizes do pProjeto, as demandas das Unidades de Conservação de seu
estado/município.
As Unidades de Conservação a serem criadas no âmbito deste pProjeto terão suas propostas de
criação elaboradas pela UIP/ICMBio, alocada na Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de
Conservação – DIMAN/ICMBio, ou pelos órgãos gestores estaduais ou municipais que venham a aderir
ao Projeto. Já a definição de Zonas de Exclusão de Pesca, será feita pelo Departamento de Espécies DESP/MMA.
Para tanto, o Projeto também prevê a revisão das áreas prioritárias para conservação da
biodiversidade, atividade a ser realizada pelo Departamento de Ecossistemas - DECO/MMA, de forma
que as novas áreas poderão dispor de mais estudos e análises e as informações adicionais,
espacializadas e classificadas, irão contribuir para o planejamento e concepção das redes de AMCPs.
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Além dos critérios ecológicos para a criação da rede de AMCP, o pProjeto também irá considerar os
princípios da representatividade, interconectividade, replicabilidade, de viabilidade e de precaução.
Ainda, poderão ser necessários estudos específicos sobre a existência de conflitos, o nível de
informações disponíveis sobre biodiversidade e de oportunidades de implementação de estratégias de
conservação para cada área, bem como a identificação dos atores relevantes, e o estado dos
instrumentos jurídicos existentes na área (como fechamento de temporadas de pesca de espécies e a
determinação de tamanhos mínimos para a extração).
A definição das novas UCs a serem criadas com o apoio do pProjeto dentro dos territórios
selecionados, a partir do refinamento das Áreas Prioritárias, deverá considerar os seguintes critérios
ecológicos:
a. Incluir todo o espectro de biodiversidade presente na região biogeográfica em questão,
abrangendo os conceitos de representatividade, replicação e resiliência;
b. Assegurar que áreas ecologicamente significativas sejam incorporadas, tais como áreas
insubstituíveis ou vulneráveis, áreas de alimentação, reprodução ou berçários e áreas
fonte;
c. Assegurar a interconectividade através da dispersão de larvas e adultos entre os
ecossistemas.
O planejamento pode e deve ser refinado e reavaliado, ao longo do tempo, e é importante que não
funcione como uma estrutura rígida e permanente, mas sim como uma base contínua de partida para
as ações. Os princípios do manejo adaptativo, com avaliação de resultados e ajustes das escolhas feitas,
quando necessário, devem ser adotados em todas as instâncias.
O processo de criação das áreas protegidas é determinado pelo Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNUC – Lei Federal n° 9.985, de 18 de junho de 2000, e pelo Decreto n° 4.340, de 22 de
agosto de 2002), que estabelece uma base jurídica sólida para a criação e consolidação de áreas
protegidas. Este pProjeto contribuirá para melhorar a capacidade institucional de implementação desta
legislação para as áreas protegidas da zona costeira e marinha. Conforme determina a lei, serão
realizadas consultas públicas para cada nova área protegida a ser criada, tendo os estudos sobre o
ambiente e os indicadores socioeconômicos como base para as decisões finais sobre a localização de
novas áreas protegidas. O ICMBio, responsável pela criação e implementação no âmbito federal,
realizará as consultas públicas e circulará as minutas dos decretos de criação das novas áreas
protegidas federais. As atividades referentes à criação de Unidades de Conservação estaduais ou
municipais serão executadas pelos respectivos órgãos gestores estaduais ou municipais.
Para as atividades de consolidação de UCs, foram definidas linhas de ação (também
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chamadas de Marcos Referenciais - MR) para direcionar as ações executadas por cada UC,
visando garantir o aumento da efetividade da gestão nessas áreas. A partir dos macroprocessos
já desenvolvidos para a gestão de UC, foram selecionados nove Marcos Referenciais:

Comentado [BSF11]: Inclusão de descrição de cada MR,
para orientação dos executores sobre o que o projeto
entende por cada um e o que é de fato apoiado pelo projeto

Plano de Manejo, Acordo de gestão e Termo de Compromisso
O Plano de Manejo como os Acordos de gestão e os Termos de Compromisso, visam orientar e
acordar as atividades que serão realizadas na unidade de conservação. Por serem processos que muitas
vezes são desenvolvidos de forma integrada, o Projeto GEF-Mar optou por alocá-los em um mesmo
marco referencial, recomendando essa integração sempre que possível.
O processo de elaboração do Planos de Manejo engloba desde a caracterização da UC, o
levantamento das fontes de recursos disponíveis e organização do planejamento para esse
procedimento; passando pela definição e engajamento da equipe e analise e pela aplicação das
ferramentas necessárias; até os tramites de aprovação e publicação do documento final. Para
desencadeamento destes processos, devem ser considerados fatores como a demanda institucional, a
demanda política e as pressões à conservação, podendo haver priorizações.
Atualmente, a metodologia para elaboração dos Planos de Manejo não é fixa, podendo haver
variações de acordo com a realidade da UC. Recomenda-se a realização de uma reunião ou oficina
previamente ao início da elaboração do documento para apresentado das possibilidades de
metodologia a serem usadas e definição da que melhor se adapte à realidade da UC. Os Padrões Abertos
para a Prática da Conservação e Foundation Document, são dois exemplos de metodologias utilizadas e
disponibilizadas às UC.
O Acordo de Gestão, antigamente chamado de Plano de Utilização para as UC de Uso
Sustentável, é definido pela IN Nº 29, de 05 de setembro de 2012, como “o documento que contém as
regras construídas e definidas pela população tradicional beneficiária da Unidade de Conservação de
Uso Sustentável e o Instituto Chico Mendes quanto às atividades tradicionalmente praticadas, o manejo
dos recursos naturais, o uso e ocupação da área e a conservação ambiental, considerando- se a
legislação vigente”. Diretrizes, requisitos e etapas para elaboração do documento podem ser
consultados na IN citada.
O Termo de compromisso geralmente é adotado em UC de Proteção Integral, no caso de
condutas que não são permitidas pela categoria. A análise sobre a necessidade do termo geralmente
considera a existência de comunidades tradicionais no interior da UC, se elas já estavam ali no momento
da criação da unidade e se são comunidades indígenas ou quilombolas, com direitos específicos
definidos pela Constituição Federal.
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A orientação para elaboração/revisão dos três instrumentos desse MR, deve considerar
diversas normativas, como a Instrução Normativa Nº01, de 18 de setembro de 2007, que dispõe sobre
diretrizes e procedimentos para elaboração de plano de manejo de RESEX e Reserva de
Desenvolvimento Sustentável - RDS; roteiros metodológicos para elaboração de PM para alguns tipos
específicos de UC (Estação Ecológica - ESEC, Parque Nacional - PARNA, Reserva Biológica - REBIO, Área
de Proteção Ambiental - APA, Floresta Nacional - FLONA, entre outros); e a Instrução Normativa Nº 29,
de 05 de setembro de 2012 e dispõe sobre diretrizes, requisitos e procedimento para elaboração de
Acordos de gestão de UC de Uso Sustentável.
Vale ressaltar que muitas vezes, as demandas das UCs, presentes nos Planos de Manejo,
Acordos de Gestão e Termos de Compromisso, são atendidas por outros instrumentos legais, como a
resolução de formação do conselho gestor, o plano de proteção, termos de ajustamento de conduta,
instrumentos das comunidades, ou a própria legislação atual (crimes ambientais, pesca, SNUC),
devendo ser elaborado em consonância com esses instrumentos.
Para as UCs que já possuem estes instrumentos elaborados, recomenda-se que seja feito o
monitoramento da efetividade e aplicabilidade desses planos, visando definir e priorizar aqueles que
deverão passar por um processo de revisão. No caso de restrições do Órgão Gestor para realização de
muitos instrumentos de planejamento de diferentes UCs, sugere-se que a prioridade seja dada às UCs
que ainda não possuem esses instrumentos formalizados.

Sistema de Proteção
A fiscalização geralmente é uma atividade desenvolvida por todas as UC, e que demanda grande
necessidade de recursos e esforços. Devido à insuficiência de recursos financeiros, rotineiramente
existe a necessidade de priorizar algumas ações e, para que esse processo seja feito de forma justa e
transparente, são necessários critérios claros e objetivos. Para isso, é necessário o desenvolvimento de
ferramentas que classifiquem as unidades de conservação de acordo com o grau de risco à perda de
biodiversidade pelos diversos tipos de ilícitos e/ou situações que afetam ou possam afeta-la.
Ainda, recomenda-se que os órgãos gestores e as unidades desenvolvam Planos de Proteção
mais amplos, que possam ser depois refinados em planos de fiscalização anuais (como o Planejamento
Anual de Fiscalização - PLANAF, no caso do ICMBio, para as UCs federais), que possam orientar a decisão
sobre atividades emergenciais e os recursos destinados pelo Projeto.
O Plano de Proteção é o documento norteador das ações de fiscalização nas UCs. Nele são
descritos os principais problemas enfrentados, as estratégias para combatê-los e a forma como isso
deverá ser executado.
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Devido às particularidades das atividades de fiscalização para as UCs do Bioma
Marinho/Costeiro, como ferramentas de monitoramento, transporte, abordagem etc. É necessário que
os agentes sejam treinados para atuar de forma mais efetiva e eficiente. Essas capacitações são
apoiadas pelo componente de capacitação do Projeto, mas devem ser levantadas pelos gestores da UC
na etapa de diagnóstico.

Demarcação e Sinalização
Esse MR engloba a análise, divulgação, sinalização e demarcação dos limites oficiais das UCs,
contemplando principalmente:
•

Verificação de limites: releitura e interpretação dos memoriais descritivos dos atos legais

de criação e de alterações dos limites das UC, através de ferramentas de Sistema de Informações
Geográficas - SIG, utilizando bases cartográficas oficiais e complementares. A verificação de limites
pode apresentar as seguintes conclusões: O limite é plotável e está de acordo com seu ato de criação;
O limite e plotável mas apresenta erros que podem ser ajustados através de uma retificação; O limite
não confere com o ato legal, deve passar para uma redelimitação, com a publicação de um novo ato
legal (desafetação ou ampliação); O limite é implotável.
•

Atualização dos limites oficiais: atualização da poligonal oficial, das tabelas com dados

geoestatísticos e mapa oficial das UC, acontecendo sempre após a verificação dos limites.
•

Demarcação do perímetro: determinação de fronteiras ou limites de espaço através de

marcos, balizadas ou sinais naturais, materializando em campo o limite descrito no memorial presente
no ato legal de criação e alteração de limites de cada UC. Para realização desse processo, é necessário
o georreferenciamento, confecção de plano e memorial descritivo, através de equipamentos Global
Positioning System - GPS geodésicos, para mais precisão dos pontos, seguindo as normas e
procedimentos técnicos estipulados pela Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.
Por ser um procedimento que demanda grande investimento, recomenda-se que seja avaliada a real
importância de sua execução pelo Projeto, de forma que não comprometa a execução de outras
atividades importantes para a consolidação da UC.
•

Sinalização do perímetro: instalação de placas com indicação dos limites oficiais das UC,

restrições de uso, para a comunidade local e a sociedade civil que envolve a UC. Também é utilizado
para questões de gestão territorial e ambiental. A Divisão de Consolidação de Limites (DCOL/ICMBio)
tem disponível um manual para orientar esse processo, no caso das UCs Federais (Manual de Identidade
Visual do ICMBio).
Devido à dificuldade de determinação dos limites e de encontrar materiais para demarcação de
UC marinhas, recomenda-se que seja dada prioridade à sinalização. É importante ressaltar que a
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verificação de limites, para maior conhecimento dos limites da UC, é entendida como pré-requisito ao
processo de demarcação e sinalização, evitando que o segundo procedimento seja feito de forma
incorreta.

Gestão Participativa e Integração com as Comunidades
Por se tratar de um tema amplo, várias temáticas estão envolvidas nesse marco, como a criação
e implementação do conselho da unidade, plano de ação dos conselhos (plano de trabalho),
capacitações dos conselhos e comunidades, e ações de educação ambiental.
Recomenda-se priorizar neste MR a formação do conselho gestor da unidade, caso ainda
inexistente, e a realização de suas reuniões periódicas, quando formado; além do apoio aos Grupos de
Trabalho (GTs) e Câmaras Temáticas, a elaboração e implementação dos planos de ação dos conselhos,
a capacitação do conselho e dos conselheiros, assim como a implementação e funcionamento de
Programas de Voluntariado ou outras formas de envolvimento da comunidade com a UC.
Nesse MR, também podem ser trabalhadas ações de educação no processo de gestão pública,
com objetivo de promover a participação social juntamente à gestão das UC, a conservação da
biodiversidade e a promoção da sociobiodiversidade.
Orienta-se que os processos tenham como foco os problemas, conflitos e potencialidades
ambientais. Diante disso, realiza-se uma leitura da realidade da unidade e dos atores locais envolvidos,
analisando o propósito e concepção metodológica, a identificação do público, o planejamento
participativo dos processos educativos, competências e potencialidades, implementação, avaliação e
monitoramento.
Devido a existência de várias ações aplicadas de formas e por atores diversos, recomenda-se a
elaboração de Projetos Políticos Pedagógicos de Unidades de Conservação (PPPEAs), como já vem
sendo realizado pela Coordenação de Educação Ambiental do ICMBIo (COEDU/ICMBIO), com as UCs
Federais. Os PPPEAs identificam os principais desafios na gestão, os conhecimentos, habilidades e
atitudes para melhoramento da atuação na gestão, demandas de capacitação e educação ambiental.
Além disso, envolvem atores locais, sociedade civil e órgãos públicos para dar andamento às ações
planejadas.

Uso Público
Entende-se que as atividades de uso público estão relacionadas a estruturação de centros de
visitantes e à capacitação e relacionamento com operadores de turismo que contribuem para a gestão
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da UC (empresas privadas, organizações sem fins lucrativos, associações, comunitários etc.),
independente da finalidade (turística, esportiva, científica etc.) Ressalta-se que é necessário observar a
integração das atividades que serão propostas para esse marco, com outros instrumentos presentes na
UC, como o plano de manejo, infraestrutura, entre outros.

Pesquisa e Monitoramento
As ações de pesquisa e monitoramento envolvem tanto as unidades de conservação como
outras instituições de pesquisa atuantes na UC, como os Centros de Pesquisa e Conservação do ICMBio,
universidades e outros institutos de pesquisa. O Projeto GEF-Mar conta com dois componentes
relacionado a essas ações: O componente 1, diretamente relacionado à gestão das UC; e o componente
3, voltado para coleta e sistematização de dados de monitoramento da biodiversidade e avaliação de
espécies, relacionado mais diretamente aos Cetros de Pesquisa do ICMBio e à Diretoria de Pesquisa,
Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade do ICMBio (DIBIO/ICMBio).
Recomenda-se que as ações desenvolvidas pelas UCs nesse MR, estejam alinhadas com as
ações desenvolvidas pelo componente 3, visando uma melhor integração e realização das atividades
em conjunto, articulação dos procedimentos e otimização dos esforços.
A integração e disponibilização dos dados coletados nessas atividades vem sendo trabalhada
por meio do portal da biodiversidade.

Manejo de Espécies
Este MR tem como objetivo apoiar atividades de controle de espécies invasoras, assim como
executar ações que favoreçam a sobrevivência e recuperação de espécies nativas existentes na UC.
Recomenda-se que suas atividades estejam diretamente ligadas a indicadores monitorados por meio
de atividades de pesquisa e monitoramento. Também é importante ressaltar que uma análise mais
criteriosa sobre as salvaguardas do Projeto deve ser feita no planejamento de ações de manejo de
espécies nativas, de forma a garantir a conservação da biodiversidade.

Equipamentos e Infraestrutura
Os equipamentos e infraestruturas básicos, essenciais e necessários para a efetividade da
gestão de cada UC varia em função da realidade de cada uma, devendo haver uma análise adequada do
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órgão gestor e do gestor da UC sobre a priorização a ser dada a cada item. Algumas recomendações,
entretanto, devem ser consideradas.
Primeiramente, recomenda-se que seja analisada a possibilidade de manutenção da
infraestrutura e equipamento construídos, reformados ou adquiridos pelo Projeto, após seu término.
Essa análise deve definir quais as obras e aquisições são essenciais e poderão ser mantidas pelo órgão
gestor após encerramento do Projeto.
Em relação aos equipamentos, recomenda-se que as UC observem as especificações padrão
oferecidas pelo Projeto, verificando se atendem às necessidades da UC. A utilização das especificações
padrão devem ser priorizadas pois facilitam a aquisição dos bens, de forma a diminuir seu valor e tempo
de entrega. Entretanto, caso não seja possível a utilização das especificações padrão já existentes, devem
ser desenvolvidas especificações que atendam à demanda da UC.

Equipe
Este MR considera os funcionários alocados pelo órgão gestor para a gestão da UC apoiada
pelo Projeto. É considerado inteiramente como contrapartida dos governos federal, estaduais e
municipais, que devem garantir uma equipe suficiente para que as ações do Projeto sejam executadas e
que a consolidação da UC seja atingida.

5.2

Componente 2 – Identificação e desenho de mecanismos financeiros para

apoiar o sistema de Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas

Comentado [BSF12]: Rescrever incluindo estudos para
ICMBio e Iniciativa Azul

Objetivo: Incrementar a sustentabilidade financeira de longo prazo das Áreas Marinhas e Costeiras
Protegidas apoiadas pelo Projeto.
As áreas protegidas são criadas a fim de cumprir não só um papel ambiental, mas também
socioeconômico, podendo contribuir de forma relevante para as economias regionais, através da
geração de serviços ambientais e pela injeção de recursos na economia local por meio da diversificação
de oportunidades econômicas. Para que possam efetivamente cumprir sua função, demandam
recursos financeiros.
O Componente 2 pretende contribuir para a identificação e adaptação de ferramentas consolidadas
para o financiamento da conservação e para a criação de novas abordagens especificamente
concebidas para promover a sustentabilidade financeira das AMCPs.
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O componente 2 será coordenado pela UCP/MMA e implementada por meio de um grupo de
trabalho composto por especialistas do MMA, ICMBio e FUNBIO, responsável pelo desenvolvimento
das seguintes atividades:
1. Identificação da demanda: identificação dos objetos do financiamento, estrutura do custos,
atores e demandas por fontes públicas ou privadas;
2. Modelagem dos custos: identificação dos valores de consolidação e manutenção,
criação/adaptação de modelo de custos e caracterização do objeto por categoria, status de
consolidação e objetivos;
3. Ambiente de financiamento: identificação das fontes atuais existentes, lacuna financeira,
fontes potenciais e maximização, matriz de alocação (fonte x despesa), estratégia de
financiamento, viabilidade e desenho de um mecanismo financeiro; e
4. Aplicação de experiência piloto: aplicação prática de uma das abordagens concebidas para
promover a sustentabilidade financeira das AMCPs, incluindo a priorização das fontes de
recursos, definição do território, definição dos atores e execução.
A UCP, com o apoio da UIP, ficará responsável pela implementação das atividades 1 e 2
(identificação da demanda e modelagem dos custos) e o Funbio pela atividade 3 (Ambiente de
financiamento). A aplicação da experiência piloto será analisada posteriormente, a partir dos
resultados das atividades anteriores.

5.3

Componente 3 - Monitoramento e avaliação

Objetivos: Conceber um monitoramento integrado da biodiversidade nas AMCPs e realizar uma
avaliação do estado de conservação da biodiversidade marinha e seus requisitos de conservação. Está
dividido em dois subcomponentes:
Subcomponente 3.1 - Monitoramento da biodiversidade e de sua conservação: Concepção de um
sistema integrado de monitoramento e avaliação, estabelecimento de uma linha de base e o
monitoramento de indicadores chave de biodiversidade e de equilíbrio ambiental, em áreas
protegidas individualmente e no sistema de AMCPs como um todo, em longo prazo;
Subcomponente 3.2 - Avaliação do estado de conservação da biodiversidade marinha e seus
requisitos de conservação: Apoio à avaliação do risco de extinção de espécies, à elaboração e
implementação de ações estratégicas para conservação e uso sustentável da biodiversidade e
elaboração de cenários de risco de extinção de espécies. Os dados gerados serão
disponibilizados em um Portal.
As metas de conservação, definidas em acordos e tratados internacionais e nos planejamentos
institucionais do MMA e do ICMBio, se constituem em alvos que só poderão ser alcançados com forte
envolvimento das unidades de conservação e dos centros de pesquisa e conservação, em ações
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articuladas e integradas com atores sociais de diferentes contextos e instâncias e promovendo políticas
públicas legítimas e eficientes.
Assim, no âmbito desse componente, serão buscadas ações integradas entre os Centros de
Pesquisa e, entre eles e as unidades de conservação, pensadas e desenvolvidas de forma estratégica e
em redes, de forma a otimizar a efetividade da conservação. Neste sentido, será trabalhada a
articulação entre a avaliação de espécies ameaçadas, o diagnóstico e o monitoramento das espécies e
dos ecossistemas, as ações previstas em diferentes Planos de Ação Nacional para a Conservação (PANs)
e os instrumentos de gestão como os Planos de Manejo das unidadesUCs, que devem contar com os
subsídios técnicos oriundos destes processos e alimentá-los, continuamente. Além disso, serão feitos
estudos para o aproveitamento otimizado das infraestruturas, equipamentos e capacidades do
conjunto de técnicos distribuídos nas UCs e centros.

5.4

Componente 4 - Coordenação e gestão do Projeto

Objetivo: Garantir a eficiência e eficácia do pProjeto, através do estabelecimento de um sistema de
gestão satisfatório e a manutenção de estruturas de participação do Projeto. Especificamente, irá
apoiar o funcionamento da UCP no MMA - responsável por garantir a implementação e
monitoramento do pProjeto – e a UIP no FUNBIO, responsável pela gestão e execução adequadas dos
recursos do Projeto. Também inclui a preparação e implementação de uma estratégia de comunicação
abrangente para o Projeto.
Além de financiar os custos associados à gestão e supervisão da execução geral do pProjeto no diaa-dia, incluindo a UCP/MMA, a UIP/ICMBio, e a UGP/FUNBIO, este componente busca garantir a
eficiência e eficácia do pProjeto, estabelecendo um sistema de gestão satisfatório e a manutenção de
estruturas de participação do Projeto.
Está estruturado em dois subcomponentes:
Subcomponente 4.1 - Gerenciamento financeiro do Projeto, por meio do planejamento,
aplicação, controle, monitoramento e disponibilização de informações atualizadas e adequadas
ao desempenho do Projeto, incluindo atividades relacionadas ao gerenciamento financeiro; às
aquisições e contratações do Programa; e ao desenvolvimento e aprimoramento dos
instrumentos de apoio a gestão financeira do Projeto no Funbio, como o sistema cérebro.
Subcomponente 4.2 - Coordenação técnico-administrativa do Projeto, por meio de atividades
transversais destinadas a fortalecer a coordenação e a eficácia da gestão das AMCPs, entre elas
a coordenação, o estabelecimento e o funcionamento das instâncias do pProjeto (Comitê
Operacional, Conselho do Projeto, e Grupos Técnicos Ad Hoc), o monitoramento da eficácia da
gestão das áreas protegidas, e atividades de comunicação.
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Metas e indicadores

Para o monitoramento do alcance dos objetivos globais do pProjeto e dos seus resultados intermediários, foram definidas metas e indicadores, que
serão acompanhados ao longo de sua execução. Para permitir um acompanhamento contínuo e o replanejamento de estratégias para atingir o objetivo
final, foi definida a linha de base, a meta para cada indicador no terceiro ano do pProjeto, quando será realizada a avaliação de meio termoetermo e a meta
a ser alcançada ao final do pProjeto.
Tabela 2: Indicadores dos objetivos globais
Indicadores dos objetivos globais
Meta
17,5 M ha (175.000 km2) de
17,5 M ha (175.000 km2) de
estabelecidas

Indicador
Hectares de novas áreas
Hectares de novas áreas protegidas
de
acordo comlegais,
seus instrumentos
instrumentos
inclusive áreas
de exclusão de pesca
Hectares de áreas protegidas com
maior efetividade de gestão

930.000 ha (9.300 km2) de
áreas protegidas fortalecidas
2 mecanismos financeiros
para apoiar a
Número de mecanismos desenhados
2 mecanismos financeiros para
desenhados
longo prazo desenhados e
prontos para execução

Linha de
base

Avaliação de
meio termo

Resultado
final

Meios de Verificação

5.5
milhões

10.5
milhões

17.5
milhões

Decretos e leis com a definição
da
criada
da área
área criada

0

730.000

930.000

0

1

2

Relatório Anual do Tracking
Tools
Relatórios do Projeto, acordos
estabelecidos, mecanismos
Relatórios do projeto, acordos
apresentados e, proposta de
regulamentação.
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Tabela 35: Indicadores dos resultados intermediáriosobjetivos globais

Indicadores dos resultados intermediários
Compo
nente

Meta

Indicador

Linha
de base

Meta
intermediária

Meta
final

0

50%

100%

Atualização do Mapa de Áreas Prioritárias para
Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios
da Biodiversidade Brasileira – Bioma Marinho e Costeiro e
geração de Mapa de Áreas Prioritárias para Criação de
Unidades de Conservação

Mapas desenvolvidos

1

Planos de manejo e planos de proteção elaborados ou
revisados, e em implementação.

Número de AMCPs com planos
de manejo ou de proteção
elaborados ou atualizados, e em
implementação

6

9

16

1

Participantes nos processos consultivos de criação de UC ou
nos Conselhos de UCs

Número de participantes e
percentual de mulheres

0

240

480

2

Estudos técnicos sobre a estrutura de custos e a
identificação e avaliação de oportunidades de geração de
receita para as AMCPs

Número de estudos técnicos
produzidos

0

2

4

1

Meios de Verificação
Relatórios do pProjeto
Mapa publicado
Planos de manejo, ou de
proteção submetidos ao
ICMBio.
Relatórios anuais de AMCPs
implementadas.
Decretos ou Portarias de
Criação de Conselho;
Ata de reuniões de Conselhos
Estudos técnicos produzidos
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2

Classificação de AMCPs e modelo de custos definidos

3

Sistema de Monitoramento de Biodiversidade Marinha
desenvolvido e em implementação

4

4
4

Sistemas de gestão (incluindo sistemas fiduciários)
operativos, produzindo relatórios anuais e trimestrais
satisfatórios Monitoramento do pProjeto em operação,
produzindo relatórios semestrais e trimestrais satisfatórios
Sistemas de gerenciamento adotados e implementados em
todas as AMCPs
Instâncias do pProjeto criadas e funcionando de acordo
com o MOP
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Categorias de AMCPs e fases de
implementação para o sistema
de AMCPs definidas e orçadas
Sistema desenvolvido (50%);
Sistema adotado em todas as
AMCPs apoiadas (100%)

0

50%

100%

Relatórios do pProjeto

0

50%

100%

Relatórios do pProjeto

Relatórios financeiros trimestrais
e relatórios de progresso
semestrais

0

100%

100%

Relatórios financeiros

Nº de relatórios do TT elaborados

0

100%

100%

100% das instâncias do
pProjeto criadas e em
funcionamento

Relatórios TT elaborados
recebidos pela UCP
Relatórios do pProjeto,
Atas de reuniões das
diferentes instâncias do
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Tabela 6: Indicadores dos resultados intermediários
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Salvaguardas sociais e ambientais

As políticas operacionais do Banco Mundial acionadas pelo Projeto GEF-Mar requerem
salvaguardas sociais e ambientais. Embora os impactos ambientais previstos resultantes das ações do
Projeto GEF-Mar sejam essencialmente positivos, foi elaborada uma Avaliação Socioambiental (ASA)
com o objetivo de prever a sustentabilidade das ações propostas, possibilitando a identificação dos
impactos potenciais e a indicação das medidas de controle, para evitar ou mitigar esses possíveis
impactos. As informações aqui apresentadas são um resumo da Avaliação e Plano de Ação
Socioambiental do Projeto, cujo texto na íntegra se encontra no anexo 4.1. deste Manual e inclui
marcos para orientar as ações do pProjeto em casos específicos envolvendo os temas: patrimônio
cultural físico, povos indígenas e deslocamento econômico.
Em conformidade com os impactos potenciais das ações que serão apoiadas, o Projeto GEF-Mar foi
classificado como uma operação de categoria B. Nessa categoria, enquadram-se os projetos com o
potencial de causar impactos ambientais adversos, porém localizados e, em sua maioria, reversíveis e
passíveis de mitigação pela adoção de medidas já existentes ou que podem ser definidas com
facilidade. Dentro dessa categoria, foram acionadas as seguintes políticas de salvaguarda, descritas nas
Políticas Operacionais do Banco Mundial:
Tabela 4: Salvaguardas
Salvaguardas

Relação com o Projeto
Espera-se que em sua quase totalidade os impactos do Projeto sejam positivos, uma
vez que todas as atividades previstas visam à conservação de ecossistemas e
biodiversidade. Os impactos socioambientais positivos e potenciais impactos

OP/BP P 4.01

negativos do Projeto GEF- Mar identificados por esta avaliação para os
componentes 1, 2 e 3, assim como recomendações de ações e mecanismos de

Avaliação

monitoramento para o componente 4 são apresentados no Anexo 4.2. Para lidar

Ambiental

com tais questões foi desenvolvido o Plano de Gestão Socioambiental – PGSA
(Anexo 4.2), que deve ser observado durante a execução do pProjeto sempre que
pertinente às atividades desenvolvidas.
De acordo com seus objetivos, o pProjeto trará benefícios para a conservação da
biodiversidade local e reflexos na conservação dos ecossistemas em nível local,
regional e internacional. A expectativa é de que haja apenas impactos positivos, os

OP/BP 4.04

quais refletirão diretamente na conservação desses habitats e dos recursos e serviços
ambientais a eles relacionados. Além disso, o Projeto contribuirá de forma

Habitats Naturais

importante e pioneira na construção e implantação de mecanismos e instrumentos
financeiros que assegurem, a médio e longo prazo, a sustentabilidade da gestão do
sistema de AMCPs, assegurando assim a conservação dos habitats naturais costeiros e
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marinhos.
Como algumas das áreas protegidas costeiras já existentes a serem apoiadas pelo
pProjeto contêm áreas de floresta (manguezais e restinga), as ações de consolidação
dessas áreas protegidas devem contribuir para a melhor conservação desses trechos
de floresta, particularmente em unidades de conservação de uso sustentável, através
OP/ BP 4.36

de melhor proteção, monitoramento e disciplinamento do uso dos recursos. Nas
áreas protegidas onde o uso sustentável das florestas for permitido, nenhuma

Florestas

atividade madeireira será apoiada pelo pProjeto, podendo ser apoiado o uso de
recursos não madeireiros por comunidades elegíveis, de forma sustentável e
conforme plano de manejo aprovado pelo órgão governamental competente.
Conforme dados da FUNAI, há inúmeras populações indígenas vivendo ao longo dos
municípios costeiros, no entanto, algumas poucas dessas (com terras em diferentes
fases de regularização) estão localizadas diretamente no litoral e desenvolvem
alguma atividade diretamente ligada ao mar (ex. pesca).
Dentre as UC já existentes que terão apoio do Projeto AMCP para sua consolidação, a
única que possui populações indígenas no seu entorno que usa os recursos
pesqueiros é a ResexRESEX Marinha do Corumbau.
O Plano de Manejo Fase 1 da ResexRESEX foi elaborado de forma participativa e
culturalmente adequada a essas populações e representantes das aldeias e a FUNAI
fazem parte do Conselho Gestor da ResexRESEX. Neste caso, as ações do pProjeto

OP/BP 4.10

serão direcionadas no sentido de não afetar o modo de vida dessas comunidades
indígenas, protegendo os meios de vida e a cultura das populações. Nesse sentido, foi

Povos Indígenas

desenvolvido o Plano para os Povos Indígenas afetados pela ResexRESEX Marinha do
Corumbau que deverá ser observado para a execução de ações em sua área (anexo
4.2).
Não se antevê impacto sobre povos indígenas do processo de criação de novas
unidades de conservação, em virtude das mesmas serem exclusivamente marinhas.
Um dos critérios de elegibilidade para a criação de novas áreas é a condição de não
interferirem com povos ou terras indígenas.
Como as ações de criação de AMCP do Projeto afetarão exclusivamente áreas
marítimas sob o domínio da União, essas ações não causarão reassentamento
involuntário físico, tanto por deslocamento de população quanto por aquisição de
terras. No entanto, no que tange à pesca e ao ordenamento do uso de UCs costeiras,
poderão ocorrer restrições de acesso aos recursos naturais.

OP/BP 4.12
Reassentamento
Involuntário

Os recursos pesqueiros são patrimônio público, cabendo ao Estado a regulamentação
do uso dos mesmos. Hoje, a responsabilidade de ordenamento e regulamentação de
uso desse recurso é compartilhada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura e
Ministério do Meio Ambiente, por meio de atos normativos conjuntos. As permissões
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de pesca (tanto dos pescadores, quanto de embarcações) são atos discricionários de
atribuição do MPA, e a criação de áreas protegidas (sejam UCs ou áreas de Exclusão
de Pesca) é atribuição do MMA.
As possíveis restrições de acesso aos recursos pesqueiros serão reflexo direto da
aplicação dos diferentes instrumentos de gestão do Estado quando da
regulamentação, ordenamento do uso, conservação e proteção do seu patrimônio.
De acordo com as diretrizes e princípios da OP 4.12, foi elaborada o Plano de
Deslocamento Econômico (anexo 4.2) que deve ser observado durante a execução
do pProjeto sempre que pertinente às atividades desenvolvidas.
Embora as atividades de criação de áreas marinhas não devam afetar patrimônio
cultural físico por focalizarem áreas essencialmente marítimas, algumas das UCs
costeiras e com ilhas oceânicas contêm patrimônio físico histórico e outras podem
também conter patrimônio histórico ou cultural ainda desconhecido. No caso da
OP/BP 4.11
Patrimônio Cultural

existência de patrimônio histórico ou cultural físico nas áreas apoiadas pelo
pProjeto, as atividades que o afetem serão suspensas e os procedimentos definidos
conforme normas do IPHAN e descritos no Anexo 4.2 serão seguidos. Caso
necessário, orientações específicas serão buscadas junto ao IPHAN para que o mesmo
possa indicar os procedimentos a serem seguidos.

Tabela 7: Salvaguardas

Para acompanhamento e monitoramento das Salvaguardas, foi desenvolvida uma tabela de possíveis
impactos positivos e negativos do Projeto por Componente / Subcomponente e as medidas preventivas
relacionadas:

Página | 47

Manual Operacional do Projeto GEF-Mar

Tabela 5: Impactos Positivos e Negativos do Projeto por Componente / Subcomponente
Componente
1. Criação e
Implementação
de Áreas
Marinhas e
Costeiras
Protegidas

1. Criação e
Implementação
1. Criação e de
ÁreasImplement
Marinhas
e
Costeiras
Protegidas

Atividade

Impacto Positivo

Contribuição para a recuperação e
manutenção do equilíbrio dos estoques
pesqueiros.
Ampliação
Ampliaçãodo
docomprometimento
comprometimentodos
dos
Governos federal e estaduais com a
criação de unidades de conservação.
Contribuição para o cumprimento das
metas da Convenção de Diversidade
Biológica de Conservação da Zona
Costeira e Marinha.
Ampliação da área de unidades de
conservação de proteção integral e
de uso sustentável, aumentando a
proteção de habitats e
biodiversidade.
Implementação
Os órgãos gestores priorizam os
de AMCPs
esforços de consolidação das
Implementação de Os órgãos gestores priorizam os
com recursos do Projeto.
Órgãos gestores agilizam os
processos de elaboração e aprovação
de planos de manejo.
Operacionalização dos conselhos e a
gestão participativa das unidades de
conservação.
Proteção mais eficiente e eficaz de
ecossistemas e biodiversidade.

Criação de
AMCPs

Impacto
Negativo

Medidas de Prevenção
ou Mitigação

Prevenção de conflitos e
Deslocamento econômico
disputas de áreas com a
involuntário.
realização de consultas
Restrição
Restriçãode
deacesso/uso
acesso/uso públicas.
públicas.
recursos naturais.
Adoção dos princípios
estabelecidos na Matriz de
Processo do Projeto.

Atividades piloto a serem apoiadas
Reconhecimento da área, obtenção de
inventários de fauna e da flora.
Estudo das dinâmicas populacionais de espécies
importantes
para a conservação.
espécies importantes
para a conservação.
Conhecimento dos aspectos físicos e
geomorfológicos da Unidade.
Diagnóstico da situação socioeconômica da
região afetada direta e indiretamente pela
Unidade.
Obtenção de informações necessárias ao
planejamento estratégico da Unidade.
Estudos técnicos dos ecossistemas marinhos e
costeiros com menores representatividades
nas UCs já estabelecidas.

Obras de infraestrutura
Reduzir as áreas a serem
Contratação dos serviços multidisciplinares de
como construção de
impactadas pela implantação elaboração do Plano de Manejo das UC.
sedes e trilhas
da infraestrutura por meio
Contratação dos serviços multidisciplinares de
paraObraspoderão
de
visitação
planejamento e zoneamento
previstas no plano de manejo de cada área.
provocar impactos de
dá UC e treinamento da
baixa intensidade ao
equipe de campo. Essas
meio ambiente, como a
atividades serão
supressão de pequena
implementadas de acordo
parte de vegetação
com o previsto no plano de
nativa.
manejo das UC e em
conformidade com a
legislação ambiental.
O plano de manejo de cada
UC deverá incluir o
zoneamento da UC e
orientações para a
implementação e a operação
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adequadas de infraestrutura,
visando minimizar os
impactos ambientais.

2. Identificação
e desenho de
mecanismos
financeiros
para apoiar o
sistema de
Áreas Marinhas
e Costeiras
Protegidas
2.
Identificação
e desenho de
mecanismos
financeiros
para apoiar o
sistema de
Áreas Marinhas
e Costeiras
Protegidas

Avaliação

Estimativas dos custos financeiros
de criação, implementação e
manutenção de UCs, fornecendo
subsídios para planejamento.
Identificação de diferentes formas
de acesso a fundos financeiros.

Não identificado

Não identificado

Atividades de pesquisa e análise;
entrevistas e ações similares

Propostas e

Recomendações de mecanismos e/ou
instrumentos financeiros que
aportem segurança do investimento
com as necessidades de rendimentos
para manutenção das AMCP.
Apoio dos governos federal e
estaduais, dos órgãos gestores e das
unidades de conservação aos
instrumentos de geração de receitas
e às alternativas de gestão.
Aumento da sustentabilidade das UCs
no longo prazo.
Conhecer o estado de conservação
das unidades apoiadas pelo pProjeto
possibilitando o manejo de áreas
protegidas pautado no conhecimento
in situ da área.
A melhoria da competência gerencial
das unidades de conservação
contribui para o alcance das metas de
conservação ambiental do Projeto.

Não identificado

Garantia de compromisso das
diversas instâncias
governamentais no apoio aos
mecanismos e/ou
instrumentos identificados.

Captação de recursos adicionais de novas
fontes doadoras e/ou novos mecanismos
financeiros.

Não identificado

Não identificado

Implementaçã
o

3.
Monitoramento
e avaliação

Monitorament
o da

3.
Monitoramento
e avaliação

Monitorament
o da UC

Biodiversidad
e

Levantamentos de fauna e flora.
Monitoramento de espécies

Não identificado

Não identificado

bandeira.
Capacitação permanente dos gestores de UC.
Estímulo ao trabalho de redes de
compartilhamento de experiências de gestão.
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7.1. Tabela 8: Impactos Positivos e Negativos do Projeto por Componente / Subcomponente
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7.1.7.2.
Medidas Gerais de Planejamento, Monitoramento, Prevenção e
Mitigação de Impactos do Projeto
O monitoramento da biodiversidade deve acompanhar o cumprimento das metas estabelecidas,
a avaliação da eficácia do programa de conservação da biodiversidade e a manutenção da integridade
ecológica dos ecossistemas. Isto permitirá uma gestão adaptativa do pProjeto, baseada na avaliação
constante das opções de gerenciamento escolhidas. Tanto estudos anteriores quanto posteriores à
implementação das medidas, além do estabelecimento de áreas de controle, são essenciais para
garantir a consistência metodológica e científica do pProjeto.
O treinamento e nivelamento das equipes que atuarão nas diferentes áreas do pProjeto na
realização do monitoramento devem ser contínuos. As equipes de monitoramento serão compostas
pelos gestores e equipes da UCs e poderão contar com a colaboração de possíveis consultores para
assessoria no desenho e sistematização dos resultados dos monitoramentos. A adoção de protocolos
padronizados, aceitos globalmente ou regionalmente, são essenciais para assegurar a credibilidade e
comparabilidade dos resultados, bem como a efetividade das ações do pProjeto e de mitigação de
impacto implementadas, além de permitirem a integração das redes de monitoramento nacional,
regional ou global.
Sistemas de armazenamento e processamento de dados, tais como bancos de dados relacionais,
devem ser desenvolvidos, implementados e mantidos, tendo em vista que o monitoramento gera
grandes quantidades de dados e informações, os quais poderão e deverão ser utilizados em estudos
técnicos e científicos, e que subsidiarão a gestão das áreas protegidas em questão.
O desenvolvimento de protocolos de consulta aos Gestores das UCs é uma boa estratégia para
viabilizar consultas rápidas e produção de relatórios periódicos, que facilitarão sobremaneira tanto o
acompanhamento das atividades e a gestão do pProjeto, quanto das áreas protegidas. Os acordos com
institutos de pesquisa são alternativas interessantes e importantes para manter o rigor científico e
permitir adaptações dos procedimentos baseados nos resultados obtidos.
Para avaliar a efetividade das ações, o monitoramento biofísico deve ser acompanhado de
monitoramento sócio-econômico das áreas protegidas. Além disso, recomenda-se a implantação de
estações de monitoramento dos padrões físico-químicos da água como subsídio ao monitoramento do
clima e mudanças globais e seus efeitos sobre a biodiversidade.
Em relação ao Componente 4 – Coordenação e gestão do pProjeto – recomenda-se a implantação
das seguintes ações e mecanismos de monitoramento:
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•

Adquirir informações e conhecimento das bases de referência sobre a biodiversidade,
características ambientais e oceanográficas, e as atividades humanas, por meio de consulta à
literatura, coleções de campo e pesquisas desenvolvidas no momento da criação da AMCP.

•

Definição, padronização e monitoramento contínuo dos indicadores (antes e depois) para, em
conformidade com as metas estabelecidas no pProjeto, avaliar o estado de conservação das
AMCPs.

•

Acompanhamento do estado de conservação dos organismos e sistemas, de acordo com as
metas estabelecidas para as AMCPs e áreas vizinhas, por meio de metodologias reconhecidas
e padronizadas e protocolos.

•

Monitoramento das atividades humanas que afetam as AMCPs e todas as suas áreas de
influência.

•

Acompanhamento dos processos sociais, econômicos e políticos das AMCPs e das áreas
circunvizinhas.

7.2.

7.2.7.3.

Plano de Gestão Sócio-Ambiental - PGSA

7.2.1 Prevenção e Mitigação de Impactos
O Plano de Gestão Sócio-Ambiental do Projeto AMCP tem como finalidade orientar as ações de
prevenção e mitigação do impacto ambiental do pProjeto como um todo.
A abordagem utilizada para prevenir e mitigar possíveis impactos será o desenvolvimento de diversas
atividades apoiadas pelo AMCP nas UCs independentemente do seu grau de consolidação.
I.
I. Prevenção de conflitos e disputas de áreas

Para a implementação do SNUC o desafio central é efetivar o controle e a participação da sociedade
civil no processo de planejamento e apoio à gestão das UC. A conservação da biodiversidade deve estar
aliada ao desenvolvimento sustentável, garantindo qualidade de vida e cidadania às populações que
interagem com o ecossistema.
Várias instituições formais ou informais e indivíduos poderão ser parceiros desde as etapas iniciais do
trabalho. A participação de organizações locais nessa fase será importante, pois solidificará um
trabalho em longo prazo, seja na forma de associações comunitárias, organizações de base ou outra
estrutura institucional, seja por meio de grupos não organizados que representem os interesses reais
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da comunidade.
Além das instituições parceiras, agentes externos também poderão compor a equipe de
trabalho, assumindo o papel de facilitadores. Um facilitador deve ser isento diante dos interesses
envolvidos na questão a ser por ele conduzida, e, além de atuar na condução de reuniões, deve auxiliar
para que todos os envolvidos expressem suas opiniões em igualdade de condições. Dessa forma, esse
profissional ajuda no planejamento e desenvolvimento adequado das reuniões, visando o alcance dos
objetivos traçados. Quem desempenha esse papel deve também moderar conflitos, transformando
situações aparentemente negativas em possibilidades positivas, auxiliando, assim, a produção de
acordos.
Visando alcançar a melhor participação de todos e melhores resultados, dever-se-á, na medida do
possível, compor uma equipe:
• • mista, com homens e mulheres, facilitando a participação, nas discussões, de pessoas da
comunidade de ambos os sexos, principalmente quando estiver em pauta questões de gênero;
• • interdisciplinar, ou seja, composta por pessoas de diferentes áreas do conhecimento;
•
• com técnicos locais, que tenham vivência da realidade a ser discutida e possam promover e
facilitar o acompanhamento das ações na ausência de agentes externos;
• • com pessoas da comunidade, que auxiliem na busca de interpretações das informações obtidas
ajustadas à realidade, facilitem a aproximação e o estabelecimento de relações de confiança e,
como grandes interessadas no processo, favoreçam o êxito e o compromisso em longo prazo;
• • com representantes que tenham legitimidade e capacidade decisória, além de evitar desgastes
desnecessários, como, por exemplo, em casos em que as decisões tomadas pelos membros da
equipe não correspondam às necessidades locais ou, por outro lado, sejam de difícil resolução e
dependam de freqüentes consultas aos representados e com pessoas influentes para impulsionar
as decisões.
Diferentes ferramentas serão utilizadas para buscar informações, provocar reflexões, levantar
problemas, planejar conjuntamente, avaliar o processo e mobilizar a comunidade, dentro das mais
diversas realidades encontradas. As ferramentas utilizadas em processos participativos não substituem
o diálogo a longo prazo entre a unidade de conservação e os demais setores. O seu uso, da forma aqui
considerada, é somente o começo de um longo processo de análise e busca de soluções conjuntas
durante a gestão das unidades de conservação.
Além de apoiar as iniciativas de produção e geração de renda de forma sustentável, a integração deve
prever a utilização de ferramentas da educação ambiental como um instrumento gerador de
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informações qualificadas e atualizadas, compartilhando percepções e compreensões e ampliando a
capacidade de diálogo e de atuação conjunta comprometida com a missão de uma UC. Também devem
ser instituídos os conselhos gestores, que funcionam como espaços públicos de cooperação entre
várias instâncias do poder governamental e a sociedade civil.
Atividades Previstas:
•
• Estudos técnicos
•
Levantamentos /diagnósticos ambientais e socioeconômico
• Prevenção e Mitigação
• • Formação dos conselhos com entidades representativas das regiões;
•
• Realizar as reuniões dos conselhos consultivos e deliberativos conforme regimento interno;
•
• Oficinas participativas.
II.
II. Redução de áreas a serem impactadas pela implantação de infraestruturas

O plano de manejo de uma Unidade de Conservação é um documento técnico e dinâmico que
estabelece as normas que regulamentam o uso da área e o manejo dos recursos naturais,
estabelecendo e caracterizando zonas, de acordo com suas finalidades. Este documento consiste de
diagnóstico da Unidade, considerando aspectos históricos, ambientais, sociais e econômicos, definição
de seus objetivos, seguidos de uma análise de sua situação atual (pressões, ameaças, oportunidades e
potencialidades) e pelo planejamento de programas e ações para implementação, gestão e operação
da Unidade.
O plano de manejo deve incluir também orientações e procedimentos para a implantação de infraestrutura dentro da UC, gestão de resíduos e saneamento, regras de uso da UC e de seus recursos,
indicadores de monitoramento do estado ecológico da UC, entre outros, dependendo da categoria da
UC, visando evitar ou minimizar impactos ambientais.
Atividades Previstas:
•
• Expedição de coleta de dados;
•
• Oficinas participativas.
Necessidade de Licença ou Autorização
•
• Sisbio (licenças de coleta);
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•
• Autorização do gestor da Unidade (entrada e/ou permanência de pesquisadores no interior da
Unidade).
• • Impactos negativos / nulos: Pequenos impactos pontuais causados pela abertura de trilhas
interpretativas.
Prevenção e Mitigação
•
• Capacitação de técnicos para a abertura de trilhas com baixo impacto.
III.
II.III. Proteção

A proteção das Uunidades de Cconservação é a realização de atividades que asseguram a integridade
do ecossistema preservado e o cumprimento de seus objetivos de criação. As atividades devem estar
previstas no Plano de Proteção da Unidade, elaborado anualmente e em consonância com o Plano de
Manejo quando existente, aprovado pelo órgão gestor.
Atividades Previstas
•
• Fiscalização (rondas periódicas e ações planejadas específicas ou emergenciais, apreensão de
equipamentos e lavraduras de autos de infração);
• • Prevenção e combate a incêndios em áreas costeiras (estudos sobre frequência e riscos,
abertura de aceiros, treinamento de pessoal para controle e combate, aquisição de
equipamentos).
• • Prevenção de pesca ilegal e sobrepesca em áreas costeiras e marinhas (monitoramento de
desembarques pesqueiros, uso do sistema de rastreamento de embaracações pesqueiras por
satélite, demarcação com bóias dos limites da UC, treinamento de pessoal para controle e
combate, aquisição de equipamentos)
• • Impactos negativos/nulos: Possível entendimento pela população de que somente as áreas
das Uunidades de Cconservação devem ser protegidas/Possível entendimento e julgamento
pela população de que o órgão gestor é autoritário, repressor e desvinculado das preocupações
sociais.
Prevenção e Mitigação
•
• Promover a educação ambiental para desmistificar qualquer tipo de entendimento errôneo a
respeito das ações e atividades;
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• • Estabelecer uma rotina de reuniões do conselho da UC com as lideranças locais com o
objetivo intercambiar noções de gestão integrada entre UC e a sustentabilidade do entorno.
III.IV. IV. Pesquisa e Monitoramento

A pesquisa e monitoramento permitem gerar conhecimento aplicado às Uunidades de Cconservação,
promovendo pesquisas prioritárias, de acordo com o atual cenário de composição das áreas protegidas
federais. Dessa forma, os gestores poderão compreender a condição da biodiversidade, de que forma
ela está sendo aproveitada, ameaçada ou a eficiência das ações voltadas para a conservação.
Atividades Previstas
•
• Produção de inventários dos recursos naturais;
•
• Realização de diagnósticos socioambientais e agroextrativistas com foco no potencial de
manejo de recursos naturais e levantamento de informações socioeconômicas;
• • Monitoramento de indicadores sociais e biológicos.
Necessidade de Licença ou Autorização
•
• Todas as atividades de pesquisa e monitoramento dentro das Uunidades de Cconservação
devem seguir as instruções do SISBIO - Sistema de autorização e Informação em Biodiversidade,
devendo ter autorização prévia do órgão gestor. No caso de serem necessárias coletas de
material, os procedimentos devem ser aqueles da Instrução Normativa IBAMA nº 119, de 11 de
outubro de 2006.
Prevenção e Mitigação
•
• Estabelecer uma instância de comunicação que permita que os dados primários gerados com
os estudos nas UC possam ser revertidos em um fluxo rápido aos gestores das UC, aos comitês
das Uunidades e ao público em geral.

7.2.2. Estrutura e Arranjos Iinstitucionais: atribuições e responsabilidades para a
implementação do PGSA
O arranjo institucional concebido para o Projeto AMCP é resultado das discussões e consultas
realizadas pelas instituições envolvidas na elaboração do pProjeto. Sua proposta busca incorporar
experiências inovadoras de outros países nesse tema e o fortalecimento de iniciativas da sociedade
civil brasileira em conservação da biodiversidade. Assim, na origem do arranjo proposto está o
pressuposto de tornar mais efetiva a capacidade operacional do SNUC, bem como de dar cumprimento
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à Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB que considera os sistemas de áreas protegidas como
um dos instrumentos fundamentais para a conservação da biodiversidade.
A implementação e monitoramento do PGSA é de responsabilidade do MMA e ICMBio, através da UCP,
e suas atividades deverão constar dos relatórios de progresso do pProjeto.
I. I. Funções

Coordenação: exercida pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA, que dirige os rumos do pProjeto de
acordo com os interesses da sociedade brasileira e ouvidos os seus parceiros institucionais, assim como
monitora e supervisiona a sua execução, em parceira com o ICMBio, órgão responsável pela gestão
das UC.
Execução financeira: os recursos necessários para implementar o PGSA estão incluídos nos custos das
atividades do pProjeto e serão operacionalizados pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO.
Execução técnica: conduzida pelos órgãos gestores de unidades de conservação, nas suas diversas
esferas, e por organizações da sociedade civil, através de parcerias estabelecidas para a consecução
de objetivos e metas do pProjeto.
Cooperação Técnica: para viabilizar o alcance dos resultados pelo pProjeto são também disponibilizados
recursos pela Petrobrás aplicados na forma de cooperação e assessoria técnica aos atores e instâncias
do Projeto.
II.
II. Atribuições

Dentro da atribuição de Coordenação do Projeto AMCP no MMA, cabe à Unidade de Coordenação do
Programa - UCP as articulações no desenvolvimento das etapas do Plano de Gestão Sócio-Ambiental –
PGSA.
Os planejamentos, suas metas, a sistematização e o monitoramento das etapas do PGSA serão
conduzidos pela UCP, com participação de seus parceiros executores. Terá a UCP a responsabilidade
de conduzir os processos de implementação do PGSA.
O FUNBIO participará ativamente do PGSA, devido à sua atribuição de gestor financeiro, avaliando as
propostas financeiras e repassando os recursos para as atividades do pProjeto.
Caberão ao ICMBio e às OEMAS a condução dos processos políticos de consolidação das Uunidades de
Cconservação e avaliação em conjunto com os demais atores, das propostas a serem submetidas para
a condução de projetos de complementaridade às áreas protegidas apoiadas pelo Projeto
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A Petrobras participará do PGSA, por meio de ações técnicas acionadas pela UCP, disponibilizando
técnicos e infra-estruturasinfraestruturas no momento necessário.

7.2.3. Condições para a Implementação do PGSA
A efetiva implementação deste Plano depende basicamente de que ele seja conhecido e incorporado
pelas organizações executoras em suas rotinas operacionais. Para tanto, as instituições executoras
apoiadas pelo Projeto AMCP deverão desenvolver:
• • Processo de capacitação constante dos atores envolvidos, assegurando o conhecimento por todos
dos documentos de salvaguarda do pProjeto;
• • Estratégias de comunicação, tanto no nível interno do MMA quanto entre as instituições executoras
e, incluindo, as áreas responsáveis pelas autorizações/licenças ambientais;
• • Mecanismos de definição de agentes responsáveis nos diversos níveis e setores.
A implantação do PGSA pressupõem o estabelecimento de um cronograma concomitante com o do
Projeto, desde a fase preparatória até as etapas de efetiva implementação. As atividades de
monitoramento e avaliação do pProjeto terão um papel importante na garantia de cumprimento das
salvaguardas do pProjeto.
No Projeto GEF-Mar, essa implantação se dará por meio de Planos de Ação Sustentável – PAS.

8

Recursos financeiros

Os recursos financeiros destinados ao Projeto GEF-Mar totalizam US$ 117.86 milhões, conforme
alocação por componente e fonte detalhados na tabela abaixo:
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Tabela 6: Recursos financeiros

Componente

Componente 1 – Criação e
implementação de Áreas Marinhas e
Costeiras Protegidas
Componente 2 – Desenho de
mecanismos financeiros para apoiar
o sistema de AMCPs
Componente 3 – Monitoramento e
avaliação
Componente 4 – Coordenação e
gestão do pProjeto
Total

GEF
(Milhões de
USD)

Contrapartida
(Milhões de
USD)

Total
(Milhões
de USD)

12.29

50.64

62.93

2.50

1.09

3.59

2.50

40.68

43.18

0.91

7.24

8.15

18.2

99.66

117.86

Tabela 9: Recursos financeiros

89

Gestão do Projeto

Cabe ao COP definir as estratégias de conservação e planejamento de consolidação e manutenção
das AMCPs e demais atividades do Projeto.
A gestão do Projeto GEF-Mar conta com três etapas: planejamento, execução e monitoramento.
Além disso, o Projeto conta com importantes ferramentas de gestão, já consolidadas por sua aplicação
em projetos semelhantes.

9.1

Ferramentas de gestão
9.1.1

Plano Operativo (PO)

O Plano Operativo (PO) do Projeto consiste no detalhamento das ações em atividades e insumos,
considerados necessários para o alcance das metas planejadas nas etapas anteriores e que visam os
resultados esperados, dentro de tetos orçamentários previamente estipulados pela instância
deliberativa do Projeto à luz dos marcos referenciais.
O PO deve ser elaborado bianualmente, por todos as Unidades Executoras que executarão
atividades do Projeto GEF-Mar (unidades de conservação federais, estaduais e municipais – UCs,
DIBIO/ICMBio DESP/MMA e DECO/ MMA), além da UCP/MMA, UIP/ICMBio e UGP/FUNBIO.
Para que possa ser executado, o PO deve passar por um fluxo de aprovação, descrito no item 9.1,
deste MOP.
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9.1.2

Cérebro 2.0

O sistema Cérebro 2.0 é um Sistema online de gestão de projetos desenvolvido pelo FUNBIO para
facilitar a sua execução. O sistema conta com controle de permissões e níveis de acesso, controles
orçamentários, fluxos de aprovação (controles), prestação de contas e relatoria gerencial.
No GEF-Mar o Cérebro congrega o planejamento de insumos (orçamento detalhado) do Projeto, e
é utilizado pelos chefes das AMCPs, representantes dos Centros Especializados do ICMBio, UCP/MMA,
UIP/ICMBio e pontos focais estaduais e municipais para solicitar e acompanhar as demandas feitas ao
FUNBIO. A UCP/MMA, a UIP/ICMBio, os pontos focais estaduais e municipais e o FUNBIO atuam como
aprovadores das demandas efetuadas através do sistema.
Toda e qualquer solicitação que tenha sido prevista em PO deverá ser encaminhada exclusivamente
via sistema Cérebro, salvo em casos de inoperância do sistema, quando, excepcionalmente, poderá ser
dirigida ao e-mail da gerência do Projeto no FUNBIO, até que o sistema seja restabelecido e a
solicitação possa ser encaminhada formalmente.
9.1.3

Tracking Tool (TT)

O Tracking Tool é uma ferramenta de avaliação de efetividade de gestão em áreas protegidas
baseada no modelo desenvolvido pela Comissão Mundial para Áreas Protegidas (WCPA) da União
Internacional de Conservação da Natureza (IUCN), e utilizada em todos os projetos de áreas protegidas
financiados com recursos do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF).
Aplicada em mais de 400 áreas protegidas em países de todo o mundo, o TT deve ser preenchido
anualmente pelos gestores das AMCPs, e o momento de sua elaboração deve envolver o maior número
possível de integrantes das equipes das AMCPs.
A partir de um conjunto de indicadores que avaliam o desempenho da gestão da UC em relação a
elementos como contexto, planejamento, insumos, processos e resultados, são construídos cenários
que podem variar entre ótimo e ruim, de acordo com a pontuação recebida em cada um dos temas.
Os resultados apresentados são utilizados para o monitoramento da efetividade de gestão e o
aprimoramento do manejo das AMCPs apoiadas pelo Projeto GEF-Mar. Esses resultados poderão
também ser utilizados como subsídio para a indicação de orçamentos para as AMCPs.
A ferramenta TT é monitorada anualmente, devendo ser aplicada em outubro, e os resultados
apresentados são utilizados para o monitoramento da efetividade de gestão das AMCPs apoiadas pelo
Projeto GEF-Mar, indicadores do Projeto utilizados para mensuração de seu objetivo macro “Promover
maior proteção da biodiversidade em pelo menos 9.300 km2 de área marinha e costeira”. Dessa forma,
a ferramenta é utilizada para o planejamento das atividades a serem desenvolvidas e definição das
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metas a serem alcançadas em cada questão da Tracking Tool em cada ano de Projeto, de forma a
garantir que a pontuação final atinja a meta estabelecida, ao final dos 3 anos do Projeto.
Tendo como base o Tracking Tool, foram selecionadas as questões da ferramenta para
compor aferir os marcos referenciais relacionados ao objetivo geral do Projeto:

Marco Referencial

Meta

Elaboração ou revisão do Plano de
Manejo
Acordo de Gestão ou Plano de
Utilização
Implementação do Plano de
Proteção

Plano de Manejo, Acordo de
Gestão e/ou Plano de
Utilização.
Sistema de Proteção

Quest. da TT

7, 7d

10

Demarcação e sinalização dos
limites da área protegida

Sinalização e Demarcação

6

Gestão Participativa e
Integração com as
Comunidades

Conselho formado, subprojetos em
execução, ações de educação
ambiental

8,20, 24, 24a,
24b, 24c, 24d e
25

Uso Público

Instalações e serviços para visitantes
em excelentes níveis, comparados
com a atual e boa cooperação entre
os gestores das UCs e operadores de
turismo

27 e 28

Pesquisa e Monitoramento

Elaboração, revisão e
implementação de programa de
pesquisa e gestão do conhecimento
para subsidiar a gestão (manejo
adaptativo) da UC e Implementação
de ao menos um protocolo/
subprograma de monitoramento
(com gestão de dados)

11 e 11a

Manejo de Espécies

Requerimentos de manejo
implementados

12

Equipamentos, Infraestrutura
e Manutenção

Equipamentos, Infraestruturas
adquiridos e manutenção.

18 e 19

Equipe

Pelo menos 3 servidores

13

Tabela 12: Marcos Referenciais
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9.19.2

Ciclo de gestão do Projeto

Para o gerenciamento do pProjeto GEF-Mar são destacadas três etapas básicas que formam o grande
ciclo de gestão: (a) planejamento, (b) execução e (c) monitoramento. Cada etapa deste ciclo alimenta
a próxima num processo contínuo e tem impactos na gestão do pProjeto. Os fluxos de aprovação são
diferentes em cada etapa e estão detalhados nos itens 9.1.1 e 9.1.2.

Figura 2: ciclo de gestão do Projeto GEF-Mar
9.1.19.2.1

Planejamento

A etapa de planejamento do GEF-Mar é baseada nos resultados do monitoramento da gestão do
pProjeto. Esses resultados incluem uma avaliação do avanço nos marcos referenciais do pProjeto para
subsidiar a priorização e planejamento das atividades a serem apoiadas no próximo ciclo, dentro de
tetos orçamentários definidos pelo COP, e que deverão compor os POs das AMCPs e das outras ações
do projeto.Projeto. Para auxiliar o planejamento das atividades será utilizado o Sistema de Análise e
Monitoramento de Gestão – SAMGe, ferramenta criada pelo ICMBio para avaliação da efetividade de
gestão e monitoramento dos instrumentos de gestão das UCs. O SAMGe levanta quais são os principais
alvos de conservação e as principais ações que a UC deve agir para melhorar a sua efetividade e gestão.

Manual Operacional do Projeto GEF-Mar

Após a elaboração, os POs das UCs federais e DIBIO são submetidos à aprovação da UIP/ICMBio,
para que seja verificada a pertinência de cada insumo em relação às metas propostas para aquele
executor; e em seguida anuência da UCP/MMA. Os POs das UCs estaduais ou municipais são
submetidos à aprovação do Ponto Focal do respectivo estado ou município e em seguida à UCP/MMA.
O PO do DECO/MMA e DESP/MMA é submetido diretamente à aprovação da UCP/MMA. Após essas
etapas, o FUNBIO deve classificar cada insumo descrito nos POs, de acordo com a categoria de gasto,
e definir a fonte financiadora mais adequada.
Para que os POs estejam disponíveis para execução no início de cada ano calendário, as ações e o
cronograma a seguir deverão ser cumpridos:
Tabela 7: Cronograma de planejamento

Etapas do Planejamento

1

12

23

34

5

46

Reunião do COP para organização do
planejamento
Reunião do COP Articulação dos órgãos
gestores para aprovação dos definir os tetos
orçamentáriosde MRs para o ano seguinteas
UCs
Divulgação dos tetos orçamentários
aprovados pelo COP para executoresReunião
do COP para definição dos tetos e
procedimentos para o planejamento das UEs
do ICMBiode
e envio
paras
as UCs Federais
Realização
oficinas
de capacitação
para
executores em procedimentos operacionais e
elaboração de Plano Operativo - PO, quando
necessárioEnvio das orientações para
elaboração dos POs e de preenchimento do
Aplicação do SAMGe e Tracking Tool e
elaboração do PO pelas UEs
Elaboração e envio do Plano Operativo - PO
dos executores para aprovação pelo
ICMBioEnvio do PO de cada UE para
avaliação dos Pontos Focais (articulados com
coordenações temáticas), após construção
participativa local

Data limite
(aAno corrente)

Responsável pela
ação

15 de julho

COP

530 de
setembrojulho

UCP e UIP

1015 de
setembroagosto

UCOP

Período de 10 de
setembro a 10 de
outubro30 de agosto

FUNBIOUCP/UIP/U
GP

15 de outubro

1015 de outubro

UCP

Executores
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57

Aprovação dos Planos Operativos - POs pelo
ICMBioRetorno às UEs sobre a avaliação do
planejamento pelos Pontos Focais

2030 de outubro

ICMBioPontos
Focais

68

Aprovação e consolidação dos Planos
Operativos - POs pela UCPRealização de
oficinas para finalização do planejamento
integrado e inserção no Sistema Cérebro

1015 de novembro

UCPFUNBIO

79

810
911

COP

Definição e
divulgação dos
tetos
10/set

Classificação do Plano Operativo - PO pelo
Funbio e envio ao Banco Mundial para Não
3031 de novdezembro
Objeção, juntamente com Plano de
Aquisições – PP
Não Objeção do Plano Operativo - PO e do
2031 de
Plano de Aquisições – PP pelo Banco Mundial
dezembrojaneiro
Disponibilização do Plano Operativo - PO para 0515 de janeiro do ano
execução
seguintefevereiro

Executores

Órgão Gestor

UCP

Elaboração dos
POs

Aprovação dos
POs

Aprovação e
Consolidação
dos POs

10/out

20/out

10/nov

Tabela 10: Cronograma de planejamento

FUNBIO

Banco Mundial

Elaboração do
PP e envio do PP
e PO para o
Banco Mundial

Não Objeção

30/nov

10/dez

FUNBIO

Banco Mundial
FUNBIO

Inicio da
Execução
05/jan
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UCP
Reunião do COP
para organização
do planejamento

Articulação dos
órgãos gestores
para definir os
tetos de MRs
para as UCs

Reunião do COP
para definição
dos tetos e
procedimentos
para o
planejamento das
UEs do ICMBio e
envio paras as
UCs Federais

Envio das
orientações para
elaboração dos
POs e de
preenchimento
do Samge e
Tracking Tool às
Unidades
Executoras

Aplicação do
SAMGe e
Tracking Tool e
elaboração do PO
pelas UEs

15 de

Envio do
PO de
cada UE
para
avaliação
dos
Pontos
Focais
(articula
dos com
coorden
ações
temática
s), após
construç
ão
participa
tiva local

P
Retorno às UEs
sobre a avaliação
do planejamento
pelos Pontos
Focais

FU

FU
Realização de
oficinas para
finalização do
planejamento
integrado e
inserção no
Sistema Cérebro

Classificação do
Plano Operativo PO pelo Funbio e
envio ao Banco
Mundial para
Não Objeção,
juntamente com
Plano de
Aquisições – PP

Não Objeção do
Plano Operativo PO e do Plano de
Aquisições – PP
pelo Banco

15 de

Disponibilização
do Plano
Operativo - PO
para execução

15 de

Figura 3: Fluxo de planejamento.

9.2.2

Execução e fluxos no sistema Cérebro

A etapa de execução do Projeto se inicia após a consolidação do Plano Operacional, com a inserção
dos POs no sistema Cérebro pelo FUNBIO, permitindo a solicitação dos insumos pelos executores. No
caso da previsão de aquisições de bens e contratação de obras, reformas, consultorias e serviços, com
recursos do GEF, estas deverão ser submetidas, pelo Funbio ao Banco Mundial, sob a forma de Plano
de Aquidsições – PP, para a aprovação por parte do Banco Mundial antes de sua liberação no Sistema
Cérebro.
As solicitações no Cérebro deverão ser realizadas por parceiros cadastrados pelo FUNBIO para
operar o sistema, sendo de responsabilidade de cada órgão gestor manter atualizadas as informações
a respeito da substituição ou desligamento de servidores e colaboradores que tenham acesso ao
sistema Cérebro, através de comunicação oficial ao FUNBIO e UCP/MMA.
As solicitações de insumos deverão passar por um fluxo de aprovação, registrado pelo sistema
Cérebro, de forma que cada solicitação seja analisada e autorizada pelo ponto focal estadual, municipal
ou UIP/ICMBio, seguido pela Gerência do Projeto junto ao FUNBIO. Caso o órgão gestor ou Funbio
verifiquem a necessidade de ajustes na solicitação, esta retornará para o solicitante (Unidade
Executora) via sistema, com as recomendações necessárias, reiniciando assim todo o fluxo.
As solicitações inseridas no cérebro pelo DECO/MMA e DESP/MMA serão avaliadas diretamente
pela UCP.
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Inserção da
solicitação
Inserção no
da
Cérebro
(UCs no
ou
solicitação
DIBIO)(UEs)
Cérebro

Avaliação da
solicitação
Avaliação da
(UIP/ICMBio)
solicitação
(Pontos
5 diasFocais)
5 dias

Avaliação da
documentação
Avaliação da
(UGP/Funbio)
documentação
(UGP/Funbio)
5 dias
5 dias

Aquisiçãoou
ou
Aquisição
contrataçãodo
do
contratação
insumo(Setor
(Setor de
de
insumo
Compras/Funbio)
Compras/Funbio)
Prazosa definidos
prazo
definir
no Manual do
dia-a-dia

Figura 4: Fluxo da solicitação de bens, obras, serviços, passagens, diárias e consultorias no sistema
Cérebro.

Alterações nos insumos planejados nos POs, feitas no momento da execução poderão exigir
autorização especial por parte dos doadores (não objeção). Caberá ao FUNBIO avaliar cada situação
de excepcionalidade e encaminhá-la devidamente.
O FUNBIO deverá disponibilizar, na liberação do PO, modelos de especificação padrão para itens
comuns aos executores (ex. eletrodomésticos, equipamentos fotográficos, materiais diversos).
Deverão ser apresentados, no mínimo, dois modelos para cada tipo de insumo. Qualquer solicitação
de bens com especificação diferente da especificação padrão deverá ser devidamente justificada pelo
solicitante e aprovada pelo órgão gestor. O FUNBIO avaliará a pertinência da justificativa, em função
do seu caráter de excepcionalidade.
As compras e contratações deverão seguir o valor previsto em PO, e caso seja ultrapassado em até
15%, o FUNBIO poderá realizar a compra/contratação, desde que fique constatado que o orçamento
disponível está desatualizado em relação ao valor de mercado. Quando o valor cotado for acima desse
percentual, o FUNBIOFunbio deverá entrar em contato com o executor e solicitar remanejamento de
recursos. Caso entenda pertinente, o FUNBIO deverá comunicar o fato à UCP/MMA e ao órgão gestor
pertinente.
No caso de lotes, será considerado o valor global, ou seja, do conjunto de itens. Caso este ultrapasse
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em mais de 15% o valor global do conjunto de itens contidos nos POs, o FUNBIO deverá informar ao
órgão gestor para que sejam tomadas as medidas cabíveis: revisão dos itens, revisão do orçamento ou
autorização da compra. Para estes casos, deverá ser observada a necessidade de autorização específica
do doador, e a UCP/MMA deverá ser informada.
9.1.29.2.3

Monitoramento físico-financeiro

A terceira etapa do ciclo de gestão do Projeto, o monitoramento físico financeiro, é realizado de
forma conjunta pela UCP, /MMA, UGP/FUNBIO, UIP/ICMBIO, Pontos focais e UIPUnidades Executoras.
Esse monitoramento visa garantir que os recursos do Projeto GEF-Mar sejam bem aplicados, utilizados
de forma transparente, que as diretrizes de salvaguarda sejam cumpridas, que as dificuldades e lições
aprendidas sejam registradas e que as metas sejam alcançadas dentro do cronograma acordado entre
os parceiros.
A cada uma dessas instituições cabe a elaboração de relatoria periódica sobre os temas diretamente
afeitos às responsabilidades que desempenham para a implementação do Projeto, conforme
detalhado no item 11 deste Manual.

9.29.3

Execução financeira – compras e contratações

A execução financeira do pProjeto GEF-Mar é regida pelas regras e critérios desenvolvidos pelo
FUNBIO, a partir de adaptações das regras de diversos doadores, como o Banco Mundial. As compras
de bens e contratação de serviços e consultorias serão realizadas pelo FUNBIO, de acordo com as boas
práticas de aquisições e transparência corporativa. Os métodos e procedimentos utilizados são
detalhados em um documento norteador: Procedimentos Operacionais de Compras e Contratações
(em anexoAnexo 2.2).
Quaisquer condições contratuais mais restritivas do que as regras e procedimentos dispostos no
referido documento serão detalhadas e seguirão como parte complementar deste, voltada para o
pProjeto GEF-Mar.
Os recursos executados devem ter relação direta com as metas aprovadas pelo Comitê Operacional
e estarem previstos no Plano Operativo – PO do solicitante. Discrepâncias na execução em relação aos
procedimentos e métodos estabelecidos poderão acarretar o não financiamento da atividade/insumo
em questão. Exceções deverão ser validadas através de solicitações de não objeção encaminhadas pelo
FUNBIO aos doadores.
A principal forma de execução dos recursos do Projeto GEF-Mar é via FUNBIO, ou seja, o executor

Manual Operacional do Projeto GEF-Mar

solicita um insumo e o FUNBIO providencia sua compra ou contratação. A execução financeira é,
portanto, realizada pelo beneficiário de forma indireta.
9.2.19.3.1

Termos de Doação

Após a aquisição de bens, o FUNBIO elabora o termo de doação para cada bem patrimoniável e o
encaminha para a assinatura do donatário. Após a assinatura e publicação no Diário Oficial, o
documento deve retornar ao FUNBIO para registro e arquivamento.
Os órgãos executores devem definir, antes do início da execução dos POs, um ponto focal
responsável pelo recebimento e devolução dos termos de doação.

9.3.2

Execução realizada diretamente pelo FUNBIO

Ao realizar a solicitação de um insumo planejado no PO, via Sistema Cérebro, o executor deverá
levar em conta os prazos necessários para que o FUNBIO tenha condições de realizar a compra ou
contratação a tempo, descritos na tabela 8. É fundamental observar o fluxo de aprovação de cada tipo
de insumo, pois o prazo deve ser contado a partir do recebimento da solicitação pelo FUNBIO, após a
aprovação pelo órgão gestor.

Antecedência mínima
(dias corridos)

Tipo de Insumo
Eventos em capitais
Eventos no interior
Serviços em geral (aluguel
sobrevoos, entre outros)
Consultorias
Obras e reformas
Passagens
Bens
Diárias

60
60
de

veículos,

30
Variável – consultar gerência caso a caso
Variável – consultar gerência caso a caso
5 dias úteis
Variável – consultar gerência caso a caso
3

Tabela 811. Antecedência mínima necessária para análise das solicitações pelo Funbio, após

aprovação pelo Ponto Focal, por categoria do insumo.

Antes de inserir a solicitação no Sistema Cérebro, é fundamental que o executor se atente para as
informações que deverão ser anexadas ao pedido. Para itens como serviços, consultorias pessoa física
ou jurídica, obras ou reformas e bens, uma série de documentos devem ser incluídos no sistema, junto
com a solicitação do insumo. Maior detalhamento sobre os tipos de documentação para cada uma
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dessas categorias de gastos consta no Anexo 2.1.
Caso algum dos documentos listados precise ser revisto, e a solicitação retorne a qualquer outro
aprovador do fluxo ou ao solicitante, o prazo deve ser reiniciado.
No caso da contratação de serviços ou consultorias, ao efetuar a seleção/contratação, o FUNBIO
informa o executor, que passa a coordenar os trabalhos de acordo com o descrito nas especificações
e termos de referência. Caso o solicitante identifique a necessidade de realizar qualquer modificação
desses termos e/ou especificações, o FUNBIO deverá ser contatado para efetuar as alterações, uma
vez que é o responsável pela contratação.
Após o recebimento dos produtos nas AMCPs ou a realização dos trabalhos contratados, um Termo
de Recebimento e Aceite (modelo em anexo) deverá ser assinado e enviado pelos executores ao
FUNBIO.

O

referido

termo

dá

ao

FUNBIO

a

autorização

para

o

pagamento

dos

fornecedores/consultores.
9.2.1.19.3.2.1

Concessão de diárias

Para solicitação de diárias, estas devem estar previstas no PO e ser diretamente relacionadas com
a ação e metas previstas. Embora o procedimento para solicitação e o fluxo de aprovação de diárias
sejam semelhantes aos demais insumos, existem regras específicas que norteiam o processo de
concessão de diárias, descritas no Anexo 2.1.
9.2.1.29.3.2.2

Aquisição de passagens aéreas

Passagens aéreas também podem ser solicitadas, desde que previstas no PO e devidamente
justificadas. Regras gerais sobre aquisição de passagens aéreas constam no Anexo 2.1.

9.39.1
1.1.1

Ferramentas de gestão
Planejamento Operacional (PO)

O Planejamento Operacional ou Plano Operativo (PO) do projeto consiste no detalhamento das
ações em atividades e insumos, considerados necessários para o alcance das metas planejadas nas
etapas anteriores e que visam os resultados esperados, dentro de tetos orçamentários previamente
estipulados pela instância deliberativa do Projeto à luz dos marcos referenciais.
O PO deve ser elaborado bianualmente, por todos as Unidades Executoras que executarão
atividades do Projeto GEF-Mar (Unidades de Conservação federais, estaduais e municipais – UCs,
DIBIO/ICMBio DESP/MMA e DECO/ MMA), além da UCP/MMA, UIP/ICMBio e UGP/FUNBIO.

Comentado [BSF13]: Informações realocadas
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Para que possa ser executado, o PO deve passar por um fluxo de aprovação, descrito no item 9.1,
deste MOP.
9.3.19.1.1 Cérebro 2.0
O sistema Cérebro 2.0 é um Sistema online de gestão de projetos desenvolvido pelo FUNBIO para

facilitar a sua execução. O sistema conta com controle de permissões e níveis de acesso, controles
orçamentários, fluxos de aprovação (controles), prestação de contas e relatoria gerencial.
No GEF-Mar o Cérebro congrega o planejamento de insumos (orçamento detalhado) do projeto, e
é utilizado pelos chefes das AMCPs, representantes dos Centros Especializados do ICMBio, UCP/MMA,
UIP/ICMBio e pontos focais estaduais e municipais para solicitar e acompanhar as demandas feitas ao
FUNBIO. A UCP/MMA, a UIP/ICMBio, os pontos focais estaduais e municipais e o FUNBIO atuam como
aprovadores das demandas efetuadas através do sistema.
Toda e qualquer solicitação que tenha sido prevista em PO deverá ser encaminhada exclusivamente
via sistema Cérebro, salvo em casos de inoperância do sistema, quando, excepcionalmente, poderá ser
dirigida ao e-mail da gerência do projeto no FUNBIO, até que o sistema seja restabelecido e a
solicitação possa ser encaminhada formalmente.
9.3.29.1.1
Tracking Tool (TT)
O Tracking Tool é uma ferramenta de avaliação de efetividade de gestão em áreas protegidas

baseada no modelo desenvolvido pela Comissão Mundial para Áreas Protegidas (WCPA) da União
Internacional de Conservação da Natureza (IUCN), e utilizada em todos os projetos de áreas protegidas
financiados com recursos do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF).
Aplicada em mais de 400 áreas protegidas em países de todo o mundo, o TT deve ser preenchido
anualmente pelos gestores das AMCPs, e o momento de sua elaboração deve envolver o maior número
possível de integrantes das equipes das AMCPs.
A partir de um conjunto de indicadores que avaliam o desempenho da gestão da UC em relação a
elementos como contexto, planejamento, insumos, processos e resultados, são construídos cenários
que podem variar entre ótimo e ruim, de acordo com a pontuação recebida em cada um dos temas.
Os resultados apresentados são utilizados para o monitoramento da efetividade de gestão e o
aprimoramento do manejo das AMCPs apoiadas pelo Projeto GEF-Mar. Esses resultados poderão
também ser utilizados como subsídio para a indicação de orçamentos para as AMCPs.

Marcos referenciais
Os marcos referenciais demonstram os avanços na consolidação de cada AMCP e, portanto, são
utilizados para avaliar os resultados do projeto. Tendo como base o Tracking Tool, 12 itens foram
preliminarmente selecionados para compor os marcos referenciais relacionados ao objetivo geral do
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projeto:
Tabela 9: Marcos Referenciais
Marco Referencial

Meta consolidação
Grau I

Meta consolidação
Grau II

Quest.
da TT

Meta
Grau I

Meta
Grau II

Demarcação e
sinalização dos limites da
área protegida

Sinalização

Demarcação

6

Cenário
2

Cenário
3

Elaboração ou revisão do
Plano de Manejo
Acordo de Gestão ou Plano
de Utilização
Implementação do Plano de
Proteção
Elaboração, revisão e
implementação de programa
de pesquisa e gestão do
conhecimento para subsidiar
a gestão (manejo adaptativo)
da UC
Implementação de ao menos
um protocolo/ subprograma
de monitoramento (com
gestão de dados)

Revisão do Plano de
Manejo
Acordo de Gestão ou
Plano de Utilização
Implementação do Plano
de Proteção

7d

Cenário
2
Cenário
2
Cenário
3

Cenário
3
Cenário
3
Cenário
3

Manejo adaptativo
(retroalimentação
pesquisa/ gestão)

11

Cenário
2

Cenário
3

Implementação de
protocolos adicionais
articulados (com gestão
de dados e informações)

11a

Cenário
2

Cenário
3

Equipe

Pelo menos 2 servidores

Pelo menos 4 servidores

13

Equipamentos
Infraestrutura
Manutenção de
equipamentos
Manutenção de
Infraestrutura

Equipamentos básicos
Infraestrutura básica
Manutenção de
equipamentos básicos
Manutenção da
infraestrutura básica

Cenário
3
Cenário
3

19

Cenário
3

Cenário
3

Gestão Participativa

Conselho formado

Equipamentos
Infraestrutura
Manutenção de
equipamentos
Manutenção da
infraestrutura
Conselho com reuniões
regulares

Cenário
2
Cenário
2

24d

Cenário
2

Cenário
3

Plano de Manejo
Acordo de Gestão ou
Plano de Utilização
Sistemas de proteção

Gestão da Pesquisa e
conhecimento

Monitoramento da
Biodiversidade e Uso de
Recurso

7

10

18

O acompanhamento dos Marcos Referenciais será realizado por meio da aplicação da ferramenta
Tracking Tools, por meio da qual o gestor deverá informar o cenário mais coerente com a realidade da
sua AMCP, conforme quadro abaixo.

Tabela 10: Questões da Tracking Tool relacionadas aos Marcos Referenciais

Elementos do
Tracking Tool

Cenários
Contexto
0

1

2

3
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6. Demarcação
e sinalização
dos limites da
área protegida

Os limites da
área protegida
são conhecidos
e demarcados?

Os limites da UC
não são
conhecidos pelos
responsáveis pela
gestão ou por
residentes
locais/usuários
de terras vizinhas

7. Plano de
Manejo

Há um Plano de
Manejo e, caso
positivo, está
sendo
implementado?

Não existe plano
de manejo para a
unidade de
conservação

7d. Acordo de
gestão ou
plano de
utilização

Há acordo de
gestão ou plano
de utilização
anterior ao
Plano de
Manejo?
Há sistemas
para controlar o
acesso/uso de
recursos na área
protegida?

Não há acordo de
gestão ou plano
de utilização
anterior ao Plano
de Manejo

10. Sistemas de
proteção (ou
Plano de
Proteção)

11. Pesquisa

Existe um
programa de
levantamento
de informações
e pesquisa
voltado para a
gestão?

11a.
Monitorament
o da
biodiversidade
e do uso de
recursos
naturais

A UC
implementa
protocolos de
monitoramento
sistematicament
e que integrem
sistemas de
informações?

Os limites da UC
são conhecidos
pelos
responsáveis
pela gestão, mas
não pelos
residentes
locais/usuários
de terras
vizinhas
O plano de
manejo foi
elaborado ou
está sendo
elaborado, mas
ainda não foi
implementado
O acordo de
gestão ou plano
de utilização
está em
construção.

Os limites da UC
são conhecidos
pelos
responsáveis pela
gestão e por
residentes locais,
mas não são
adequadamente
demarcados

Os limites da UC
são conhecidos
pelos
responsáveis pela
gestão e por
residentes locais,
e além disso, são
adequadamente
demarcados

Há plano de
manejo
aprovado, mas
que foi apenas
parcialmente
implementado

Há plano de
manejo aprovado
e está sendo
implementado

Há acordo de
gestão ou plano
de utilização na
UC elaborados e
aprovados

Não há
mecanismos de
segurança
(patrulhas, etc.)
para controlar os
acessos à UC ou
seu uso conforme
seus objetivos
(não há um plano
básico de
proteção)
Não existem
coleta de dados
ou trabalho de
pesquisa na UC

O plano básico
de proteção está
sendo elaborado

O plano básico de
proteção já foi
elaborado, mas
ainda não está
sendo
implementado

Existe algum
trabalho
eventual de
coleta de dados
e de pesquisa

A UC não tem
nenhum
protocolo de
monitoramento
da biodiversidade
nem do uso dos
recursos naturais

A UC está em
fase inicial de
implementação
de protocolos de
monitoramento.

Existe um
número
considerável de
trabalhos de
coleta de dados e
de pesquisa, mas
não são
direcionados às
necessidades de
gestão da UC
A UC implementa
regularmente
alguns protocolos
de
monitoramento
mas não todos os
pertinentes à seu
território

Os acordos de
gestão ou plano
de utilização
foram
incorporados ao
Plano de Manejo
Os mecanismos
de segurança são
efetivos no
controle de
acessos à UC ou
seu uso, conforme
os objetivos
estabelecidos
(plano básico de
proteção em
funcionamento)
Existe um
programa
integrado e
abrangente de
coleta de dados e
trabalho de
pesquisa,
relevante às
necessidades de
gestão da UC
A UC implementa
todos os
protocolos de
monitoramento
referentes aos
grupos alvo,
espécies e
ecossistemas
ameaçados
existentes,
pertinentes ao
seu território,
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13. Equipe

Há equipe em
número
suficiente para
gerir a área
protegida?

Não há
funcionários

18.
Equipamentos

O equipamento
é suficiente para
as necessidades
de gestão?

Não há
equipamento ou
instalações

19.
Manutenção
de
equipamentos

Os
equipamentos
recebem
manutenção
adequada?

Há equipamento
e instalações
adequados

A manutenção
dos
equipamentos e
instalações é
emergencial e
corretiva

24d. Gestão
Participativa

Há conselho
atuante na UC?

Não há conselho
na UC

Há conselho,
mas não está em
atividade

9.3.3

O número de
funcionários é
insuficiente para
as ações
essenciais de
gestão
Há poucos
equipamentos
ou instalações e
são inadequados
ou insuficientes

O número de
funcionários é
suficiente apenas
para as ações
essenciais de
gestão
Há equipamentos
e instalações,
mas ainda há
algumas lacunas
importantes, as
quais restringem
a gestão
A manutenção
dos
equipamentos e
das instalações é
preventiva, mas
há algumas
lacunas
importantes
Há conselho com
reuniões não
regulares

sistematicamente
e integra as
informações em
sistemas de
informações
O número de
funcionários é
adequado para as
necessidades da
gestão da unidade
Há equipamento e
instalações
adequados

A manutenção
dos equipamentos
e das instalações é
adequada

Há conselho com
reuniões regulares

Capacitações de cunho administrativo

O Projeto GEF-Mar oferece capacitações presenciais, orientadas para a gestão
operacional, atendendo especificamente os gestores das UCs, dos CTs e CRs e executores do
MMA. Os temas envolvem uso do sistema Cérebro, regras de compras e contratações,
preenchimento de Tracking Tools e assuntos similares.
As oficinas devem acontecer dentro de prazos previamente estabelecidos, de forma que
gerem as informações necessárias para o cumprimento das etapas detalhadas no item 9.1.1
deste Manual.

A responsabilidade de organização dos cursos é do FUNBIO, que deve providenciar o levantamento
de custos e todos os insumos envolvidos, além de divulgar as datas com, no mínimo, 30 dias de
antecedência. Cabe ao órgão gestor fornecer a lista de servidores que necessitam de capacitação.

Manual Operacional do Projeto GEF-Mar

9.4

Despesas elegíveis

O ICMBio deverá disponibilizar, previamente à elaboração do PO, a lista de itens elegíveis para
todas as atividades passíveis de apoio, de acordo com a especificidade de cada unidade beneficiária.
Para o planejamento de insumos não contemplados na lista de itens elegíveis, os gestores das UCs
Federais, dos CTs e CRs deverão encaminhar justificativa plausível para aprovação pelo ICMBio, antes
do PO ser submetido aos doadores pelo FUNBIO.

10

Gestão financeira

São atribuições do FUNBIO - como gestor financeiro do Projeto - a manutenção do controle contábil
atualizado e preciso de todas as movimentações financeiras, em particular das diferentes destinações
dos recursos das contas operacionais, de acordo com as regras estabelecidas pelos doadores e o
registro das transações, por meio de um sistema informatizado, com capacidade de produzir os
relatórios sobre o uso dos recursos de doação, segundo o formato exigido por cada doador.

9.410.1

Segurança do sistema financeiro e contábil

A infraestrutura de tecnologia da informação do FUNBIO conta com modernos recursos de
segurança: Firewall, seções de rede acessadas mediante login e senha, antivírus corporativo,
procedimentos de backup, plano de contingência, etc. O Sistema Corporativo integrado adotado pelo
FUNBIO, e que será utilizado para as atividades do Projeto GEF-Mar, também conta com eficientes
recursos de segurança.
Estes recursos estão disponíveis em todos os aplicativos e concentrados em quatro importantes
cadastros relacionados ao acesso de usuários no sistema, limitações ou restrições a serem impostas
aos usuários e definições de permissões aos mesmos, visando, sobretudo, a segurança das informações
cadastradas em qualquer aplicativo integrante do sistema.
Os seguintes cadastros estão disponíveis no sistema:
a. Códigos de acesso: Permite criar códigos de acesso para usuários administradores do
banco de dados no aplicativo;
b. Perfis: Permite criar um ou mais perfis para cada usuário, definindo o tipo de acesso
aos menus, campos e relatórios do aplicativo;
c. Usuários: Permite exclusivamente ao usuário supervisor cadastrar os usuários que
utilizarão o aplicativo; e
d. Permissões de acesso: Permite ao usuário supervisor relacionar os perfis dos usuários
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cadastrados no sistema.

9.510.2

Auditoria interna

O FUNBIO conta com uma auditoria interna, que atua como os olhos da administração. O auditor
interno se aprofunda em aspectos de controle, na integridade dos dados contábeis e financeiros e,
principalmente, na identificação e no tratamento das distorções, disfunções e desvios das operações
do FUNBIO. Os testes realizados pela auditoria interna na área de Gestão de Programas do FUNBIO
visam assegurar que uma efetiva avaliação do pProjeto seja realizada no que tange ao tema, viabilidade
financeira, avaliação de riscos, permissões no sistema, gestão e monitoramento de relatórios.
A auditoria interna possui um papel importante em um processo organizacional e, no FUNBIO, entre
suas atribuições está o apoio ao estabelecimento no cumprimento de melhores práticas gerenciais,
construindo e disseminando um adequado ambiente de controle e de segurança das operações. Por
ser uma função independente e um instrumento que deriva em todos os níveis da
organização, desenvolve uma adequada relação de trabalho entre as áreas, apoiando e promovendo
melhorias nos processos, sendo, sobretudo, uma referência para a implantação e o engajamento das
melhores práticas de governança empresarial.

9.610.3

Contas operacionais em reais

O FUNBIO mantém para cada doador uma conta operacional em reais de acordo com as respectivas
regras contratuais, para pagamento das despesas do pProjeto.

1011 Relatoria do Projeto
O FUNBIO e as instâncias responsáveis pelo monitoramento do Projeto GEF-Mar deverão produzir
informações claras, precisas e atualizadas sobre a execução física e financeira do pProjeto, que serão
divulgadas por meio de relatórios periódicos, conforme tabela abaixo:

Tabela 11: Relatórios

Tipo de relatório
Relatório
financeiro – IFR
(modelo em
anexo)

Descrição

Responsáveis pelas
informações

Responsáveis
pela
consolidação

• Execução financeira
do período.

FUNBIO

FUNBIO

Periodicidade

Trimestral
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Relatório de
progresso/acompa
nhamento
(modelo em
anexo)

• Atividades realizadas
e previstas.
• Avanço das metas
vsX execução
financeira
• Resultado TT
(anualmente)

ICMBio/pontos focais
estaduais e,
municipais,
DESP/MMA e
DECO/MMA.

• Contrapartida
governamental

ICMBio/pontos focais
estaduais e municipais
/, MMA, DESP/MMA e
DECO/MMA.

• Execução financeira
consolidada;
• Saldo atualizado do
Projeto

UCP

Semestral

FUNBIO

Tabela 13: Relatórios

10.111.1 Relatórios financeiros
Os relatórios financeiros de prestação de contas do uso dos recursos no pProjeto deverão ser
entregues ao GEF até 45 dias após o término do trimestre e são elaborados tendo como base um
sistema corporativo, adotado pelo FUNBIO, e consideram as exigências contratuais.
Os relatórios básicos de prestação de contas incluem: resumo de despesa/declaração de
despesas (SOE) e conciliação bancária (modelos em anexo).
Além dos relatórios de prestação de contas, são elaborados os Relatórios Financeiros Interinos
Não Auditados (Interim Unaudited Financial Reports - IFRs), que apresentam as despesas do
pProjeto por trimestre, o valor acumulado no ano, e o acumulado para o pProjeto até o último IFR.
Os IFRs são enviados para os doadores em até 45 dias após cada trimestre. Todas as contribuições de
contrapartida utilizadas para apoiar as atividades do pProjeto, em espécie ou em bens e serviços
economicamente mensuráveis, estão refletidas nos IFRs.

10.211.2 Relatórios de progresso e acompanhamento
Relatórios de progresso demonstrando os resultados alcançados em cada unidade beneficiada
no período deverão ser entregues até 3115 de janeirofevereiro e 3115 de julho agosto de cada ano,
e serão consolidados pela UCP a partir das informações fornecidas e validadas pela UIP, pontos
focais estaduais e municipais, DECO/MMA, DESP/MMA e FUNBIO.
Os relatórios deverão detalhar as atividades executadas no período, os avanços em relação às
metas propostas, a atualização dos indicadores do pProjeto e a execução financeira no período (recurso

Comentado [GM14]: Na revisão de meio termo, observar
o tempo estimado no PAD para entrega do relatório de
progresso.
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GEF e contrapartida). Devem ainda incluir informações sobre a conformidade com as salvaguardas
ambientais e sociais, avanços ou resultados do monitoramento da biodiversidade, e lições aprendidas
com a implementação do pProjeto.
Em relação à contrapartida governamental, no relatório semestral a ser apresentado no meio do
ano, deverá ser inclusa a estimativa do aporte de contrapartida por componente do Projeto. O valor
real, de acordo com o levantamento dos órgãos, será apresentado no relatório semestral apresentado
em janeiro de cada ano.
Anualmente, nos relatórios entregues até 3115 de janeirofevereiro, serão reportados,
adicionalmente, os dados da Tracking Tool, que será aplicada em novembrooutubro de cada ano.

10.311.3
11.3.1

Acompanhamento externo do pProjeto
Auditoria externa

O FUNBIO contrata anualmente auditores independentes para auditar seus balanços patrimoniais,
e as respectivas demonstrações do resultado das mutações do patrimônio social e do fluxo de caixa
correspondentes aos exercícios findos, do FUNBIO em geral e dos seus projetos. A auditoria é realizada
em conformidade com as normas específicas estabelecidas pelo Instituto dos Auditores Independentes
do Brasil - IBRACON, em conjunto com os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). O relatório da auditoria é tornado público através
da página web do FUNBIO.
A Comissão de Finanças e Auditoria, formada por membros do Conselho Consultivo do FUNBIO, é
a única Comissão Técnica obrigatória e permanente do FUNBIO, exercendo as funções de Conselho
Fiscal, com competência para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre
as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade,
com respeito à gestão de todos os recursos administrados pelo FUNBIO.
A auditoria externa do pProjeto será realizada por uma firma independente, contratada pelo
FUNBIO, com o propósito de certificar a exatidão e a regularidade das contas, verificando a execução
dos contratos, a probidade na aplicação dos recursos e a guarda ou administração de valores e outros
bens. É importante ressaltar que:
a. As despesas do pProjeto devem estar identificadas por níveis do plano de contas e
categoria de gastos;
b. Até 30 de junho do exercício seguinte, o FUNBIO enviará aos doadores os relatórios

Comentado [BSF15]: Idem anterior
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de auditoria, com abrangência e detalhamento descritos no Termo de Referência aprovado
(modelo incluso no Manual de orientações gerais para o dia a dia do Projeto Áreas Marinhas e
Costeiras Protegidas).
c. Quando solicitadas pelos doadores, e dentro dos parâmetros estabelecidos, o FUNBIO
e a UCP/MMA fornecerão outras informações referentes a registros, contas e respectivas
auditorias.

A pedido de Conselheiro do FUNBIO, de suas Comissões Técnicas, da Secretária Geral do FUNBIO,
do Governo Federal, do Comitê do Projeto ou dos doadores, poderão ser executadas auditorias
especiais, desde que fundamentadas e aprovadas pelo Conselho Deliberativo do FUNBIO.
O FUNBIO poderá contratar auditores independentes para auditar as contas de executores do
Projeto GEF-Mar, bem como avaliar programas e projetos, se a situação assim recomendar. Tal
procedimento poderá ser requerido pelo Comitê do Projeto, pela Secretária Geral, pela Comissão de
finanças e auditoria do FUNBIO, pelo Conselho Deliberativo do FUNBIO ou pelo Governo Federal,
sujeito à aprovação do Conselho Deliberativo do FUNBIO.
10.3.111.3.2 Acompanhamento pelo Banco Mundial
Avaliação Intermediária (avaliação de meio termo): Uma avaliação intermediária externa e

independente. Essa avaliação fornecerá uma análise profunda do progresso do pProjeto para alcançar
os resultados propostos (indicadores) e a identificação de possíveis ajustes, se necessário. A avaliação
enfocará a eficácia do alcance dos resultados e o cumprimento do cronograma de implementação,
identificando áreas e componentes que porventura necessitem de ajustes. A avaliação enfatizará as
lições aprendidas até aquele momento. Os Termos de Referência dessa avaliação serão apresentados
pela UCP/MMA e negociados com o Banco Mundial.
Avaliação Final: Uma avaliação externa e independente será realizada ao final do pProjeto,

focalizando as mesmas questões e os indicadores da Avaliação Intermediária. A Avaliação Final buscará
identificar os impactos do pProjeto e a sustentabilidade de seus resultados. Essa avaliação terá também
o propósito de indicar as futuras ações para assegurar a continuidade das mudanças implementadas
pelo pProjeto.

1112 Comunicação
A divulgação da participação dos doadores no Projeto GEF-Mar, fazendo constar seus nomes em
folhetos, cartazes, peças promocionais e em todos os meios de publicidade utilizados na promoção do
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pProjeto deverá observar os termos dos arts. 1º e 2º, do Decreto no 6.555, de 8 de setembro de 2008,
da Instrução Normativa de 16 de dezembro de 2009, da Secretaria de Comunicação Social da
Presidência da República e alterações posteriores, ficando vedada a utilização de nomes, símbolos ou
imagens que possam caracterizar promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos.
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1213 Lista de Anexos
1.
1. Modelos e orientações para etapa de Planejamento

Anexo 1.1 - Modelo de Plano Operativo – PO_Funbio
Anexo 1.2 – Modelo de Plano de Aquisições –
PP_Funbio
Anexo 1.3 - Diretrizes para aquisições de bens, obras e serviços técnicos financiados por empréstimos
do BIRD e créditos & doações da AID, pelos mutuários do Banco Mundial_Banco Mundial
Disponível em português no endereço eletrônico: http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/06/22/090224b082f72f8b/2_0/Rendered/P
DF/Diretrizes0par0ios0do0Banco0Mundial.pdf
Disponível em português no endereço eletrônico: http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/06/22/090224b082f72f8b/2_0/Rendere
d/PDF/Diretrizes0par0ios0do0Banco0Mundial.pdf
Disponível em inglês no endereço eletrônico:
http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/2780191308067833011/Procurement_GLs_English_Final_Jan2011.pdfhttp://sitere
sources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/2780191308067833011/Procurement_GLs_English_Final_Jan2011.pdf

Anexo 1.4 – Diretrizes para seleção e contratação de consultores financiados por empréstimos do BIRD
e créditos & doações da AID, pelos mutuários do Banco Mundial_Banco Mundial
Disponível em português no endereço eletrônico:
http://wwwhttp://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2015/04/13/000442464_20150413124501/Rende
red/PDF/578440PUB0PORT0nglish0Final0Jan2011.pdf
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2015/04/13/000442464_20150413124501/Re
ndered/PDF/578440PUB0PORT0nglish0Final0Jan2011.pdf
Disponível em inglês no endereço eletrônico:
http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/2780191308067833011/Consultant_GLs_English_Final_Jan2011.pdfhttp://sitereso
urces.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/2780191308067833011/Consultant_GLs_English_Final_Jan2011.pdf

Anexo 1.5 – Diretrizes Anti-corrupção_Banco Mundial
Disponível em português no endereço eletrônico: http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/08/13/090224b0830707d2/1_0/Rendered/
PDF/Diretrizes0Anticorrup00o.pdf

2.
Disponível em português no endereço eletrônico: http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/08/13/090224b0830707d2/1_0/Render
ed/PDF/Diretrizes0Anticorrup00o.pdf
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2.

Modelos e orientações para etapa de Execução

Anexo 2.1 - Manual de orientações gerais para o dia a dia do Projeto Áreas Marinhas e Costeiras
Protegidas_Funbio
Anexo 2.2 - Procedimentos Operacionais de Compras e Contratações_Funbio
Anexo 2.3 - Modelo de Termo de Recebimento e Aceite de bens e serviços – executado diretamente
no Sistema Cérebro_Funbio
Anexo 2.4 – Modelo de Edital Padrão para a Aquisição de Bens_Banco Mundial
Disponível em português no endereço eletrônico: http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/05/14/090224b0828b8806/1_0/Rendered/
PDF/Edital0padr0o000Aquisi00o0de0Bens.pdf
Disponível em inglês no endereço eletrônico: http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2015/04/07/000442464_20150407150417/Rendered/PDF/
954880PUB0Box30Ingl1s0000Mar1o02013.pdf
Disponível em português no endereço eletrônico: http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/05/14/090224b0828b8806/1_0/Render
ed/PDF/Edital0padr0o000Aquisi00o0de0Bens.pdf
Disponível em inglês no endereço eletrônico: http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2015/04/07/000442464_20150407150417/Re
ndered/PDF/954880PUB0Box30Ingl1s0000Mar1o02013.pdf

Anexo 2.5 – Modelo de Solicitação de Propostas_Banco Mundial
Disponível em português no endereço eletrônico:
Out/11: http://wwwOut/11: http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2015/05/27/090224b0828bf6f6/1_0/Rendered/P
DF/Solicita00o0Pa0lec000de0consultores.pdf
Abr/15: http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/06/02/090224b082ee682f/1_0/Rendered
/PDF/Solicita00o0pa0le00o0de0consultores.pdfwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/
2015/05/27/090224b0828bf6f6/1_0/Rendered
/PDF/Solicita00o0Pa0lec000de0consultores.pdf
Abr/15: http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/06/02/090224b082ee682f/1_0/Rendere
d/PDF/Solicita00o0pa0le00o0de0consultores.pdf

Anexo 2.6 – Modelo de Relatório de avaliação da licitação e recomendação para adjudicação do
contrato_Banco Mundial
Disponível em português no endereço eletrônico: http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/08/13/090224b083070d52/1_0/Rendered/
PDF/Relat0rio0de0a0udica00o0do0contrato.pdf
Disponível em português no endereço eletrônico: http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/08/13/090224b083070d52/1_0/Render
ed/PDF/Relat0rio0de0a0udica00o0do0contrato.pdf

Anexo 2.7 – Modelo de Relatório de Avaliação de seleção de consultores_Banco Mundial
Disponível em português no endereço eletrônico: http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2015/04/13/000442464_20150413120757/Rende
red/PDF/180390PORTUGES0valiacao0Consultoria.pdf

3.
Disponível em português no endereço eletrônico: http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2015/04/13/000442464_20150413120757/Re
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ndered/PDF/180390PORTUGES0valiacao0Consultoria.pdf

Modelos e orientações para etapa de monitoramento
Anexo 3.1 - Modelo de Relatório financeiro – IFR_Funbio
Anexo 3.2 - Modelo de Declaração de Despesas (SOE)_Funbio
2.3. Anexo 3.3 - Modelo de Conciliação Bancária _Funbio

Anexo 3.4 - Modelo de Termo de Referência de Contratação de Auditoria Externa_Funbio
Anexo 3.5 – Modelo de Relatório de Progresso/Acompanhamento_MMA
Anexo 3.6 – Ferramenta de Monitoramento do GEF para o Projeto GEF-Mar – Tracking Tool_MMA
4.
3.4.

Salvaguardas do Projeto

Anexo 4.1 – Avaliação e Plano de Gestão Socioambiental_MMA
Anexo 4.2 - Plano de Execução das Salvaguardas_MMA

5.
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4.5.

Documentos do Projeto

Anexo 5.1 – Project Appraisal Document – PAD
Anexo 5.2 – Acordo de Doação
Anexo 5.3 – Acordo de Cooperação Técnica – ACT entre FUNBIO e MMA
Anexo 5.4 - Acordo de Cooperação Técnica – ACT entre FUNBIO e ICMBio
Anexo 5.5 – Portaria do Projeto GEF-Mar
Anexo 5.6 – Carta de Desembolso (com seus anexos)
Anexo 5.7 – Portaria que institui o Conselho do Projeto
Anexo 5.8 – Regimento Interno do Conselho do Projeto

