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1.1. Identificação da Unidade Jurisdicionada – Relatório de Gestão Individual 
Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de Vinculação: Ministério do Meio Ambiente Código SIORG: 1927 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Secretaria de Biodiversidade e Florestas 

Denominação abreviada: SBF 

Código SIORG: 38337 Código LOA: Não se aplica Código SIAFI: Não se aplica 

Situação: ativa 

Natureza Jurídica: Órgão Público
 

Principal Atividade: Meio Ambiente
 

Código CNAE: 8412-4/00 

Telefones/Fax de contato:  (061) 2028- 2039 (061) 2028- 2192 (061) 2028-2034 

Endereço eletrônico:sbf@mma.gov.br 

Página na Internet: http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=146 

Endereço Postal: SEPN 505 Bloco B (Edifício Marie Prendi Cruz), Sala 512 - CEP: 70.730-542 

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 

 A UJ possui suas normas elencadas em normas infralegais. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 

 Decreto n° 6.101/2007 de 27 de abril de 2007; Portaria MMA n° 486 de 12 de setembro de 2007, publicado no Diário 

Oficial de 13 de setembro de 2007 e Portaria n° 292, de 23 de maio de 2007, que delega competência ao titular da 

Secretaria de Biodiversidade e Florestas. 

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 

http://www.mma.gov.br/sitio/index.phpido=publicacao.publicacoesPorSecretaria&idEstrutura=146  

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

440045 Projeto Gestão Administrativa do Programa Nacional de Florestas 

440043 Projeto conservação e utilização sustentável da diversidade biológica brasileira 

440055 Projeto Corredores Ecológicos -BIRD 

440068 Projeto Corredores Ecológicos -KfW 

440080 Departamento de Conservação da Biodiversidade-DCBIO 

440081 Departamento de Florestas - DFLOR  

440082 Departamento de Áreas Protegidas - DAP 

440083 Departamento de Patrimônio Genético - DPG 

440091 Gerência de Biodiversidade Aquática e Recursos Pesqueiros - GBA 

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

00001 Tesouro Nacional 

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

440069 000001 

 

mailto:sbf@mma.gov.br
http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=publicacao.publicacoesPorSecretaria&idEstrutura=146
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1.1 INTRODUÇÃO  

 

 

Delineado nos moldes das orientações normatizadas na Portaria TCU n° 150/2012 e na DN 

TCU n° 119/2012, e em atendimento ao dever de prestar contas previsto no art. 70 da Constituição 

Federal (CF), este Relatório se propôs a apresentar as ações da Secretaria de Biodiversidade e 

Florestas (SBF) e seus respectivos resultados no cumprimento da missão institucional de promover 

– com participação, inclusão social e repartição dos benefícios – a valorização, a conservação e o 

uso sustentável da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais associados, dos recursos 

florestais, faunísticos, florísticos, pesqueiros e genéticos dos ecossistemas, bem como a 

remuneração pelos serviços ambientais por eles prestados.  

As informações constantes no presente Relatório são provenientes de consultas ao Sistema 

Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP), ao Sistema Integrado de Administração Financeira 

do Governo Federal (SIAFI), a Ofícios, Acórdãos e Notas Técnicas dirigidos ao órgão, e de dados 

colhidos junto aos departamentos que compõem esta Secretaria, são eles: Departamento de Áreas 

Protegidas (DAP), Departamento de Florestas (DFLOR), Gerência de Biodiversidade Aquática 

(GBA), Departamento de Conservação da Biodiversidade (DCBIO) e Departamento de Patrimônio 

Genético (DPG). 

No que tange à estrutura, este Relatório se divide em onze partes, a saber: identificação e 

atributos da Unidade Jurisdicionada (UJ); planejamento estratégico, plano de metas e de ações; 

estruturas de governança e de autocontrole; programação e execução da despesa orçamentária e 

financeira; tópicos especiais de execução orçamentária e financeira; gestão de pessoas, terceirização 

de mão de obra e custos relacionados; gestão do uso dos recursos renováveis e sustentabilidade 

ambiental; conformidades e tratamento de disposições legais e normativas; informações contábeis; 

outras informações sobre a gestão; e, informações sobre a contratação de consultores na modalidade 

“produto”. 

Na seção referente à identificação e atributos, são abordadas informações gerais atinentes à 

Secretaria de Biodiversidade e Florestas (SBF), finalidades e competências institucionais, 

organograma funcional, macroprocessos finalísticos e os principais parceiros desta UJ. Embora a 

SBF não apresente um planejamento estratégico metodologicamente estruturado, no tópico que 

cuida das questões de planejamento, foram elencados os objetivos que nortearam as estratégias e 

ações desta UJ, que, consoantes ao Plano Plurianual (PPA), tiveram sua efetividade aferida 

mediante indicadores, observando os critérios de utilidade e mensurabilidade. 

Sobre as estruturas de governança e autocontrole, a priori, são expostas as percepções da 

SBF quanto aos seus mecanismos de controle interno, de maneira que foram relatadas questões 

atinentes ao ambiente de controle, à avaliação de risco desta, às atividades de controle; à 

informação e comunicação na UJ e ao monitoramento. 

Os programas concernentes ao Plano Plurianual (PPA) vigente e as ações respeitantes à Lei 

Orçamentária Anual (LOA) de 2012 de responsabilidade da SBF, foram relacionados na seção que 

trata da programação e execução da despesa orçamentária e financeira, de modo que foram 

descritos suas características, resultados e reflexos. Nesta mesma linha, em tópicos especiais de 

execução orçamentária e financeira foram abordados pagamentos e cancelamentos de restos a pagar 

de exercícios anteriores e transferências de recursos. 

A respeito da seção gestão de pessoas, terceirização de mão de obra e custos relacionados, 

nela constam informações sobre a estrutura de pessoal da unidade (afastamentos, qualificação, 

custos associados, composição do quadro, acumulação remunerada, indicadores gerenciais) e sobre 

terceirização de mão de obra e quadro de estagiários. 

Com relação à gestão do uso dos recursos renováveis e sustentabilidade ambiental, esta se 

traduz nas informações referentes à separação de resíduos recicláveis e nos critérios de 

sustentabilidade ambiental adotados na aquisição de bens, materiais de tecnologia da informação 

(TI) e na contratação de serviços ou obras, observando a Instrução Normativa nº 1/2010 e a Portaria 
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nº 2/2010, ambas da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão.  

Em conformidades e tratamento de disposições legais e normativas são descritas as 

providências adotadas no atendimento de acórdãos do TCU e/ou relatórios de auditoria da CGU no 

tocante aos recursos públicos, além disso, são relatadas informações sobre o tratamento das 

recomendações provenientes da unidade de controle interno e sobre a entrega e tratamento de 

declarações de bens e rendas. Ao final, são apresentadas informações a respeito de contratos, 

convênios e congêneres devidamente atestadas por declaração da área responsável no tocante à 

disponibilidade destas no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG) e no 

Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria (SICONV). 

Na seção de informações contábeis, constam os critérios e procedimentos adotados em 

conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.9 

e NBC T 16.10, no tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do 

patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos da unidade. Além disso, nela consta 

declaração do contador responsável por unidade jurisdicionada que tenha executado sua 

contabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI. 

Ademais, como o próprio nome já diz, no tópico: outras informações sobre a gestão, são 

descritas outras informações consideradas relevantes, tendo em vista a conformidade e o 

desempenho da gestão no exercício de 2012. 

Por último, em informações sobre a contratação de consultores na modalidade “produto”, 

são mencionadas as referidas contratações no âmbito dos projetos de cooperação técnica com 

organismos internacionais, observada a Portaria TCU nº 150/2012. 

Alguns itens
1
 não foram contemplados no presente Relatório por não se aplicarem à 

realidade da SBF, não obstante conste a obrigatoriedade de apresentação na DN TCU nº 119/2012 

(Anexo II, Quadro A1, b). São eles: 1.5, referente aos macroprocessos de apoio; 3.4 e 3.5, referentes 

ao sistema de correição (apresentado no relatório da Secretaria Executiva ou SECEX) e ao 

cumprimento da Portaria nº 1.043/2007 da Controladoria Geral da União (CGU), respectivamente; 

5.1, 5.4 e 5.5, sobre reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos, utilização de 

suprimento de fundos e renúncia tributária, respectivamente; 6.2, referente à terceirização de mão-

de-obra empregada e contratação de estagiários; 7.1 e 7.2, a respeito de gestão do patrimônio 

mobiliário e imobiliário (a qual ficará a cargo da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 

Gestão ou SPOA); 8.1, concernente à gestão da tecnologia da informação e do conhecimento; 9.2, 

tangente às medidas adotadas na redução do consumo próprio de papel, energia elétrica e água; e, 

11.1, atinente às informações sobre a adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas 

normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. 

 

 

 

                                                           
1
 Tendo em vista que os itens foram renumerados de acordo com a ordem de apresentação neste Relatório, os itens 

descritos no parágrafo, seguem os preceitos, e, por extensão, a numeração constante na DN TCU nº 119/2012. 
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1.2 FINALIDADES E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE 

 

 

O Brasil é um dos países de maior biodiversidade do mundo e com a maior cobertura 

florestal tropical. Desenvolver-se economicamente a partir dessa riqueza, compatibilizando o 

estímulo à pesquisa e à inovação com a conservação da biodiversidade, representa um diferencial 

em termos de capital natural e que pode ser utilizado para o desenvolvimento do país de forma 

sustentável. Os recursos provenientes da biodiversidade constituem importante fonte de renda e 

geração de emprego e contribuem diretamente para as atividades dos setores agropecuário, 

pesqueiro, florestal e farmacêutico.  

 Durante a década da Biodiversidade, o país deve ter no conhecimento e na conservação da 

biodiversidade, no uso sustentável e na repartição de benefícios advindos do uso de recursos 

genéticos uma de suas estratégias para a formulação de políticas públicas. Para isso, o Ministério do 

Meio Ambiente promove estudos de relevante contribuição à pesquisa em biodiversidade. 

 A Secretaria de Biodiversidade e Florestas tem como objetivo promover - com participação, 

inclusão social e repartição dos benefícios - a valorização, a conservação e o uso sustentável da 

biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais associados, dos recursos florestais, faunísticos, 

florísticos, pesqueiros e genéticos dos ecossistemas. Suas competências, definidas no art. 18 do 

Decreto 6.101/2007, são distribuídas em cinco grandes temas: Patrimônio Genético, Áreas 

Protegidas, Conservação da Biodiversidade, Florestas e Biodiversidade Aquática; que, por sua vez, 

intitulam os departamentos que compõem a SBF. 

 Criado em 2001, pelo Decreto nº 3.945/2001, o Departamento do Patrimônio Genético 

(DPG) busca a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes do uso dos recursos genéticos 

e do conhecimento tradicional associado no Brasil, em atenção à Convenção da Diversidade 

Biológica – CDB, tratado internacional que o Brasil é signatário. O DPG tem como atribuições o 

desenvolvimento, implantação e operacionalização de mecanismos de gestão do acesso a recursos 

genéticos, conhecimentos tradicionais e repartição de benefícios e atua como Secretaria Executiva 

do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético – CGEN, na implementação da Medida Provisória 

nº 2.186-16/01 e Decreto nº 3.945/01.  

  O Departamento de Áreas Protegidas tem a competência de subsidiar a formulação de 

políticas e definição de estratégias para a ampliação, consolidação e gestão do SNUC e sua 

integração com outras áreas de especial importância para a conservação e uso sustentável dos 

recursos naturais. Além disso, apoia o estabelecimento de mosaicos de áreas protegidas, 

promovendo a gestão integrada dessas áreas.  

As principais diretrizes que norteiam sua atuação são a Lei do SNUC (Lei nº 9.985, de 18 de 

julho de 2000) e o Decreto que a regulamenta (Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002), o Plano 

Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (Decreto nº 5.746, de 05 de abril de 2006), as metas 

nacionais de conservação da biodiversidade (CONABIO 2006) e as novas metas internacionais 

estabelecidas no âmbito do Plano Estratégico da Convenção sobre Diversidade Biológica 2010-

2020, em especial a Meta 11. 

No que diz respeito ao Departamento de Conservação da Biodiversidade (DCBIO), este tem, 

em linhas gerais, a responsabilidade de formular políticas e normas, além definir e apoiar estratégias 

para o conhecimento, conservação, uso sustentável da biodiversidade. Para tanto, apoia as seguintes 

ações: implantação de sistemas de informação sobre biodiversidade; elaboração das listas de 

espécies ameaçadas de fauna e flora e a lista de espécies invasoras, bem como os planos para a 

conservação de ameaçadas e controle de invasoras; conservação, valorização e promoção do 

conhecimento e uso sustentável dos componentes da agrobiodiversidade; promoção da utilização 

sustentável das espécies nativas de plantas de importância econômica atual ou potencial, com ênfase 

para aquelas de valor alimentício e nutricional; conservação das variedades crioulas e dos parentes 

silvestres das espécies de plantas cultivadas e o uso sustentável da fauna.  Destaca-se também a 
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atribuição do Departamento na definição e apoio à implementação de políticas para a conservação 

de uso sustentável da biodiversidade nos biomas brasileiros.  

O DCBIO também coordena, na qualidade de secretaria-executiva, as atividades da 

Comissão Nacional da Biodiversidade (CONABIO), responsável pela discussão e aprovação dos 

marcos legais e estratégias relacionados com as ações apresentadas acima.  Ademais, o DCBIO tem 

a importante tarefa de atuar, como interlocutor, na implementação da Convenção sobre Diversidade 

Biológica (CDB) no Brasil. 

O Departamento de Florestas (DFLOR) constitui o segmento institucional do Ministério do 

Meio Ambiente responsável pela formulação das políticas de conservação, proteção e uso 

sustentável dos recursos florestais, tendo como instrumento referencial o Programa Nacional de 

Florestas, criado pelo Decreto n° 3.420, de 20 de abril de 2000.  

O Programa Nacional de Florestas (PNF) tem caráter interministerial e busca a articulação 

das ações do governo brasileiro com relação aos recursos florestais, coordenado pelo Ministério do 

Meio Ambiente e executado com o apoio da Comissão Nacional de Florestas - CONAFLOR. 

A Gerência de Biodiversidade Aquática tem como missão definir políticas públicas de 

conservação e uso sustentável da biodiversidade aquática no Brasil, em parceria com as mais 

diversas instituições governamentais ou não governamentais. Biodiversidade aquática é um termo 

amplo que considera toda a riqueza de ecossistemas, espécies e genes, nos ambientes de água-doce, 

costeiros e marinhos brasileiros. Essa biodiversidade é responsável pelos diversos serviços e 

funções ambientais de valor imensurável para a nossa sociedade.   

Entre as ações desenvolvidas destacam-se a implementação da Convenção de Zonas Úmidas 

de Importância Internacional – Convenção de Ramsar; a conservação de ecossistemas frágeis, com 

alta produtividade da zona costeira e marinha, como recifes de coral e manguezais; 

desenvolvimento dos aspectos ambientais do Programa Antártico Brasileiro; a conservação e 

mitigação da biodiversidade impactada por ações antrópicas, e demais ações integradas de 

conservação e usos sustentáveis da biodiversidade aquática. 

 Dessa forma, o Ministério do Meio Ambiente busca, com a implementação da Política 

Nacional de Biodiversidade, reduzir significativamente as atuais taxas de perda de biodiversidade e 

promover o uso sustentável dos seus componentes, como contribuição ao desenvolvimento 

econômico, social e cultural – local e regional, assim como à redução da pobreza e melhoria da 

qualidade de vida das populações humanas. 
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O Decreto nº 6.101, de 26 de abril de 2007, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério do Meio 

Ambiente, e dá outras providências, estabelece por meio dos artigos 18 a 22, as competências da 

Secretaria de Biodiversidade, a saber: 

(...) 

“Art. 18. À Secretaria de Biodiversidade e Florestas compete: 

I - propor políticas e normas e definir estratégias, considerando os diversos biomas brasileiros, nos 

temas relacionados com: 

a) a promoção do conhecimento, a conservação, a valoração e a utilização sustentável da 

biodiversidade e do patrimônio genético; 

b) a proteção, a valorização e a conservação do conhecimento tradicional associado à 

biodiversidade e ao patrimônio genético; 

c) a regulação e o monitoramento do acesso e remessa de componentes do patrimônio genético e da 

repartição justa e eqüitativa dos benefícios derivados do seu uso; 

d) a regulação e o monitoramento do acesso ao conhecimento tradicional associado e da repartição 

justa e eqüitativa dos benefícios decorrentes do seu uso; 

e) a proteção e a recuperação de espécies da flora, da fauna e de microorganismos ameaçados de 

extinção; 

f) a promoção do uso sustentável da fauna e dos recursos pesqueiros; 

g) a implantação de plantios florestais e de sistemas agroflorestais em bases sustentáveis; 

h) a promoção da recuperação de áreas degradadas e da restauração de ecossistemas; 

i) o manejo sustentável de florestas nativas para a geração de produtos madeireiros e não-

madeireiros e para a valorização dos serviços ambientais prestados pelas florestas; 

j) a promoção da biossegurança de organismos geneticamente modificados e do controle de 

espécies exóticas invasoras; 

l) a promoção da conservação e do uso sustentável da biodiversidade em terras indígenas e de 

comunidades quilombolas; 

m) o apoio à bioprospecção e ao desenvolvimento de bioprodutos e outras formas de uso 

socioeconômico da biodiversidade e dos ecossistemas; e 

n) a proteção florestal, incluindo a prevenção e o controle de queimadas, de incêndios florestais, de 

desmatamentos e de outras formas de destruição de habitats; 

II - propor, coordenar e implementar programas e projetos na sua área de competência; 

III - acompanhar e avaliar tecnicamente a execução de projetos na sua área de atuação; 

IV - subsidiar a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CNTBio, na formulação de 

políticas e normas relacionadas à biossegurança, particularmente no que diz respeito aos 

organismos geneticamente modificados e às espécies invasoras; 

V - coordenar a ampliação e consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e 

outras modalidades de áreas especialmente protegidas; 

VI - monitorar e avaliar o impacto das mudanças climáticas sobre a biodiversidade, prevendo e 

fomentando medidas preventivas e mitigatórias; 

VII - promover a cooperação técnica e científica com entidades nacionais e internacionais na área 

de sua competência; 

VIII - coordenar e executar as políticas públicas decorrentes dos acordos e convenções 

internacionais ratificadas pelo Brasil em sua área de competência; e 

IX - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua atuação. 

Parágrafo único.  Caberá ainda à Secretaria de Biodiversidade e Florestas, nos aspectos 

relacionados à pesca, para o exercício da competência de que trata o § 6o do art. 27 da Lei no 

10.683, de 28 de maio de 2003: 

I - fixar as normas, critérios e padrões de uso para as espécies sobreexplotadas ou ameaçadas de 

sobreexplotação, inclusive os mamíferos marinhos, com base nos melhores dados científicos 
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existentes, excetuando-se as espécies altamente migratórias, assim definidas conforme a Convenção 

das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar; e 

II - subsidiar, assessorar e participar, juntamente com a Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca 

da Presidência da República, em interação com o Ministério das Relações Exteriores, de 

negociações e eventos que envolvam o comprometimento de direitos e a interferência em interesses 

nacionais sobre a pesca. 

 

Art. 19.  Ao Departamento de Conservação da Biodiversidade compete: 

I - subsidiar a formulação de políticas e normas e definição de estratégias para a implementação de 

programas e projetos, em temas relacionados com: 

a) a promoção do conhecimento, da conservação, da valorização e da utilização sustentável da 

biodiversidade; 

b) a valorização e a conservação do conhecimento tradicional associado à biodiversidade; 

c) a proteção e a recuperação de espécies da flora, da fauna e de microorganismos ameaçados de 

extinção; 

 d) o monitoramento e a avaliação do impacto das mudanças climáticas sobre a biodiversidade, 

prevendo e fomentando medidas preventivas e mitigadoras; 

e) a promoção da biossegurança na utilização de organismos geneticamente modificados; 

f) a conservação, valorização e promoção do conhecimento e uso sustentável dos componentes da 

agrobiodiversidade; 

 g) a prevenção da introdução, erradicação e controle das espécies exóticas invasoras que ameacem 

os ecossistemas, habitats ou espécies; 

 h) a promoção da utilização sustentável das espécies nativas de importância econômica atual ou 

potencial, com ênfase para aquelas de valor alimentício e nutricional; 

 i) a conservação das variedades crioulas e dos parentes silvestres das espécies de plantas 

cultivadas; 

j) o uso sustentável da fauna e dos recursos pesqueiros; e 

l) a proteção e a recuperação de estoques pesqueiros sobreexplotados ou ameaçados de 

sobreexplotação; 

 II - subsidiar, assessorar e participar de negociações e eventos que envolvam o comprometimento 

de direitos e a interferência em interesses nacionais sobre a pesca, juntamente com a Secretaria 

Especial de Aqüicultura e Pesca, com o IBAMA e em interação com o Ministério das Relações 

Exteriores, quando for o caso; 

 III - coordenar a implementação do acordo internacional Mecanismo de Intermediação de 

Informações (Clearing-House Mechanism) da Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB; 

 IV - coordenar, na qualidade de secretaria-executiva, as atividades da Comissão Nacional da 

Biodiversidade - CONABIO;  

V - apoiar a CTNBio na formulação de políticas e normas, particularmente no que diz respeito aos 

organismos geneticamente modificados e às espécies exóticas invasoras; 

VI - propor, coordenar e implementar programas e projetos na sua área de competência; 

VII - acompanhar e avaliar tecnicamente a execução de projetos na sua área de atuação; 

VIII - assistir tecnicamente aos órgãos colegiados na sua área de atuação; e 

IX - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua atuação. 

 

Art. 20.  Ao Departamento de Florestas compete: 

 I - subsidiar a formulação de políticas e normas e a definição de estratégias para a implementação 

de programas e projetos, em temas relacionados com: 

a) a promoção, em bases sustentáveis, da implantação de plantios florestais e de sistemas 

agroflorestais; 

b) a promoção da recuperação de áreas degradadas e da restauração de ecossistemas; e 
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c) a promoção do manejo sustentável de florestas nativas para a geração de produtos madeireiros e 

não madeireiros e para a valorização dos serviços ambientais prestados pelas florestas; 

II - coordenar, na qualidade de secretaria-executiva, as atividades da CONAFLOR; 

III - coordenar o Programa Nacional de Florestas com vistas a atingir os seus objetivos, previstos no 

art. 2o do Decreto no 3.420, de 20 de abril de 2000; 

IV - propor, coordenar e implementar programas e projetos na sua área de competência; 

V - acompanhar e avaliar tecnicamente a execução de projetos na sua área de atuação; 

VI - coordenar e executar as políticas públicas decorrentes dos acordos e convenções internacionais 

ratificadas pelo Brasil na sua área de atuação; 

VII - assistir tecnicamente aos órgãos colegiados na sua área de atuação; e 

VIII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua atuação. 

 

Art. 21.  Ao Departamento de Áreas Protegidas compete: 

 I - subsidiar a formulação de políticas e normas e a definição de estratégias para a implementação 

de programas e projetos em temas relacionados com: 

a) a ampliação e a consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - 

SNUC e outras áreas especialmente protegidas; 

b) a gestão de unidades de conservação e de outras modalidades de áreas especialmente protegidas; 

c) a implementação do SNUC; e 

d) a manutenção, com a colaboração do IBAMA e dos órgãos estaduais e municipais responsáveis 

pela gestão das unidades de conservação integrantes do SNUC, do Cadastro Nacional de Unidades 

de Conservação; 

II - promover a articulação e o desenvolvimento institucional para a implementação do Plano 

Estratégico Nacional de Áreas Protegidas; 

III - coordenar, na qualidade de secretaria-executiva, as atividades: 

a) da Comissão Coordenadora do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas; 

b) do Fórum Nacional de Áreas Protegidas; e 

c) da Comissão Brasileira do Programa MAB - Homem e a Biosfera, da UNESCO - COBRAMAB; 

IV - estabelecer sistema de mosaicos de áreas protegidas, associando às unidades de conservação 

corredores ecológicos que garantam sua conectividade e o fluxo gênico da biodiversidade; 

V - propor, coordenar e implementar programas e projetos na sua área de competência; 

VI - acompanhar e avaliar tecnicamente a execução de projetos na sua área de atuação; 

VII - coordenar e executar as políticas públicas decorrentes dos acordos e convenções 

internacionais ratificadas pelo Brasil na sua área de atuação; 

VIII - assistir tecnicamente aos órgãos colegiados na sua área de atuação; e 

IX - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua atuação. 

 

Art. 22.  Ao Departamento do Patrimônio Genético compete exercer as atribuições estabelecidas no 

art. 7º do Decreto no 3.945, de 28 de setembro de 2001.”. 

 

 

 

1.4. MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS 

 

 

Levando em conta a missão da Secretaria de Biodiversidade e Florestas (SBF) de promover 

a valorização, a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais 

associados; e, tendo em vista que esta seção não segue uma estrutura padronizada, pactuou-se entre 

os departamentos da SBF, que os macroprocessos finalísticos se definem pelos objetivos relativos 

aos programas Biodiversidade (2018) e Florestas, Prevenção e Controle do Desmatamento e dos 

Incêndios (2036), constantes no Plano Plurianual (PPA) 2012-2015 de competência da UJ. 
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No que tange aos objetivos referentes ao programa 2018, destes derivam os seguintes 

macroprocessos:  

 Atualização do marco regulatório sobre a conservação, o uso sustentável e a repartição de 

benefícios da biodiversidade, tendo como referência os compromissos assumidos pelo 

governo brasileiro na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB); 

 Promoção do uso sustentável da biodiversidade por meio da valorização agrobiodiversidade 

e dos produtos da sociobiodiversidade, com agregação de valor, consolidação de mercados 

sustentáveis e pagamento pelos serviços ambientais; 

 Modernização da gestão e promoção do acesso aos recursos genéticos da biodiversidade e 

aos conhecimentos tradicionais associados e garantia da repartição justa e equitativa dos 

benefícios gerados; 

 Recuperação do estado de conservação das espécies brasileiras, com ênfase nas ameaçadas 

de extinção; 

 Aprimoramento dos instrumentos de prevenção, monitoramento, avaliação e controle do uso 

da biodiversidade visando à biossegurança e ao equilíbrio dos ecossistemas; 

 Promoção da conservação e do uso sustentável de ambientes singulares e de alta relevância 

para a biodiversidade e garantia da representatividade dos ecossistemas brasileiros por meio 

da ampliação e consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e 

de outras áreas protegidas. 

 Os demais macroprocessos são definidos com base nos objetivos do 2036, a saber:  

 Promoção da gestão florestal compartilhada e o desenvolvimento florestal sustentável, por 

meio do aprimoramento das normas e instrumentos de fomento, pesquisa, informação e 

controle, em articulação com os órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(SISNAMA); 

 Promoção da recuperação de áreas degradadas, com ênfase nas áreas de preservação 

permanente e de reserva legal, por meio de pesquisa e instrumentos de adequação e 

regularização ambiental de imóveis rurais; 

 Promoção do manejo florestal sustentável, de uso múltiplo, com enfoque comunitário e 

familiar, visando conciliar a manutenção e uso das florestas e a integração com demais 

sistemas produtivos, ampliando a oferta de produtos florestais e gerando renda; 

 Incentivo à ampliação de florestas plantadas, com vistas ao suprimento da demanda de 

matéria-prima florestal e à redução da pressão sobre os remanescentes nativos. 

 Nos próximos tópicos seguem as descrições dos macroprocessos atribuídos a cada área de 

atuação da Secretaria de Biodiversidade e Florestas. 

 

1.4.1. ÁREAS PROTEGIDAS  

 

 O Departamento de Áreas Protegidas tem atuado nos seguintes macroprocessos finalísticos: 

 Atualização do marco regulatório sobre a conservação, o uso sustentável e a repartição de 

benefícios da biodiversidade, tendo como referência os compromissos assumidos pelo 

governo brasileiro na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB);  

 Promoção da conservação e uso sustentável de ambientes singulares e de alta relevância 

para a biodiversidade e garantia da representatividade dos ecossistemas brasileiros por meio 

da ampliação e consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e 

de outras áreas protegidas. 

 No que se refere às competências deste Departamento e condução dos macroprocessos 

acima relacionados, as principais ações empreendidas no ano de 2012 estão relacionadas à 

estruturação de subsídios e ferramentas para a gestão e implementação do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação. Nesse sentido, destacam-se as ações voltadas ao Cadastro Nacional de 

Unidades de Conservação, uma das principais ferramentas de planejamento de ações voltadas à 
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consolidação do SNUC e de análise sobre eventuais sobreposições de ações conflitantes em um 

mesmo território, passou a compor no ano de 2012 o quadro de prioridades do MMA. Desde então, 

está sendo reestruturado para um sistema mais moderno e amigável, com indicadores que 

possibilitem realizar análises situacionais sobre o SNUC, e integrado a outros sistemas de gestão 

ambiental, tais como SISLIC, SISBIO, SIMRPPN. 

Além disso, importante ressaltar as ações voltadas à estruturação de projetos financeiros de 

cooperação internacional para implementação do SNUC, objetivando: a implementação integrada 

de projetos; identificação e preenchimento de lacunas de financiamento do SNUC; maior agilidade 

e eficiência na aplicação de recursos; destinação de recursos para ações que estruturem o Sistema. 

Para a consolidação do SNUC a estimativa de captação se aproxima de US$ 650 milhões, dos quais 

US$ 280 mi já foram captados e US$ 370 mi precisam ser captados. 

Recentemente, o Brasil teve o projeto “Sistemas representativos e efetivos de áreas costeiras 

e marinhas protegidas” - GEF-MAR aprovado junto ao Conselho do GEF (Global Environmental 

Facility Fund), no valor de US$ 116 milhões. Este projeto, que deverá iniciar-se em 2013, é o 

primeiro voltado à conservação do ambiente marinho realizado em escala nacional. Para a 

conservação da área terrestre, o Brasil teve também o projeto “Consolidação do SNUC e proteção 

da fauna e flora” – GEF-TER aprovado junto ao Conselho do GEF, no valor de US$ 160,8 milhões. 

Este projeto terá foco nos biomas menos representados no SNUC, quais sejam: a Caatinga, o Pampa 

e o Pantanal. Em 2013 a execução dessas e de outras iniciativas serão unificadas com recursos 

provenientes da Plataforma Lifeweb, cujo projeto apresentado pelo Governo Brasileiro propõe a 

captação de até US$ 110 milhões. 

O Departamento também apoiou a ampliação do SNUC, por meio da criação e ampliação de 

unidades de conservação federais, e discutiu e apoiou a regulamentação de dispositivos da Lei 

9.985/2000 e da Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas, que 

contribuirá para a implementação do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas.  

Nesse sentido, o Departamento realizou as seguintes ações: 

1. Início do desenvolvimento de nova plataforma para o Cadastro Nacional de Unidades de 

Conservação; 

2. Estruturação de projetos financeiros para a consolidação do SNUC: 

2.1. Aprovação, junto ao conselho do GEF, do Projeto GEF Terrestre (Consolidação do 

SNUC e aumento da proteção da fauna e flora): projeto no valor total de US$ 160,8 mi. 

2.2. Início da implementação dos recursos já doados no âmbito da Iniciativa Lifeweb2 (US$ 

20 mi): projeto no valor total de US$ 110 mi. 

3. Apoio à criação do Parque Nacional da Furna Feia (8.517 ha), no Rio Grande do Norte, e da 

Reserva Biológica de Bom Jesus (34.179 ha), no Paraná, bem como à ampliação de mais 

quatro UC, o Parque Nacional do Descobrimento (BA), Parque Nacional dos Campos 

Amazônicos (AM, RO e MT), Floresta Nacional de Goytacazes (ES) e Floresta Nacional de 

Araripe-Apodi (CE). 

4. Conclusão de dois Grupos de Trabalho, sob sua coordenação, instituídos pela Portaria 

Interministerial nº 260, de 30 de julho de 2012 e Portaria MMA nº 328, de 23 de agosto de 

2011, que elaboraram, respectivamente, proposta de ato normativo para regulamentação da 

categoria Reserva Extrativista e de instituição e gestão de zonas de amortecimento de UC 

federais; 

5. Apoio à edição do Decreto 7.747, de 5 de junho de 2012, que institui a Política Nacional de 

Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas - PNGATI, e dá outras providências; 
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 Plataforma para captação de recursos financeiros, criada no âmbito da Convenção sobre Diversidade 

Biológica, para implementação de projetos relacionados ao Programa de Trabalho de Áreas Protegidas da CDB. 
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6. Compensação ambiental: realização de uma reunião da Câmara Federal de Compensação 

Ambiental no início do ano de 2012, quando foi solicitada uma moratória para organização 

de procedimentos relacionados à destinação e aplicação de recursos. 

Especificamente no que se refere ao Programa ARPA, as principais ações foram: 

1. Assinatura do acordo de captação de US$ 250 milhões para o financiamento de novas ações 

para o Programa ARPA até 2019. O acordo multilateral é assinado pelo MMA, The Gordon 

and Betty Moore Foundation, Linden Trust for Conservation, FUNBIO e Rede WWF, e 

prevê a captação de US$ 250 milhões, até 2019, e outros US$ 35 milhões nos anos 

seguintes. O acordo funcionará como campanha global para a arrecadação de recursos, com 

o objetivo de expandir e consolidar o Programa Arpa. 

2. Início do Plano de Investimentos em 2012 para a sua segunda fase do Programa 

(2010/2015). 

No âmbito do Projeto Corredores Ecológicos foram executados, por meio de convênios e 

termos de cooperação, cerca de R$ 3 milhões em ações para a implementação dos corredores 

Central da Amazônia e Central da Mata Atlântica. As principais ações realizadas foram: 

1. Fortalecimento da fiscalização ambiental, por meio da capacitação de 560 policiais militares 

e outros agentes ambientais em 14 cursos realizados em 4 municípios da área do Corredor 

Central do Amazonas.  

2. Fortalecimento do sistema de controle e processamento de dados georreferenciados, por 

meio da estruturação do NUCGEO no Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e 

Florestal Sustentável do Estado do Amazonas – IDAM e da Gerência de Geoprocessamento 

do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM. 

3. Promoção do uso sustentável das florestas, por meio do apoio ao Instituto de 

Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas – IDAM 

para elaboração de Planos de Manejo Sustentáveis de Pequena Escala. 

4. Fortalecimento das Unidades de Conservação Estaduais e Federais, por meio da aquisição 

de equipamentos e veículos, apoio à capacitação e criação de conselhos consultivos e 

deliberativos, capacitação de gestores de UCs e implementação de Planos de Manejo.  

5. Apoio ao Sistema de Proteção Legal da Mata Atlântica, com a estruturação de bases 

ambientais do Ministério Público da Bahia e capacitação de seus servidores. 

6. Estruturação da câmara de compensação ambiental no órgão ambiental do ES, com a 

compra de veículos e equipamentos. 

7. Incentivo à realização de pesquisas e ações de manejo para conservação e recuperação de 

espécies ameaçadas e para o monitoramento da biodiversidade do bioma amazônico, por 

meio da conclusão da obra do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da 

Biodiversidade Amazônica – CEPAM. 

8. Contribuição para a recuperação das áreas alteradas, por meio do fortalecimento do Centro 

de Sementes Nativas do Amazonas, Laboratório de Sementes Florestais e Viveiro Florestal 

da UFAM, implantação de áreas de coleta de sementes e capacitação de coletores no AM, 

além da estruturação e adequação das instalações de um viveiro municipal no ES. 

 

1.4.2. CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE  

 

Os Macroprocessos do Departamento de Conservação da Biodiversidade da Secretaria de 

Biodiversidade e Florestas, que correspondem aos objetivos do PPA relacionados com o 

departamento, estão listados abaixo: 

 Atualização do marco regulatório sobre a conservação, o uso sustentável e a repartição de 

benefícios da biodiversidade, tendo como referência os compromissos assumidos pelo 

governo brasileiro na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB); 
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 Promoção do uso sustentável da biodiversidade por meio da valorização da 

agrobiodiversidade e dos produtos da sociobiodiversidade, com agregação de valor, 

consolidação de mercados sustentáveis e pagamento pelos serviços ambientais; 

 Recuperação do estado de conservação das espécies brasileiras, com ênfase nas ameaçadas 

de extinção; 

 Aprimoramento dos instrumentos de prevenção, monitoramento, avaliação e controle do uso 

da biodiversidade visando à biossegurança e ao equilíbrio dos ecossistemas. 

 Promoção da conservação e do uso sustentável de ambientes singulares e de alta relevância 

para a biodiversidade e garantia da representatividade dos ecossistemas brasileiros por meio 

da ampliação e consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e de outras 

áreas protegidas. 

O Departamento de Conservação da Biodiversidade (DCBIO), visando atender as suas 

obrigações, tem se notabilizado pela captação de recursos para apoiar suas atividades. Sendo assim, 

para a execução destes macroprocessos o DCBIO, em 2012, contou com a execução de recursos 

orçamentários, de pequena monta, mas principalmente com recursos de 7 projetos/acordos, listados 

abaixo: 

 Ações Integradas Público-Privadas para Biodiversidade – Probio II - entrou em 

efetividade desde setembro de 2008, e conta com recursos do Acordo de Doação TF 91.515, 

assinado em 14/03/2008 entre o Banco Mundial, na qualidade de agência implementadora do Fundo 

Mundial para o Meio Ambiente (GEF), a Caixa Econômica Federal (CAIXA) e o Fundo Brasileiro 

para a Biodiversidade – FUNBIO, ambos como depositários dos recursos de doação.  Este arranjo 

foi estabelecido para que a CAIXA fosse a receptora dos recursos de doação e os administrasse em 

nome dos beneficiários do Projeto no setor público: Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento - MAPA, Ministério da Saúde - MS, Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação 

- MCTI, Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade, Jardim Botânico do Rio de Janeiro – JBRJ e Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária - Embrapa. Para viabilizar esta prestação de serviços, o MMA e a CAIXA celebraram 

o Contrato de Prestação de Serviços, de 19/12/2007, com objetivo de que a CAIXA realizasse a 

gestão dos recursos financeiros destinados aos beneficiários (processo 0200.002957/2007-09) e 

realizasse os pagamentos do que fosse contratado e adquirido pelos beneficiários do Projeto. 

Quanto ao FUNBIO cabe o gerenciamento dos recursos destinados aos trabalhos com o setor 

privado. O Projeto tem como principais objetivos:  

1. Promover a priorização e a integração da conservação e uso sustentável da biodiversidade 

(transversalização) nas principais estratégias de planejamento e práticas dos setores público 

e privado em nível nacional  

2. Consolidar e fortalecer a capacidade institucional para produzir e disseminar informações 

e conceitos relevantes sobre a biodiversidade.  

 Projeto “Proteção da Mata Atlântica II” - O objetivo do Projeto é a contribuição à 

proteção, recuperação e ao uso sustentável da Mata Atlântica brasileira. As principais frentes de 

atuação são: ampliação e consolidação do sistema de unidades de conservação públicas e privadas; 

fomento de sistemas de pagamento por serviços ambientais, regularização ambiental; planos 

municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica; monitoramento da biodiversidade e do 

clima e o fortalecimento de capacidades e competências. É coordenado pelo DCBIO e conta com 

recursos de doação do Ministério do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear da 

Alemanha (BMU). 

 Projeto de Conservação e Manejo de Polinizadores para uma Agricultura Sustentável 

através de uma Abordagem Ecossistêmica (Projeto GEF Polinizadores) - Com recursos do Global 

Environmental Fund e executado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO. Apoia 

projetos voltados ao manejo de polinizadores de sete culturas: tomate, castanha do Brasil, canola, 

maça, algodão, caju e melão.  
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 Projeto Iniciativa GEF Cerrado Sustentável – Resultante de uma doação do GEF 

administrada pelo Banco Mundial. Compõe a iniciativa o projeto do DCBIO e subprojetos dos 

estados de Goiás e Tocantins e do ICMBIO. Seu objetivo é Promover o aumento da conservação da 

biodiversidade e melhorar o manejo dos recursos ambientais e naturais do bioma Cerrado, por meio 

do apoio a políticas e práticas apropriadas. 

 Projeto BRA11/001- Apoio para a Implementação dos Compromissos das 

Convenções Internacionais que tratam da Biodiversidade – Coordenado pela SBF, com recursos 

orçamentários do MMA executados pelo PNUD. O objetivo do projeto é Cooperar, por meio de 

suporte técnico ao MMA, para a implementação dos dispositivos da Convenção sobre a Diversidade 

Biológica, da Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional (Convenção de 

Ramsar), da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da 

Seca- UNCCD e do Programa Antártico Brasileiro – PROANTAR. 

 Acordo entre o Governo dos Estados Unidos da América e o Governo da República 

Federativa do Brasil com vistas à redução da dívida em apoio à conservação e manejo sustentável 

de florestas tropicais – TFCA – firmado em 12 de agosto de 2010, este Acordo tem como objetivo 

dispor sobre a redução de determinadas dívidas contraídas junto ao Governo dos Estados Unidos e 

suas agências, com vistas a apoiar a conservação e o uso sustentável de florestas tropicais no Brasil 

e dispor sobre o estabelecimento de uma Conta para a Conservação de Florestas Tropicais - Conta 

TFCA, para administrar a conservação e o manejo sustentável supracitados. Para a contratação dos 

projetos ficou estabelecido que os recursos são repassados ao FUNBIO e que o Comitê da Conta 

TFCA, estabelecido para acompanhar esta iniciativa e presidido pelo DCBIO/MMA, determina o 

plano de uso dos recursos. 

 Projeto TEEB Brasil - É uma iniciativa conjunta do Ministério do Meio Ambiente, o 

Ministério da Fazenda, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente, a Confederação nacional da Indústria e a Conservação Internacional do 

Brasil. Conta com recursos de Doação do Ministério do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e 

Segurança Nuclear da Alemanha (BMU). O propósito da iniciativa é identificar e destacar os 

benefícios econômicos derivados da conservação e uso sustentável da biodiversidade e ecossistemas 

no país, assim como avaliar o custo da sua perda.  O TEEB Brasil também dissemina ferramentas 

para incorporar estes benefícios e custos no processo de decisão nas esferas pública, privada e na 

sociedade civil e promove ações relacionadas à Pagamento por Serviços Ambientais e Certificação.  

A iniciativa tem 4 componentes: TEEB para formulação de Política Nacional, TEEB para Governos 

Estaduais e Locais, TEBB para o setor de negócios e TEEB para cidadãos. 

 Projeto “Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade para a Melhoria da 

Nutrição e do Bem Estar Humano”, também conhecido como Biodiversidade para Alimentação e 

Nutrição – BFN (sigla em inglês) - Foi aprovado pelo Secretariado do Global Environmental 

Facility - GEF em novembro de 2011. O projeto é coordenado internacionalmente pelo Bioversity 

International (formalmente conhecido como Instituto Internacional de Recursos Genéticos Vegetais 

- IPGRI) e tem como agências implementadoras o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente – PNUMA e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura – 

FAO. O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – Funbio atua como Gestor Financeiro Nacional do 

Projeto. O projeto tem como objetivo básico a conservação e a promoção do uso sustentável da 

biodiversidade em programas que contribuam para melhorar a segurança alimentar e a nutrição 

humana, além de valorizar a importância alimentícia e nutricional das espécies relacionadas à 

biodiversidade agrícola e resgatar o valor cultural desempenhado no passado por muitas dessas 

espécies. 

Para a execução dos macroprocessos o DCBIO, além dos recursos discriminados acima, se 

apóia nas discussões e decisões de dois importantes colegiados: Comissão Nacional da 

Biodiversidade – CONABIO, responsável pela discussão e aprovação dos marcos legais e 

estratégias do departamento e Comissão Nacional do Programa Cerrado Sustentável, que tem a 
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finalidade de acompanhar as ações relacionadas ao Programa Cerrado Sustentável, no qual estão 

descritas as diretrizes para a conservação e uso sustentável do bioma.  

 

1.4.3. PATRIMÔNIO GENÉTICO  

 

O Departamento de Patrimônio Genético tem atuado nos seguintes macroprocessos 

finalísticos: 

 Atualização do marco regulatório sobre a conservação, o uso sustentável e a repartição de 

benefícios da biodiversidade, tendo como referência os compromissos assumidos pelo 

governo brasileiro na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB);  

 Modernização da gestão e promoção do acesso aos recursos genéticos da biodiversidade e 

aos conhecimentos tradicionais associados e garantia da repartição justa e equitativa dos 

benefícios gerados. 

Com o objetivo de propor um novo marco regulatório de acesso e de repartição de 

benefícios da biodiversidade, o DPG participou apoiando a SECEX/MMA de reuniões com 

diversos segmentos da sociedade e com outros órgãos da administração pública federal para a 

discussão das diretrizes para a elaboração de um novo marco legal. O DPG também participou de 

eventos cujo tema envolvia a discussão sobre propostas para em novo marco legal de acesso e 

repartição de benefícios. Paralelamente, o DPG também participou de eventos que tinham por 

objetivo a promoção, discussão e esclarecimentos a respeito do Protocolo de Nagoia. 

Com o objetivo de modernizar a gestão, promover o acesso aos recursos genéticos da 

biodiversidade e aos conhecimentos tradicionais associados e assegurar a repartição justa e 

equitativa dos benefícios gerados, o DPG, no exercício de suas competências como Secretaria 

Executiva do CGEN, promoveu a instrução e tramitação de processos de solicitação de autorização 

de acesso e de remessa de amostra de componente do patrimônio genético e/ou acesso ao 

conhecimento tradicional associado e processos de solicitação de credenciamento de instituição fiel 

depositária, que resultaram em 2012 na concessão de 35 autorizações de acesso, sendo duas 

renovações de autorização de acesso, na anuência a 34 Contratos de Utilização do Patrimônio 

Genético e de Repartição de Benefícios – CURBs e no deferimento de 20 solicitações de 

credenciamento de instituição fiel depositária de subamostras de componente do patrimônio 

genético. O DPG também atuou respondendo a consultas e atendendo representantes de usuários do 

sistema, além de participar em vários eventos como palestrante, visando promover o esclarecimento 

sobre a legislação vigente relativa ao acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional 

associado, o estímulo à utilização sustentável dos recursos genéticos da biodiversidade brasileira e a 

repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes do uso destes recursos. Por fim, o DPG, em 

conjunto com a SBF, CGTI e empresa contratada pelo MMA (fábrica de software), iniciou em 2012 

o projeto de desenvolvimento e implementação de um sistema informatizado de gestão do 

patrimônio genético, com vistas a modernizar a gestão e promover maior celeridade e eficiência na 

tramitação dos processos.  

 

1.4.4. BIODIVERSIDADE AQUÁTICA  

 

A Gerência de Biodiversidade Aquática e Recursos Pesqueiros atua nos seguintes 

macroprocessos finalísticos: 

 Atualização do marco regulatório sobre a conservação, o uso sustentável e a repartição de 

benefícios da biodiversidade, tendo como referência os compromissos assumidos pelo 

governo brasileiro na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB); 

 Promoção da Conservação e do Uso Sustentável de Ambientes Singulares e de Alta 

Relevância para a Biodiversidade e Garantia da Representatividade dos Ecossistemas 

Brasileiros. 
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 No que se refere às competências desta Gerência e condução dos macroprocessos acima 

relacionados, as principais ações empreendidas no ano de 2012 estão relacionadas à implementação 

da Convenção de Ramsar, incluindo a conservação de manguezais e recifes de coral, a gestão 

compartilhada dos recursos pesqueiros junto ao Ministério da Pesca, a implementação do Programa 

Antártico Brasileiro e a proposição de políticas e projetos para a conservação costeira e marinha. 

O Brasil teve o projeto “Sistemas representativos e efetivos de áreas costeiras e marinhas 

protegidas” - GEF-MAR aprovado junto ao Conselho do GEF (Global Environmental Facility 

Fund), no valor de US$ 116 milhões. Este projeto, que deverá iniciar-se em 2013, é o primeiro 

voltado à conservação do ambiente marinho realizado em escala nacional e conta com a parceira da 

Gerência na sua elaboração e implementação, além do FUNBIO, IBAMA, ICMBio, Petrobras, 

Banco Mundial . 

Nesse sentido, a Gerência realizou as seguintes ações em 2012: 

1. Cumprimento da Meta estabelecida pelo Decreto Sem número, de 5 de novembro de 2008 

(D.O.U Nº 216, 6/11/2008), de realizar anualmente 2 reuniões ordinárias do Comitê 

Nacional de Zonas Úmidas-CNZU (10ª reunião em maio, 11ª em novembro de 2012 ). 

2. Participação ativa na 11ª Conferência das Partes da Convenção de Ramsar, da Reunião 

Panamericana da Convenção de Ramsar e da reunião de coordenação da Iniciativa Regional 

da Bacia da Prata e da Iniciativa Regional de Mangues e Recifes de Coral (COP-11, 

Romênia, julho/2012); 

3. Conclusão dos trabalhos da Comissão Técnica sobre Critérios para Designação de Sítios 

Ramsar (criada pela Portaria nº186/2010) – Relatório final e Minuta de recomendação 

finalizadas e aprovadas pela ComissãoTécnica; 

4. Aprovação pelo CNZU da Recomendação nº05 do CNZU, de 25 de junho de 2012, que 

dispõe sobre critérios para designação de Sítios Ramsar e elenca Áreas Protegidas a serem 

indicadas como potenciais Sítios de Importância Internacional - Sítios Ramsar. 

5. Elaboração, aprovação e divulgação da Recomendação 6, de 20 de setembro de 2012, que 

dispõe sobre planejamento dos usos dos recursos naturais na Bacia Hidrográfica do Alto 

Paraguai, com especial atenção à expansão de projetos de geração de energia hidrelétrica em 

prejuízo à conservação do pulso de inundação do Pantanal Mato-Grossense. 

6. Instalação da Comissão Técnica de Recifes de Corais do CNZU em novembro de 2012 e 

início do processo de elaboração de proposta de Programa Nacional de Conservação de 

Recifes de Coral (cronograma de reuniões para 2013 estabelecido); 

7. Aprovação pelo Comitê Nacional de Zonas Úmidas - CNZU da Indicação do Parque 

Nacional do Cabo Orange como o 12º Sítio Ramsar brasileiro; 

8. Apoio ao Programa Nacional de Monitoramento de Recifes de Coral por meio de elaboração 

de 3 cursos para voluntários do Monitoramento em Paripueira/AL, Itaparica/BA e coleta de 

dados em Porto Seguro /BA; organização dos dados para inserção no banco mundial de 

monitoramento de recifes de coral, participação na reunião anual da Iniciativa Brasileira 

para os Recifes de Coral, divulgação da campanha de conduta consciente em ambientes 

recifais e em praia e apoio a UFPE , ponto focal técnico do Reef Check Brasil na 

implementação das ações de monitoramento nas ucs estaduais e municipais, elaboração de 

acordo de cooperação técnica para o monitoramento de recifes de coral no Brasil;   

9. Apoio a organização do Livro 10 anos de monitoramento de recifes de coral no Brasil, com 

previsão de lançamento em 2013; 

10. Elaboração das seguintes publicações: Revista de Ramsar do dia mundial de Zonas úmidas 

sobre Turismo e Zonas Úmidas ( fevereiro de 2012), tradução, publicação e divulgação do 

Livro “Oceanos – um mundo de vida da CDB, publicação e divulgação da 2ª Edição da obra 

“Mangueando”, da Universidade Federal do Maranhão, revisão e Publicação do Estudo de 

Caso sobre Turismo em Abrolhos. Lançamento feito em side-event na COP-11/Romênia e 

publicado no site da Convenção de Ramsar, finalização da proposta de publicação "Atlas 
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dos Manguezais do Brasil", para publicação em 2013 e do Livro de 10 anos de 

Monitoramento dos Recifes de Coral no Brasil. 

 

1.4.5. FLORESTAS 

 

Conforme descrito no planejamento do governo federal (Plano Plurianual – PPA 2012-

2015), a agenda florestal ancora-se nas seguintes diretrizes: a) desenvolvimento de uma economia 

florestal sustentável; b) prevenção e controle do desmatamento, dos incêndios florestais e da 

extração predatória de produtos e subprodutos florestais; c) recuperação de áreas com vegetação 

natural degradada, especialmente as de preservação permanente e as reservas legais; e d) proteção 

dos ecossistemas florestais e a promoção da gestão florestal compartilhada. 

Nesse sentido, um dos Programas Temáticos do PPA 2012-2015 – “Florestas, Prevenção e 

Controle do Desmatamento e dos Incêndios” - tem o objetivo central de promover ações que levem 

à conservação e ao uso sustentável dos recursos florestais e à viabilização de uma economia 

florestal fortemente inclusiva, além do combate ao desmatamento e aos incêndios florestais. 

Para garantir o cumprimento de algumas metas governamentais estipuladas nesse Programa 

Temático, o Departamento de Florestas atua em quatro macroprocessos finalísticos:  

 Promoção da gestão florestal compartilhada e do desenvolvimento florestal sustentável, por 

meio do aprimoramento das normas e instrumentos de fomento, pesquisa, informação e 

controle, em articulação com os órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(SISNAMA). 

 Promoção da recuperação de áreas degradadas, com ênfase nas áreas de preservação 

permanente e reservas legais, proporcionando a restauração das suas funções ambientais e o 

uso dos recursos florestais. 

 Promoção do manejo florestal sustentável para a produção madeireira e não-madeireira, 

visando conciliar a manutenção e uso das florestas e a integração com demais sistemas 

produtivos, ampliando a oferta de produtos florestais e gerando renda. 

 Ampliação da área das florestas plantadas, priorizando a utilização de espécies nativas, com 

vistas ao suprimento da demanda de matéria-prima florestal e à redução da pressão sobre os 

remanescentes nativos. 

As principais ações desenvolvidas em 2012 nesses macroprocessos estão descritas a seguir: 

 

Gestão florestal compartilhada 

 

Este macroprocesso contribui para ampliação da participação social e articulação do 

Programa Nacional de Florestas com outras instituições representantes dos governos federal e 

estaduais. A Secretaria de Biodiversidade e Florestas executou ações do acordo entre o MMA e o 

NPF Facility (mecanismo de apoio aos programas florestais nacionais). Em 2012, o acordo teve 

como produtos: minutas da Política e do Programa Florestal para o estado de Pernambuco; e 

documento sobre a experiência brasileira no processo de descentralização da gestão florestal. 

 

Recuperação da cobertura vegetal 

 

Um dos instrumentos indutores da recuperação adotados pelo DFLOR é a consolidação dos 

Centros de Referência em Recuperação de Áreas Degradadas (CRADs). Os CRADs visam ao 

desenvolvimento e sistematização de conhecimento e tecnologias adequadas à recuperação de áreas 

degradadas, à qualificação da formação de recursos humanos em áreas de conhecimento como a 

coleta de sementes, produção de mudas e implementação de técnicas como plantio e condução de 

regeneração natural, com ênfase em profissionais extensionistas. Tendo em vista que tais 

finalidades estão consoantes com o tripé acadêmico – ensino, pesquisa e extensão – os CRADs 

foram concebidos na estrutura de universidades federais e estaduais.  
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Atualmente, existem sete CRADs, em diferentes estágios de implementação:  

 

1. CRAD-UnB, gerido pela Universidade de Brasília (UnB);  

2. CRAD-Alto São Francisco, coordenado pela Universidade Federal de Lavras (UFLA); 

3. CRAD da Caatinga, gerido pela Universidade Federal do Vale do São Francisco 

(UNIVASF); 

4. CRAD-Baixo São Francisco, administrado pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e 

pela Universidade Federal de Sergipe (UFS); 

5. CRAD-Serra Talhada, coordenado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco 

(UFRPE); 

6. CRAD-Oeste Baiano, gerido pela Universidade Federal da Bahia (UFBA); e 

7. CRAD-Mata Seca, administrado pela Universidade Estadual de Montes Claros 

(UNIMONTES), pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e pela Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM).  

 

Considerando a importância estratégica desse instrumento, outras instituições demonstraram 

interesse em implantar CRADs em suas regiões. Dessa forma, o DFLOR trabalha para a 

formalização de parcerias para CRADs no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pará e Pernambuco, o 

que contribui para o cumprimento da meta estabelecida no PPA 2012-2015 de expandir os CRADs 

para todos os biomas brasileiros.  

Além disso, está em elaboração pela equipe do DFLOR, uma minuta de portaria do MMA 

para regulamentar os procedimentos administrativos necessários ao reconhecimento dos CRADs. 

Acredita-se que a formalização desses centros possa facilitar as parcerias estabelecidas para o 

desenvolvimento de suas ações.  

Para aperfeiçoar a elaboração do Plano Nacional de Recuperação de Áreas Degradadas e a 

implementação dos CRADs, está em andamento a contratação de duas consultorias especializadas: 

Realização de estudos técnicos, levantamentos primários e secundários e modelagem de 

cenários visando subsidiar a elaboração de um Plano Nacional de Recuperação de Áreas 

Degradadas, com especial atenção para a identificação e a implementação de mecanismos eficientes 

que promovam a recuperação e restauração de áreas degradadas. (contratação via PROBIO II); 

Elaboração de proposta de modelo de arranjo institucional e de gestão financeira para os 

Centros de Referência em Recuperação de Áreas Degradadas (CRADs), existentes e futuros, com 

vistas à sustentabilidade e autonomia financeira desses centros. (contratação via Projeto 

UTF/BRA/081 – FAO). 

Além das consultorias, o DFLOR coordena e monitora dois convênios e um termo de 

cooperação nesse tema: 

 

1. Convênio nº 751321/2010 com o Município de Volta Redonda/RJ: projeto para promover o 

plantio e manutenção de reflorestamento em 10 hectares de Mata Atlântica; 

2. Convênio nº 751313/2010 com o Município de Engenheiro Paulo de Frontin/RJ: projeto de 

reflorestamento e recuperação de 30 hectares de Mata Atlântica; e 

3. Termo de Cooperação com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Pernambuco: projeto para incrementar a infraestrutura do IFPE, com a construção de 

viveiros bem como aquisição de equipamentos, possibilitando que esta instituição promova 

ações de recuperação de áreas degradadas, com ênfase em áreas de preservação permanente 

e em reserva legal, no município de Vitória de Santo Antão. 

 

Manejo florestal 

 

Em 2010, o DFLOR, DCBIO, SEDR, SFB e Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento iniciaram um processo de construção de diretrizes técnicas para adoção de boas 
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práticas de manejo florestal para obtenção de produtos florestais não madeireiros de diversas 

espécies. Já em 2011, foi contratada, por meio do PROBIO II, consultoria especializada para 

elaborar e descrever de forma sequencial as diretrizes e parâmetros técnicos para orientar a adoção 

dessas práticas.  

Entretanto, para o processo de consolidação e validação desse protocolo, é essencial a 

realização de Oficinas com a ampla participação dos atores da cadeia produtiva, bem como, 

pesquisadores e atores governamentais, o que possibilitará a união do conhecimento tradicional ao 

conhecimento científico e a aplicação de técnicas sustentáveis para utilização desses recursos. 

Nesse sentido, o DFLOR, por meio do Projeto UTF/BRA/081 – FAO coordenou a 

elaboração de edital para realizar quatro oficinas para discutir e validar as boas práticas de manejo 

para obtenção de produtos não madeireiros das espécies Dimorphandra mollis (fava d´anta), 

Hymenaea courbaril (jatobá), Attalea funifera (piaçava) e Schinus Terebinthifolius (pimenta rosa) e 

consolidar os resultados das oficinas realizadas para as espécies Copaifera spp (copaíbas produtoras 

de óleos tradicionalmente utilizados como medicinais) e Carapa guianensis (andiroba), utilizando 

informações baseadas na literatura científica sobre as boas práticas de manejo dessas espécies. 

O processo de seleção foi finalizado em março deste ano e, infelizmente, fracassou, pois não 

se obteve o número mínimo de propostas válidas. Nesse momento, está pendente a definição dos 

próximos passos com os demais parceiros (DCBIO, SEDR, SFB e MAPA): iniciar novo processo 

licitatório pela SBF ou incorporar essa demanda nas ações desenvolvidas pela SEDR e SFB.  

Em 2012, o DFLOR também acompanhou os trabalhos da normalização brasileira na área de 

manejo florestal, por meio da participação em reuniões da Comissão Especial de Estudos de Manejo 

Florestal (CEE-103) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Tais reuniões trataram 

da revisão da norma NBR ABNT 14789 (Manejo florestal sustentável — Princípios, critérios e 

indicadores para plantações florestais), da elaboração de uma norma de “Florestas urbanas – 

Manejo de árvores, arbustos e outras plantas lenhosas – Parte 1: Poda”, da articulação institucional 

para a proposição de uma norma de manejo florestal comunitário e da revisão da norma NBR 

ABNT 15789 (Manejo florestal — Princípios, critérios e indicadores para florestas nativas). 

Paralelamente, o DFLOR acompanhou o andamento do Programa Brasileiro de Certificação 

Florestal – CERFLOR, por meio da participação em reuniões da Subcomissão Técnica de 

Certificação Florestal, coordenada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – 

Inmetro. No âmbito dessa subcomissão, tratou-se da elaboração dos Requisitos de Avaliação da 

Conformidade (RAC) para manejo florestal sustentável (consolidados na Portaria Inmetro no 547, 

de 25 de outubro de 2012), da revisão do RAC para Cadeia de Custódia para Produtos de Base 

Florestal (Portaria Inmetro no 512, de 16 de outubro de 2012) e da atuação do CERFLOR no PEFC 

– “The Programme for the Endorsement of Forest Certification”. 

 

Plantios florestais com espécies nativas 

 

Em 2010 a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE) instituiu 

um grupo de trabalho interministerial para propor diretrizes para a estruturação de uma Política 

Nacional de Florestas Plantadas. Na época, o DFLOR participou de reuniões técnicas desse grupo e 

contribuiu na elaboração do documento.  

Após a finalização do documento, a SAE instituiu, por meio da Portaria nº 75, de 22 de 

novembro de 2012, uma Câmara Técnica Especializada para propor medidas de implementação da 

estratégia nacional.  Porém, a partir de 2011, esse tema ficou sob responsabilidade da Secretaria-

Executiva do MMA, com participação da SMCQ. Desde então, o DFLOR deixou de exercer ações 

de fomento ao plantio florestal.  

A participação do DFLOR tornou-se restrita a contribuições técnicas ao Fundo Clima, que 

possui componente destinado ao fomento de plantios florestais, e ao apoio esporádico à iniciativa 

“Diálogo sobre Alimentos, Produtos Florestais, Biocombustíveis e Florestas – Diálogo 4Fs Brasil”.  
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1.5. PRINCIPAIS PARCEIROS 
 

 

A Secretaria de Biodiversidade e Florestas conta com diversos parceiros no 

desenvolvimento de suas ações em projetos e colegiados. Os parceiros são descritos na tabela a 

seguir de acordo com os projetos e áreas em que atuam na SBF. 

 

DAP PROJETO/COLEGIADO PARCEIROS OBSERVAÇÃO 

1 Iniciativa Lifeweb GIZ – 

2 
Programa Áreas Protegidas da 

Amazônia (ARPA) 

Governos dos Estados do Acre, Amapá, 

Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia, 

Tocantins - Acordos de Cooperação Técnica 

– 

3 
Projeto Corredores Ecológicos 

(PCE) 

ICMBio – acordo de cooperação técnica e 

termos de cooperação, IBAMA -  acordo de 

cooperação técnica, UFAM - termo de 

cooperação, FUNAI - acordo de cooperação 

técnica, CAIXA - acordo de cooperação 

técnica e contrato, Governo do Estado do 

Amazonas - acordo de cooperação técnica, 

Governo do Estado da Bahia - acordo de 

cooperação técnica, Governo do Estado do 

Espírito Santo - acordo de cooperação 

técnica, IPAAM – convênio, IDAM – 

convênios (2), PM-AM – convênios (2), MP-

BA – convênio, SEMA-BA – convênios (2), 

SSP-BA – convênio, IEMA-ES – convênio, 

INCAPER – convênio, Prefeitura de Boa 

Esperança-ES – convênio. 

– 

DCBIO PROJETO/COLEGIADO PARCEIROS  

1 Projeto Probio II 

Parceiros internos: Departamentos de 

Florestas da SBF e o Departamento de 

Recursos Hídricos da SRHU. Parceiros 

externos: Banco Mundial, na qualidade de 

agência implementadora do Fundo Mundial 

para o Meio Ambiente (GEF), e a Caixa 

Econômica Federal (CAIXA) e o Fundo 

Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO 

 

2 Projeto Mata Atlântica 

GIZ e o FUNBIO, além dos executores dos 

subprojetos selecionados por meio de editais 

lançados pelo FUNBIO 

 

3 Projeto GEF Polinizadores 

FUNBIO e a FAO, além dos executores dos 

subprojetos selecionados por meio de edital 

lançado pelo CNPq 

 

4 
Projeto GEF Cerrado 

Sustentável 

Banco Mundial e o FUNBIO, além do 

ICMBIO e dos Estados de Goiás e de 

Tocantins, além de entidades beneficiárias 

 

5 Projeto da Conta TFCA 
FUNBIO e os membros do Comitê da Conta 

TFCA 
 

6 CONABIO 

Colegiado composto por representantes 

governamentais e não governamentais de 

forma paritária e tem representação das 

seguintes instituições: Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação, Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

Ministério da Saúde, Ministério das Relações 
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Exteriores, Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, Ministério da 

Integração Nacional, Ministério da Pesca e 

Aquicultura, Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis, Associação Brasileira de 

Entidades Estaduais de Meio Ambiente, 

Confederação Nacional dos Trabalhadores da 

Agricultura, Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência, Academia Brasileira 

de Ciências, Fórum Brasileiro de ONGs e 

Movimentos Sociais, Coordenação das 

Organizações Indígenas da Amazônia 

Brasileira, Confederação da Agricultura e 

Pecuária do Brasil, Confederação Nacional 

da Indústria e Movimento Nacional dos 

Pescadores. 

 

7 CONACER 

Composta por representantes dos Ministérios 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; da 

Ciência, Tecnologia e Inovação, da Cultura, 

da Integração Nacional; da Justiça - 

Fundação Nacional do Índio - FUNAI; do 

Desenvolvimento Agrário, do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 

do Meio Ambiente, Agência Nacional de 

Águas – ANA, Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA, Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade - 

Instituto Chico Mendes, Serviço Florestal 

Brasileiro – SFB, Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, 

Associação de Plantio Direto no Cerrado –

APDC, Associação Nacional dos Municípios 

e Meio Ambiente - ANAMMA; Comissão 

Nacional de Articulação das Comunidades 

Negras Rurais Quilombolas – CONAQ, 

Confederação da Agricultura e Pecuária do 

Brasil - CNA; Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura – CONTAG, 

Entidades Estaduais de Meio Ambiente – 

ABEMA, comunidade acadêmica, indicados 

pela Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência – SBPC, organizações da sociedade 

civil, indicadas pela Rede Cerrado, 

organizações de movimentos sociais, 

indicados pelo Fórum Brasileiro de ONGs e 

Movimentos Sociais – FBOMS e 

organizações dos povos indígenas do 

Cerrado, indicadas pela Mobilização dos 

Povos Indígenas do Cerrado-MOPIC. 

 

 

DPG PROJETO/COLEGIADO PARCEIROS OBSERVAÇÃO 

1 
CGEN – Conselho de Gestão do 

Patrimônio Genético 

São membros efetivos: Ministérios: 

Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação, Ministério das Relações 

Exteriores, Ministério da Defesa, Ministério 

O CGEN, órgão de caráter 

deliberativo e normativo criado 

pela MP no 2.186-16. Regula o 

acesso aos recursos genéticos 
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do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 

Ministério do Meio Ambiente, Ministério da 

Saúde, Instituto Brasileiro dos Recursos 

Naturais Renováveis, Conselho Nacional de 

Pesquisa Científica, Instituto Nacional de 

Pesquisas Amazônicas, Jardim Botânico do 

Rio de Janeiro, Fundação Nacional do Índio, 

Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária, Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, Fundação Cultural 

Palmares, Instituto Evandro Chagas, 

Ministério da Justiça, Ministério da Cultura, 

Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Nacional 

da Propriedade Intelectual 

brasileiros, assim como aos 

conhecimentos tradicionais 

associados 

2 
Comissão Interministerial para 

os Recursos do Mar - CIRM 

Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação, Ministério das Relações 

Exteriores, Ministério da Defesa, Ministério 

da Educação, Ministério  do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 

Ministério  do Meio Ambiente, Ministério da 

Saúde, Instituto Brasileiro dos Recursos 

Naturais Renováveis, Conselho Nacional de 

Pesquisa Científica, Ministério da Justiça, 

Ministério da Cultura, Fundação Oswaldo 

Cruz, Instituto Nacional da Propriedade 

Intelectual, Petróleo Brasileiro S.A. e 

Ministério da Pesca 

Coordena as ações do governo 

brasileiro no mar e na Antártica 

3 
GIPI - Grupo Interministerial de 

Propriedade Intelectual 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio, Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (Mapa), Ciência e 

Tecnologia (MCT), Cultura (MC), Justiça 

(MJ), Relações Exteriores (MRE), Saúde 

(MS), Meio Ambiente (MMA), Fazenda 

(MF) e Presidência da República, por 

intermédio da Casa Civil e da Secretaria de 

Assuntos Estratégicos. Na última reunião, 

também participaram representantes da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa) e do Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial (INPI) 

Responsável pela harmonização 

das posições dos órgãos do Poder 

Executivo sobre propriedade 

intelectual, o trabalho do grupo 

fundamenta-se no equilíbrio entre 

os direitos de titulares e usuários 

da propriedade intelectual, tendo 

em vista os interesses nacionais. 

4 

Projeto de Diálogos 

Setoriais Brasil – União 

Europeia “Acesso ao 

Patrimônio Genético e 

Repartição de Benefícios: 

a Caminho da 

Implementação do 

Protocolo de Nagoia” 

Comissão Europeia, Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, 

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 

Consumidor e Fiscalização e Controle do 

Senado Federal 

O Projeto Apoio aos Diálogos 

Setoriais UE-Brasil, tem como 

objetivo contribuir para o 

progresso e o aprofundamento da 

parceria estratégica e das relações 

bilaterais entre o Brasil e a União 

Europeia por meio do apoio ao 

intercâmbio de conhecimentos 

técnicos. É coordenado em 

conjunto pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e 

Gestão – por meio da Direção 

Nacional do Projeto – e pela 

Delegação da União Europeia no 

Brasil (DELBRA). 

5 

Projeto sobre Proteção de 

Conhecimentos Tradicionais, 

Inovações e Práticas dos Povos 

Indígenas, Acesso a Recursos 

Ministério do Desenvolvimento Agrário - 

MDA, Fundação Nacional do Índio - 

FUNAI, Instituto Brasileiro dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA, Secretaria de 

Visa criar espaços de diálogo com 

os principais atores que estão 

envolvidos no sistema de gestão 

do patrimônio genético como os 
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Genéticos e Repartição Justa e 

Equitativa dos Benefícios 

Advindos do Uso desses 

Conhecimentos, Inovações e 

Práticas 

 

Extrativismo e Desenvolvimento Rural 

Sustentável -  SEDR/MMA, Agência Alemã 

de Cooperação - GIZ 

 

povos indígenas e comunidades 

tradicionais, os setores produtivo, 

científico, etc. 

6 

Comitê Executivo para o 

Programa de Levantamento e 

Avaliação do Potencial 

Biotecnológico da 

Biodiversidade Marinha – 

BIOMAR 

Ministérios: da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI) - Coordenador, da Defesa 

(MD), das Relações Exteriores (MRE), das 

Minas e Energia (MME), da Educação 

(MEC), do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC), do Meio 

Ambiente (MMA), da Pesca e Aquicultura 

(MPA) e da Saúde (MS). - Entidades 

Governamentais: Marinha do Brasil (MB), 

por meio do Estado Maior da Armada 

(EMA), Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 

Secretaria da Comissão Interministerial para 

os Recursos do Mar (SECIRM) e 

PETROBRÁS. 

O BIOMAR tem por objetivo 

promover e fomentar o estudo e a 

exploração sustentável do 

potencial biotecnológico da 

biodiversidade marinha existente 

nas AJB e em outras áreas de 

interesse nacional, visando ao 

desenvolvimento científico, 

tecnológico e econômico do País. 

7 

Comitê Nacional de 

Biotecnologia 

 

O comitê é constituído por órgãos 

governamentais, contando com 

representantes dos ministérios do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior - responsável pela coordenação, da 

Saúde, da Ciência e Tecnologia, da 

Agricultura, do Meio Ambiente, da 

Educação, do Desenvolvimento Agrário e da 

Justiça, além da Casa Civil da Presidência da 

República. Também fazem parte do conselho 

representantes do Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial (INPI), da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa), do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), da Financiadora de Estudos e 

Projetos (Finep), da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes) e da Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial - ABDI. 

O comitê foi criado para 

coordenar a implementação da 

Política Nacional de 

Biotecnologia, , e tem por objetivo 

propor e implementar mecanismos 

de monitoramento e avaliação de 

desempenho dos programas e 

atividades estabelecidas nas metas 

e objetivos definidos na política. 

O CNB também análise das 

propostas, programas e ações 

encaminhadas pelo Fórum de 

Competitividade de Biotecnologia 

- FCB. 

8 
Fórum de Competitividade de 

Biotecnologia - FCB 

O fórum é constituído por órgãos 

governamentais e privados. Conta com 

representantes do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior, MDIC, Ministério da Saúde - MS, 

Ministério da Ciência e Tecnologia - MCTI, 

Ministério da Agricultura, do Meio Ambiente 

- MAPA, Ministério da Educação - MEC, 

Ministério do Desenvolvimento Agrário – 

MDA e Ministério da Justiça - MJ, além da 

Casa Civil da Presidência da República – 

Dentre os diversos temas que são 

tratados estão: os mecanismos de 

fomento e financiamento públicos 

para a inovação biotecnológica; 

avalia ainda  aperfeiçoamentos nas 

políticas públicas para o 

desenvolvimento da biotecnologia 

no país. Os assuntos discutidos 

alcançam o Governo Federal por 

meio do Comitê Nacional de 

Biotecnologia (CNB). 
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CS/PR. Também fazem parte do conselho 

representantes do Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial (INPI), da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa), do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), da Financiadora de Estudos e 

Projetos (Finep), da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes) e da Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial - ABDI. O 

Fórum de Competitividade reúne 

representantes de instituições públicas e 

privadas. Representantes de mais de 200 

empresas, incluindo seus grupos de trabalho, 

participaram do Fórum de Competitividade. 

9 

Oficina interministerial 

destinada a elaborar o Plano de 

Ação Governamental para 

Biodiversidade para a próxima 

década 

Ministério do Desenvolvimento Agrário – 

MDA Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio (MDIC), Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(Mapa), Ciência e Tecnologia (MCT), 

Cultura (MinC), Justiça (MJ), Meio 

Ambiente (MMA), Fazenda (MF) 

Visa definir estratégias a nível 

interministerial para criar ações de 

mitigação da perda de 

biodiversidade 

GBA PROJETO/COLEGIADO PARCEIROS OBSERVAÇÃO 

1 
Recifes de Corais e Agendas 

Internacionais 

Associação Brasileira de Entidades Estaduais 

de Meio Ambiente - ABEMA 

Associação dos Amigos do Museu Nacional - 

Projeto Coral Vivo 

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação 

de Aves Silvestres – CEMAVE/ICMBio 

Comissão Interministerial para os Recursos 

do Mar - CIRM 

Conservação Internacional - CI 

Fórum brasileiro de ONGs e Movimentos 

Sociais para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento - FBOMS 

Fundação Universidade Federal do Rio 

Grande - FURG 

Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade - ICMBio  

Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA  

Instituto Recifes Costeiros 

Ministério da Ciência e Tecnologia e 

Inovação - MCTI 

Ministério da Defesa - MD 

Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA 

Ministério de Relações Exteriores - MRE / 

Divisão de Meio Ambiente - DEMA  

Ministério do Turismo - MTur 

Projeto Albatroz 

Rede Pantanal - Secretaria Executiva: Ecoa, 

Rede MangueMAR  

Secretara de Articulação Institucional e 

Cidadania Ambiental - SAIC/MMA  

Secretaria de Extrativismo e 
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Desenvolvimento Rural Sustentável - 

SEDR/MMA  

Secretaria de Mudanças Climáticas e 

Qualidade Ambiental - SMCQ/MMA 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente 

Urbano - SRHU/MMA 

Universidade do vale do Itajaí - Univali 

Universidade Federal da Bahia - UFBA 

WWF- Brasil 

2 Recursos Pesqueiros 

Confederação Nacional dos Pescadores e 

Aquicultores - CNPA  

Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca - 

CONAPE 

Federação Nacional dos Trabalhadores em 

Transportes Aquaviários e Afins - FNTTAA  

Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade - ICMBio  

Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA  

Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento - MAPA 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

- MCTI  

Ministério da Defesa – MD / Comando da 

Marinha - CM  

Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA 

Ministério das Relações Exteriores - MRE  

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior - MDIC 

Organizações Não-Governamentais  

Representantes da Sociedade Civil 

(representantes dos pescadores industriais e 

artesanais, representantes das indústrias, 

Organizações Não-Governamentais) 

Secretaria da Comissão Interministerial para 

os Recursos do Mar - SECIRM  

 

3 RAMSAR 

Agência Nacional de Águas - ANA 

Associação Brasileira de Entidades Estaduais 

de Meio Ambiente - ABEMA 

BirdLife International/SAVE Brasil  

Centro Empresarial Brasileiro para o 

Desenvolvimento Sustentável - CEBDS 

Confederação da Agricultura e Pecuária do 

Brasil - CNA 

Conservação Internacional - CI 

Fórum brasileiro de ONGs e Movimentos 

Sociais para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento - FBOMS 

Fundação Nacional do Índio - FUNAI  

Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade - ICMBio  

Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA  

Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento - MAPA 

Ministério da Ciência e Tecnologia e 

Inovação - MCTI 

Ministério da Defesa - MD 

Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA 

Ministério de Relações Exteriores - MRE / 
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Divisão de Meio Ambiente - DEMA  

Ministério do Turismo - MTur 

Rede Pantanal - Secretaria Executiva: Ecoa, 

Rede MangueMAR  

Secretaria de Articulação Institucional e 

Cidadania Ambiental - SAIC/MMA  

Secretaria de Extrativismo e 

Desenvolvimento Rural Sustentável - 

SEDR/MMA  

Secretaria de Mudanças Climáticas e 

Qualidade Ambiental - SMCQ/MMA 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente 

Urbano - SRHU/MMA 

Sítios Ramsar Brasileiros 

Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência – SBPC / Sociedade Brasileira de 

Limnologia - SBL 

Universidade Federal da Bahia - UFBA 

WWF - Brasil 

4 Tapajós 

Agência Nacional de Águas - ANA 

Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade - ICMBio  

Ministério das Minas e Energia - MME 

The Nature Conservancy - TNC 

WWF - Brasil 

 

5 PROANTAR 

Comissão Interministerial para os Recursos 

do Mar - CIRM 

Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental - CETESB/SP 

Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico - CNPq 

Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA  

Ministério da Ciência e Tecnologia Inovação 

- MCTI 

Ministério da Defesa - MD 

Ministério das Minas e Energia - MME  

Ministério das Relações Exteriores – MRE 

 

DFLOR PROJETO/COLEGIADO PARCEIROS OBSERVAÇÃO 

1 
Programa de Revitalização de 

Bacias 
SRHU e Ministério da Integração Nacional  
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2 CONAFLOR 

Governo Federal 

Ministério do Meio Ambiente - MMA 

Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento - MAPA 

Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT 

Ministério do Desenvolvimento Agrário - 

MDA 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior - MDIC 

Ministério da Educação - MEC 

Ministério da Integração Nacional - MI 

Ministério de Minas e Energia - MME 

Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão - MP 

Ministério do Trabalho e Emprego - MTE 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

- EMBRAPA 

Ministério das Relações Exteriores - MRE 

Serviço Florestal Brasileiro - SFB 

Sociedade Civil 

Associação Brasileira de Estudantes de 

Engenharia Florestal - ABEEF 

Confederação Nacional dos Trabalhadores da 

Indústria de Madeira e Construção - 

CONTICOM 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura - CONTAG 

Coordenação das Organizações Indígenas da 

Amazônia Brasileira - COIAB 

Sociedade Brasileira de Engenheiros 

Florestais - SBEF 

entidade representativa das comunidades 

extrativistas, indicada pelo Diretor do PNF 

Associação Brasileira de Entidades Estaduais 

de Meio Ambiente - ABEMA 

um representante de cada um dos seguintes 

setores da área florestal, indicados pelo 

Diretor do PNF: 

        a) óleos e resinas; 

        b) fármacos, alimentos e cosméticos; 

        c) chapas, celulose e papel; 

        d) siderurgia, carvão vegetal e energia; 

        e) madeira sólida; 

        f) silvicultores e manejadores de 

florestas. 

Fórum Brasileiro de Organizações Não-

Governamentais e Movimentos Sociais para 

Meio Ambiente e Desenvolvimento - 

FBOMS 

Associação Brasileira de Ciências - ABC; 

Associação Brasileira de Educação Agrícola 

Superior - ABEAS 

Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência - SBPC 

 

O DFLOR funciona como 

Secretaria-Executiva da comissão. 

3 Comitê DOF IBAMA O DFLOR é membro do Comitê. 
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4 
Acordo de Cooperação Técnica 

Madeira Legal 
MMA, IBAMA e CAIXA 

O objeto do Acordo é estimular e 

monitorar o uso de madeira com 

origem legal nos 

empreendimentos financiados pela 

CAIXA. 

5 
Programa Nacional de 

Conservação do Pau-Brasil 

DCBIO/SBF, Serviço Florestal Brasileiro, 

ICMBIO e Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro. 

Tem as metas de: a) reavaliação 

do estado de conservação da 

espécie; b) identificação das 

unidades de conservação e 

remanescentes de Mata Atlântica 

que abrigam populações da 

espécie; c) revisão e 

implementação do Plano de Ação 

Nacional do Pau-Brasil; e d) 

promoção do uso sustentável e de 

plantios comerciais da espécie em 

iniciativas e empreendimentos 

públicos e privados. 

 

 

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES 

 

2.1. PLANEJAMENTO DAS AÇÕES NA UNIDADE JURISDICIONADA 

 

 

 A Secretaria de Biodiversidade e Florestas do MMA não possui planejamento estratégico 

formal em vigor, tendo em vista que o MMA está iniciando um processo de planejamento 

estratégico (o qual inclui as secretarias) que será finalizado este ano. Não obstante, a SBF fez um 

planejamento simplificado, em 2011, revisado ao final de 2012, este contém metas e ações 

estruturantes para o período 2011-2014, em temas estratégicos e transversais. Como o planejamento 

não foi formal, não foi monitorado continuamente, por meio da análise de indicadores, ou corrigido 

em função de mudanças de cenário ou dificuldades no alcance de metas. 

 A exemplo dos itens anteriores, as metas e ações estruturantes serão apresentadas conforme 

a área de atuação da SBF, sendo devidamente relacionadas aos objetivos do PPA ou 

macroprocessos finalísticos correspondentes às áreas. 

 

 

2.1.1. ÁREAS PROTEGIDAS 

 

 

Todos os temas, metas e ações propostas para o período de 2011-2014 estão alinhadas aos 

objetivos 0510 e 0504, do Programa Biodiversidade (2018) do PPA (2012/2015), e iniciativas a eles 

vinculadas que estejam sob responsabilidade desta UJ: 

 

Objetivo 0504: Atualizar o marco regulatório sobre a conservação, o uso sustentável e a 

repartição de benefícios da biodiversidade, tendo como referência os compromissos assumidos pelo 

governo brasileiro na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). 

 

Meta relacionada: Regulamentar as categorias de manejo e outros dispositivos do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) 
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Objetivo 0510: Promover a conservação e o uso sustentável de ambientes singulares e de 

alta relevância para a biodiversidade e garantir a representatividade dos ecossistemas brasileiros por 

meio da ampliação e consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação: 

 

 Iniciativa: 01WK - Ampliação e consolidação do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação; 

 Iniciativa: 01WW - Implantação de Corredores Ecológicos; 

 Iniciativa: 01X2 - Integração do Sistema Nacional de Unidades de Conservação a outras 

áreas protegidas; 

 Iniciativa: 04A3 - Ordenamento e estruturação da visitação nas Unidades de Conservação 

Federais. 

Meta relacionada: Incorporar 10 milhões de hectares ao Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação 

 
Nesse sentido, o planejamento feito para o Departamento de Áreas Protegidas, para o 

período 2011-2014, foi o seguinte: 

 

Temas Prioritários para a atuação do DAP 

 

1. Consolidação do SNUC  

2. Comunicação e aproximação com a sociedade 

3. Unidades de conservação, desenvolvimento, inclusão social e redução da pobreza 

4. Revisão e aprimoramento do marco legal referente a áreas protegidas 
 

Metas e ações estruturantes  

Consolidação do SNUC 
 

Metas até 2014: 

 

 Apoiar o estabelecimento de unidades de conservação em pelo menos 30% da Amazônia e 

10% de cada um dos outros biomas e da área marinha; 

 Avaliar o papel de outros instrumentos que podem contribuir para a conservação da 

biodiversidade (por ex. Terras Indígenas, Reservas Legais, Áreas de Preservação 

Permanente) na estratégia de conservação “in situ” para atingir a meta global 11 do Plano 

Estratégico da CBD; 

 Elaborar e implementar Estratégia de ampliação e consolidação do SNUC; 

 Aumentar em 100% os recursos alocados anualmente à consolidação do SNUC, a partir de 

uma carteira diversificada de mecanismos financeiros (orçamento público, compensação, 

cooperação internacional e investimentos privados). 
 

Ações estruturantes: 

 

 Articular com setores do governo federal, estados e municípios a criação de novas unidades 

de conservação; 

 Avaliar propostas de reconhecimento de mosaicos e corredores ecológicos pelo MMA; 

 Promover a discussão com outros setores de governo sobre as necessidades de 

financiamento do SNUC; 

 Executar a segunda fase do programa ARPA; 

 Executar a fase final do Projeto Corredores Ecológicos; 
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 Negociar e iniciar a execução de projetos de consolidação do SNUC (GEF Mar, GEF Ter e 

Iniciativa Lifeweb); 

 Articular a consolidação da compensação ambiental federal. 

 

Comunicação e aproximação com a sociedade 

 

Metas até 2014: 

 

 Lançar campanha de divulgação do SNUC;  

 Apoiar o ICMBio para promover o aumento de visitantes no SNUC; 

 Promover a atualização periódica dos dados no CNUC em 100% das UC Federais, e nas UC 

estaduais e municipais; 

 

Ações estruturantes: 

 

 Fortalecer o CNUC como ferramenta de sistematização e divulgação de informações do 

SNUC para a sociedade; 

 Realizar pesquisas de opinião sobre unidades de conservação; 

 Formular e lançar campanha de comunicação sobre o SNUC; 

 Retomar iniciativas de diálogo com a sociedade como amigos do “Powpa” e outras. 

 

Unidades de conservação, desenvolvimento, inclusão social e redução da pobreza 

 

Metas até 2014: 

 

 Ampliar e aprofundar estudos sobre contribuição econômica das UC do SNUC; 

 Apoiar e articular o acesso da população residente em UC aos programas sociais do 

governo; 

 Introdução de critérios de conservação em mecanismos de repartição de receitas tributárias 

federais; 

 

Ações estruturantes: 

 

 Divulgar trabalho inicial sobre a contribuição das UC à economia nacional, e aprofundar os 

estudos sobre o tema; 

 Promover o desenvolvimento de metodologias para aferição da contribuição econômica 

local de unidades de conservação 

 Articular com a área social do governo e com estados e municípios para promover o acesso 

de populações residentes em UC ou em seu entorno à programas sociais; 

 Estudar alternativas e propor atos legais relativos à introdução de critérios de conservação 

em mecanismos federais de repartição tributária; 

 Sistematizar e divulgar experiências de desenvolvimento local desenvolvidas em UC, zonas 

de amortecimento e mosaicos; 

 

Revisão e aprimoramento do marco legal 

 

Metas até 2014: 

 

 Regulamentar a instituição e gestão de Zona de Amortecimento de UC federais; 
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 Regulamentar o pagamento por serviços de proteção pelas UC dos recursos hídricos para 

abastecimento e geração de energia (Artigos 47 e 48, da Lei 9.985/2000); 

 Regulamentar categorias de manejo de UC (RESEX, APA e Flora). 

 

Ações estruturantes: 

 

 Estabelecer parcerias para realização de estudos que subsidiem a regulamentação; 

 Instituir grupos de trabalho;  

 Ampliar a discussão para gestores de UC, por meio de consultas públicas e seminários. 

 

 

2.1.2. CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

 

 

No planejamento simplificado da SBF foram produzidas informações relacionadas ao 

objetivo, metas e ações estruturantes. O objetivo construído pelo DCBIO foi “a redução 

significativa das atuais taxas de perda de biodiversidade e promoção do uso sustentável dos seus 

componentes, como contribuição ao desenvolvimento econômico, social e cultural – local e 

regional, assim como à redução da pobreza e melhoria da qualidade de vida das populações 

humanas”. 

Abaixo estão listadas as metas do DCBIO e ações estruturantes para o alcance das mesmas, 

bem como sua relação com os objetivos do PPA (macroprocessos) e os resultados alcançados em 

2012.  

 

Objetivo 504: Atualizar o marco regulatório sobre a conservação, o uso sustentável e a 

repartição de benefícios da biodiversidade, tendo como referência os compromissos assumidos pelo 

governo brasileiro na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). 

 

Metas até 2014:  

 

1. Implementação da Política Nacional de Biodiversidade: 

 Até 2014, promover a inserção das diretrizes da Convenção sobre Diversidade Biológica – 

CDB nas políticas públicas do governo federal do Brasil 

 

Ações estruturantes: 

 

 Elaboração do plano decenal de metas para conservação e uso sustentável da biodiversidade 

brasileira, visando promover uma ação efetiva e coordenada entre os diferentes setores e 

entes da federação; 

 Fortalecer parcerias que favoreçam a incorporação do componente biodiversidade nas 

políticas públicas, programas e ações setoriais governamentais e do setor privado; 

 Atualização da estratégia Nacional de Biodiversidade; 

 Elaboração do Plano de Ação Governamental para alcance das metas de Aichi. 

 

2. Promoção da transversalização da biodiversidade no setor privado e criação de 

mecanismos financeiros para a conservação da biodiversidade  

 Até 2014, promover maior engajamento do setor privado na promoção do uso sustentável e 

na conservação da biodiversidade brasileira; 

 Até 2014, desenvolver o Estudo TEEB Brasil. 
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Ações estruturantes: 

 

 Apoio a ações que promovam a identificação do valor econômico de nossa biodiversidade e 

de sua conservação; 

 Apoiar a criação de políticas de compensação pela prestação de serviços ambientais 

derivados do uso e manejo sustentável dos recursos naturais. 

 

Objetivo 506: Promover o uso sustentável da biodiversidade por meio da valorização 

agrobiodiversidade e dos produtos da sociobiodiversidade, com agregação de valor, consolidação de 

mercados sustentáveis e pagamento pelos serviços ambientais. 

 

Metas até 2014: 

 

1. Conservação da diversidade genética das espécies de maior importância e promoção do 

seu uso  

 Até 2014, implantar, em Unidades de Conservação Federal, Reservas Genéticas voltadas à 

conservação in situ de parentes silvestres de 4 espécies cultivadas; 

 Até 2014, finalizar a publicação da iniciativa: Espécies Nativas da Flora Brasileira de Valor 

Econômico Atual ou Potencial – Plantas para o Futuro (Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste); 

 Até 2014, elaborar e publicar as farmacopéias populares dos Biomas Pampa e Caatinga. 

 

Ações estruturantes: 

 

 Promover e ampliar, em parceria com os diferentes segmentos da sociedade, o uso de 

espécies nativas da flora brasileira; 

 Promover, em parceria com instituições governamentais e não-governamentais, a 

conservação de variedades crioulas e de parentes silvestres de espécies de plantas cultivadas; 

 Organizar, em parceria com o DAP/SBF e  ICMBio, banco de dados sobre os parentes 

silvestres das principais espécies de plantas cultivadas ocorrentes em UCs; 

 Consolidar estratégia para a implantação de Reservas Genéticas dentro de UCs, com vistas à 

garantir, de forma permanente, a conservação in situ de recursos genéticos.  

 

2. Demonstrar a ligação existente entre Biodiversidade, Alimentação e Nutrição  

 Até 2014, realizar a caracterização nutricional de 40 espécies de plantas alimentícias 

incluídas na iniciativa “Plantas para o Futuro” e no “Plano Nacional de Promoção das 

Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade”; 

 Até 2014, promover a ampliação, em âmbito nacional, do uso de 12 espécies nativas na 

alimentação do brasileiro.  

 

Ações estruturantes: 

 

 Articular com escolas integrantes do PNAE uma alimentação mais diversificada, por meio 

da elaboração de refeições que utilizem espécies nativas com maior valor nutricional no 

cardápio do Programa;  

 Apoiar a aquisição de alimentos provenientes da sociobiodiversidade no âmbito do 

Programa de Aquisição de Alimentos – PAA. 

 

3. Gestão de Espécies exóticas invasoras  

 Até 2014, publicar Decreto referente à Estratégia Nacional sobre Espécies Exóticas 

Invasoras, aprovada por meio da Resolução CONABIO nº 5; 
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 Até 2014, finalizar a publicação dos resultados do I Informe Nacional sobre Espécies 

Exóticas Invasoras; 

 Até 2014, implementar a Estratégia Nacional sobre Espécies Exóticas Invasoras; 

 Até 2014, publicar a lista oficial das espécies exóticas invasoras. 

 

Ações Estruturantes: 

 

 Estabelecer normativas e ações efetivas para a prevenção da introdução de espécies exóticas 

invasoras, detecção precoce, monitoramento e controle; 

 Desenvolver Protocolo de Intenções entre a União e as Secretarias Estaduais de Meio 

Ambiente dos Estados e do Distrito Federal, com o objetivo de estabelecer compromissos e 

parcerias voltadas ao planejamento e execução de ações de prevenção, erradicação, controle 

e monitoramento de espécies exóticas invasoras. 

 

4. Gestão de Organismos Geneticamente Modificados  

 Até 2014, publicar o Decreto que regulamente o art. 57-A, da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 

2000, para fixar faixas limites para plantio de organismos geneticamente modificados nas 

áreas que circundam as Unidades de Conservação. 

 

Ações Estruturantes: 

 

 Desenvolver estratégia para a criação de "Zonas de Proteção da Agrobiodiversidade”, 

visando minimizar os impactos sobre as variedades crioulas e os parentes silvestres, 

decorrentes da liberação de OGMs no meio ambiente; 

 Articular com a SEDR a inclusão das "Zonas de Proteção da Agrobiodiversidade” no âmbito 

do ZEE (zoneamento ecológico-econômico); 

 Mapear os parentes silvestres e variedades crioulas para as quais há previsão de liberação 

comercial de variedades geneticamente modificadas.  

 

Objetivo508: Recuperar o estado de conservação das espécies brasileiras, com ênfase nas 

ameaçadas de extinção. 

 

Metas até 2014: 

 

1.  Recuperação de espécies ameaçadas 

 Até 2013 definir as atribuições das instituições federais responsáveis pela gestão de espécies 

ameaçadas 

 Até 2014 atualizar as listas de espécies de fauna e flora ameaçada 

 Até 2014 garantir que mais de 50% das espécies de fauna ações de manejo (plano de ação e 

planos de cativeiro) para a sua conservação 

 Até 2014 definir um modelo de plano de ação para a conservação de flora ameaçada 

 

Ações Estruturantes: 

 

 Estabelecer o papel do MMA, ICMBIO e JBRJ em relação aos instrumentos de conservação 

de espécies ameaçadas (listas, livros vermelhos e planos de ação para a conservação de 

espécies ameaçadas); 

 Avaliar o estado de conservação e elaborar a lista de espécies de flora e fauna ameaçada; 

 Elaborar e implementar planos de ação para a conservação de espécies ameaçadas. 
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Objetivo 509: Aprimorar instrumentos de prevenção, monitoramento, avaliação e controle 

do uso da biodiversidade visando a biossegurança e o equilíbrio dos ecossistemas. 

 

Objetivo 510: Promover a conservação e o uso sustentável de ambientes singulares e de alta 

relevância para a biodiversidade e garantir a representatividade dos ecossistemas brasileiros por 

meio da ampliação e consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e de outras 

áreas protegidas 

 

Metas até 2014: 

 

1. Monitoramento da biodiversidade em campo e integração de sistemas de informação  

  Até 2014, criação do Sistema Brasileiro de Informação sobre Biodiversidade, visando 

contribuir para a definição e aprimoramento dos procedimentos técnicos e administrativos 

para o licenciamento federal. 

 

Ações Estruturantes: 

 

 Promover a integração dos sistemas de informação no âmbito do MMA e vinculadas; 

 Contribuir para a elaboração de diretrizes territoriais, regionais e setoriais por meio de 

instrumentos de planejamento e gestão ambiental, para subsidiar o licenciamento ambiental, 

facilitando a incorporação da variável “biodiversidade” nas políticas setoriais; 

 Acompanhar a implementação das Metas Nacionais de Biodiversidade. 

 

 

2.1.3. PATRIMÔNIO GENÉTICO 

 

 

 Todos os temas, metas e ações propostas para o período de 2011-2014 estão alinhadas aos 

objetivos 504 e 507 do Programa 2018 “Biodiversidade” (2018) do Plano Plurianual (PPA 2012-

2015), e iniciativas a eles vinculadas que estejam sob responsabilidade desta UJ: 

 

Objetivo 0504: Atualizar o marco regulatório sobre a conservação, o uso sustentável e a 

repartição de benefícios da biodiversidade, tendo como referência os compromissos assumidos pelo 

governo brasileiro na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). 

 

Metas relacionadas: Propor novo marco regulatório de acesso e repartição de benefícios da 

biodiversidade, em parceria com os demais órgãos federais competentes; 

Propor a ratificação e implementar o Protocolo de Nagoia de Acesso ao Patrimônio Genético 

e Repartição de Benefícios, em parceria com os demais órgãos federais competentes; 

 

Objetivo 0507: Modernizar a gestão, promover o acesso aos recursos genéticos da 

biodiversidade e aos conhecimentos tradicionais associados e assegurar a repartição justa e 

equitativa dos benefícios gerados: 

 

 Iniciativa: 01UG -Ampliação e aperfeiçoamento da fiscalização do acesso ao patrimônio 

genético e ao conhecimento tradicional associado; 

 Iniciativa: 01UU - Promoção da repartição de benefícios decorrentes do acesso e uso dos 

recursos genéticos e do conhecimento tradicional associado; 

Metas relacionadas:  

Credenciar 60 instituições como fiéis depositárias do patrimônio genético; 

Credenciar 3 instituições para emissão de autorização de acesso aos recursos genéticos; 
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Implantar Sistema informatizado de gestão do acesso aos recursos genéticos e 

conhecimentos tradicionais associados integrado com todas as instituições credenciadas; 

    

Nesse sentido, o planejamento feito para o Departamento Patrimônio Genético, para o 

período 2011-2014, foi o seguinte: 

 

Metas até 2014: 

 

Executar atividades da Secretaria Executiva do CGEN. 

 

Ações Estruturantes: 

 

 Autuação e tramitação de Processos de autorização de acesso ao patrimônio genético e ao 

conhecimento tradicional associados 

 Organização de reuniões do CGEN, Câmaras Temáticas e Grupos de Trabalho 

 Preparação de documentos técnicos, normativos e informativos 

 Execução e publicação das deliberações do CGEN 

 Interação e diálogo com os usuários, outros órgãos e instituições, e com o Congresso 

Nacional. 

 

Estabelecimento de políticas de incentivo à utilização sustentável dos recursos genéticos e 

conhecimentos tradicionais associados oriundos da biodiversidade brasileira 

 

Ações estruturantes: 

 

 Programa de políticas públicas voltadas para a promoção do conhecimento, conservação e 

utilização dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados, que inclua: 

 Elaboração de Termos de Referência com o objetivo de fomentar pesquisa científica voltada 

à geração de conhecimento sobre o valor da biodiversidade brasileira, em colaboração com o 

MCTi, Fundos Setoriais, CNPq, MAPA, Embrapa, etc 

 Elaboração de Termos de Referência para fomento à pesquisa tecnológica exploratória do 

potencial de uso comercial dos recursos genéticos (bioprospecção, bancos de ativos; 

extratos, e teste inicial de potenciais produtos e processos) em colaboração como o MCT, 

Fundos Setoriais, CNPq, MAPA e Embrapa 

 Estímulo à proposição de um Programa do Governo Federal de incentivo às indústrias 

nacionais que utilizem de forma sustentável a biodiversidade brasileira, com observância às 

normas regulamentares do acesso e da repartição de benefícios, para o desenvolvimento de 

insumos, processos e/ou produtos de base biológica, tais como fármacos, cosméticos, 

perfumarias, higiene pessoal, alimentos funcionais, suplementos alimentares, variedades e 

insumos agrícolas, etc 

 

 

Lançamento de campanha nacional de conscientização sobre o valor sócio-econômico do 

patrimônio genético do Brasil e dos conhecimentos tradicionais associados 
 

Ações Estruturantes: 

 

 Campanha através de diferentes tipos de mídia eletrônica 

 Propaganda em rede nacional de TV e rádio 

 Releases e entrevistas em rádio, TV e jornais 
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 Palestras em eventos técnicos e científicos, e seminários em programas de cursos de 

graduação e pós-graduação 

 Preparação e distribuição de materiais de divulgação tais como folders, cartazes e cartilhas 

para divulgação 

 

Desenvolvimento e implementação de um Programa de Capacitação voltado para diferentes 

públicos-alvo, em parceria com outras Secretarias e autarquias do MMA e com outros órgãos 

governamentais. 
 

Ações Estruturantes: 

 

 Captação de recursos financeiros 

 Oficinas de preparação de programas de curso e de material didático 

 Cursos voltados para as comunidades tradicionais, setor acadêmico, setor industrial, 

judiciário, ministério público, advocacia da União, procuradorias, etc. 

 

 

Revisão e atualização da estrutura regulamentar brasileira sobre acesso ao patrimônio 

genético e conhecimento tradicional associado, e a repartição de benefícios dele advindo. 

 

Ações Estruturantes: 

 

 Atualização das normativas infra-legais daMP 2.186-16/2001 

 Submissão e monitoramento no Congresso Nacional de uma nova Lei de Acesso 

 Submissão ao Congresso de solicitação de ratificação do Protocolo de Nagoia 

 Promover a integração entre a legislação de acesso e repartição de benefícios com as demais 

políticas públicas do Governo Federal afetas ao tema, tais como a política de biodiversidade, 

a política de biotecnologia, o plano da sociobiodiversidade e a política nacional de 

desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais 

 

 

Modernização e fortalecimento da Governança do Patrimônio Genético e Conhecimento 

Tradicional Associado 

 

Ações Estruturantes: 

 

 Formação de parcerias com órgãos nacionais e internacionais e estudar uma estrutura de 

gestão inovadora para o DPG e CGEN 

 Implantação de nova estrutura de gestão do DPG 

 Ampliação, fortalecimento e capacitação da equipe técnica e de apoio do DPG 

 Credenciamento e apoio à estruturação de outras instituições para autorizar o acesso ao 

patrimônio genético 

 

 

Promoção da repartição de benefícios advindos do uso sustentável dos recursos genéticos 
 

Ações Estruturantes: 

 

 Contratar estudos sobre possíveis formas de promover uma repartição de benefícios justa e 

equitativa 
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 Organizar mesas redondas com a participação dos diferentes setores afetos à legislação de 

acesso e repartição de benefícios 

 Contratar estudos para desenvolver orientações técnicas e econômicas para a elaboração de 

CURBs que promovam a repartição justa e equitativa dos benefícios 

 Disponibilizar na página da internet do CGEN informações e modelos de contrato de 

repartição de benefícios 

 

 

Reforço à estrutura e modernização e atualização dos procedimentos do CGEN, a fim de 

torná-los mais transparentes, eficientes e ágeis 

 

Ações Estruturantes: 

 

 Ampliação do número de autorizações especiais de acesso 

 Ampliação da capacidade técnico-administrativa do DPG 

 Ampliação e modernização do espaço físico da DPG, adquirindo móveis e equipamentos 

adequados 

 Definir procedimentos ágeis e seguros de autuação e tramitação de processos, incluindo o 

uso de metodologias adequadas de arquivamento e tratamento de sigilo 

 

Desenvolver e implementar um sistema informatizado de análise de solicitações de acesso e de 

credenciamento de instituições fiéis depositárias implementando banco de dados amigáveis e 

interconectado em rede com todas as instituições credenciadas 

 

Ações Estruturantes: 

 

 Desenvolver e colocar em operação um cadastro de Coleções ex situ credenciadas pelo 

CGEN 

 Desenvolver e colocar em operação uma base de dados sobre autorizações de acesso e 

remessa, termos de transferência de material e de contratos e utilização de recursos 

genéticos e de repartição de benefícios – CURBs 

 Reformular homepage do CGEN para torná-la mais amigável e informativa, constituindo-se 

em ferramenta complementar para a aplicação da MP 

 Elaborar lista de convidados especialistas e representantes de setores da sociedade  para 

assessorar a equipe técnica do DPG na análise de processos e outros assuntos técnicos 

 

 

Iniciar a Implementação e internalização do Protocolo de Nagoia, e acompanhamento, no que 

couber, dos Tratados TIRFA e TRIPs 

 

Ações Estruturantes: 

 

 Participação das reuniões do Grupo Intercessionado Protocolo de Nagoia, grupos de 

especialistas e outras reuniões nacionais e internacionais 

 Participar de atividades de formação de capacitação 

 Exercer as atividades inerentes ao DPG junto ao ClearingHouse do Protocolo de Nagoia 

 Participar de reuniões e outras atividades, nacionais e internacionais relacionadas ao TIRFA 

(Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para a Agricultura 

 Participar de reuniões e outras atividades nacionais e internacionais relacionadas ao TRIPs – 

Tratado Internacional de Propriedade Intelectual 
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 Participar das Reuniões das Partes da Convenção sobre a Diversidade biológica 

 Participar da Rio +20 

 

 

2.1.4. BIODIVERSIDADE AQUÁTICA 

 

 

Todos os temas, metas e ações propostas para o período de 2011-2014 estão alinhadas aos 

objetivos 0510 e 0504, do Programa Biodiversidade (2018) do PPA (2012/2015), e iniciativas a eles 

vinculadas que estejam sob responsabilidade desta UJ: 

 

Objetivo 0504: Atualizar o marco regulatório sobre a conservação, o uso sustentável e a 

repartição de benefícios da biodiversidade, tendo como referência os compromissos assumidos pelo 

governo brasileiro na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). 

 

Meta relacionada: Regulamentar as categorias de manejo e outros dispositivos do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) 

 

Objetivo 0510: Promover a conservação e o uso sustentável de ambientes singulares e de 

alta relevância para a biodiversidade e garantir a representatividade dos ecossistemas brasileiros por 

meio da ampliação e consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação: 

 

Meta relacionada: Designar 5 sítios de zonas úmidas de importância internacional na lista 

Ramsar. 

 
Nesse sentido, o planejamento feito para a Gerência de Biodiversidade Aquática, para o 

período 2011-2014, foi o seguinte: 

 

Temas Prioritários para a atuação do GBA 

 

1. Proantar 

2. Ramsar 

3. Tapajós 

4. Recursos Pesqueiros 

5. Recifes de Corais e Mangue 

 

Metas até 2014: 

 

 Elaborar e coordenar políticas para a conservação da biodiversidade aquática; 

 Coordenar as políticas e elaboração de normas de uso sustentável dos recursos pesqueiros 

em conjunto com o Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA; 

 Coordenar políticas de avaliação e proteção de espécies ameaçadas aquáticas e de 

elaboração e implementação de planos de recuperação; 

 Integrar as ações de conservação dos ecossistemas aquáticos com as questões da gestão dos 

recursos hídricos; 

 Elaborar diretrizes para a conservação da biodiversidade aquática junto ás políticas voltadas 

aos aproveitamentos hidrelétricos e da agenda comum com o Ministério de Minas e Energia 

– MME; 

 Subsidiar a formulação de ações e políticas para prevenção e controle das espécies 

exóticas/invasoras aquáticas; 
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 Gerar subsídios para fortalecimento e ampliação do sistema de áreas protegidas marinhas; 

 Coordenar a implementação das Convenções Internacionais afetas ao assunto, com destaque 

para a Convenção de Ramsar (e demais como: CIB, Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos do Mar, FAO, ATCM, CCAMLR, IMO, COI/UNESCO, Tartarugas, ICCAT, 

ACAP e ICRI); e 

 Coordenar a vertente ambiental do Programa Antártico Brasileiro e o respectivo Grupo de 

Avaliação Ambiental das atividades brasileiras na Antártica (GAAM). 

 

Proantar 

 

 Ações Estruturantes: 

 

 Fortalecimento da participação do MMA dentro das ações do Programa Antártico Brasileiro; 

 Implantação do Sistema de Gestão Ambiental da Estação  Brasileira na Antártica 

(Comandante Ferraz - EACF) e certificação pela NBR ISO 14001; 

 Planejamento e realização, no Brasil, em 2014, da XXXVII Reunião Consultiva do Tratado 

da Antártica e Comitê de Proteção Ambiental; e 

 Integração das ações de monitoramento local e climático desenvolvidas pelo Brasil na 

Antártica às ações e políticas públicas sobre biodiversidade e mudanças climáticas. 

 

Ramsar 

 

 Ações Estruturantes: 

 

 Fortalecimento e consolidação do Comitê Nacional de Zonas Úmidas, através de reuniões 

regulares que garantam as discussões e posicionamento dessa instância sobre assuntos 

relacionados à conservação e uso racional de recursos referentes às zonas úmidas no Brasil; 

 Promoção de maior integração e intercâmbio de experiências exitosas entre os Sítios Ramsar 

já designados; 

 Elaboração de subsídios e critérios para a seleção de Áreas Protegidas a serem indicadas 

como potenciais Sítios Ramsar, baseados em discussões técnicas na recém criada Comissão 

Técnica sobre Critérios para Designação de Sítios Ramsar, no âmbito do CNZU; 

 Elaboração de subsídios técnicos para elaboração de critérios para trechos livres de rios, 

ecorregiões aquáticas e outras questões referentes a conservação da biodiversidade aquática 

continental; 

 Em 2011 foi criada a Câmara Técnica de coordenação do projeto GEF-Mangue no âmbito 

do CNZU e continua atuante; 

 Participação nas Iniciativas Regionais para o Manejo Integral e Uso Sustentável e dos 

Ecossistemas Manguezais, no âmbito regional das Américas na Convenção de Ramsar, 

promovendo a cooperação entre os países participantes para troca de experiências sobre esse 

ecossistema em relação à identificação de áreas prioritárias e de lacunas regionais para a 

conservação; e 

 Participação brasileira na COP 11 de Ramsar que foi realizada na Romênia em 2012, com o 

objetivo de formular e aprovar as políticas para a Convenção, através da elaboração de 

resoluções de ordem geral ou específica. 

 

Tapajós 

 

 Ações Estruturantes: 
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 Publicação de Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto de Conservação Ambiental 

The Nature Conservancy do Brasil – TNC, objetivando o desenvolvimento de ações 

relativas à conservação da biodiversidade aquática no Brasil, incluindo: atividades 

relacionadas à implementação da Convenção de Ramsar no Brasil e à definição de Áreas 

Críticas para Conservação da Biodiversidade em bacias hidrográficas; e 

 Elaboração do Mapa de Áreas Críticas para a Conservação da Biodiversidade Aquática das 

bacias hidrográficas dos rios Tapajós e Juruena e do Relatório Preliminar do estudo. 

 

Recursos Pesqueiros 

 

 Ações Estruturantes: 

 

 Definir, em conjunto com o MPA medidas, regras e normas para o manejo e explotação 

sustentável dos estoques pesqueiros, legalmente e com a aplicação de abordagens baseadas 

no ecossistema, de tal forma que a sobrepesca seja evitada, medidas de recuperação estejam 

sendo implementados para as espécies capturadas incidentalmente 

 Desenvolver estratégia de produção de informações de biodiversidade marinha impactada 

pela pesca e de definição de áreas protegidas orientadas para essas espécies, como base para 

tomada de decisão; e 

 Desenvolver estratégia de produção de informações de biodiversidade marinha impactada 

pela pesca e de definição de áreas protegidas orientadas para essas espécies, como base para 

tomada de decisão. 

 

Recifes de Corais e Mangue 

 

 Ações Estruturantes: 

 
 Divulgar ações e a importância do monitoramento dos recifes de coral - Programa Reef 

Check para a sociedade, por meio da edição de pelo menos uma publicação: Lançar livro 

sobre a saúde dos recifes de coral do Brasil (10 anos do programa de monitoramento) e um 

guia de capacitação para voluntários; 

 Instalar e fortalecer a Câmara Técnica sobre recifes de coral, já criada no âmbito do Comitê 

Nacional de Zonas Úmidas visando a elaboração da Iniciativa Brasileira de Conservação dos 

Recifes de Coral;  

 Ampliar para no mínimo 5 o número de multiplicadores e para no mínimo 3 locais de 

abrangência da Campanha Conduta Consciente em Ambientes Recifais; 

 Internalizar as atividades sugeridas pela Iniciativa Internacional dos Recifes de Coral 

(ICRI); 

 Consolidar a atuação da Comissão Técnica de Recifes de Coral, no âmbito do CNZU, por 

meio da criação de um plano de ação para conservação dos Recifes de Coral, base para a 

elaboração do Programa Nacional dos Recifes de Coral; 

 Atuar em parceria com a SEDR/MMA no que se refere aos grupos técnicos de 

gerenciamento costeiro, turismo náutico e o Projeto Orla para gerar ações voltadas para a 

conservação dos ambientes costeiros e marinhos, como a elaboração de uma portaria com 

critérios mínimos para a construção e operacionalização de marinas, e na divulgação das 

campanhas de conduta consciente; 

 Dar continuidade a participação da SBF como parte do Júri Nacional do Programa Bandeira 

Azul de Certificação de Praias, divulgando ações de conservação e projetos de limpeza de 

praias e conduta consciente em praias; e 

 Firmar parceria com o MCT para apoiar editais de pesquisa voltados as questões de 
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conservação dos ambientes costeiros e marinhos (conectividade, levantamento de 

biodiversidade etc.).  

 

 

Outros Acordos Internacionais 

 

Fortalecimento da posição brasileira através de posicionamentos técnicos nos diversos 

fóruns internacionais relacionados ao tema Biodiversidade Aquática (CMS, CIB, Convenção das 

Nações Unidas sobre os Direitos do Mar, FAO, Tratado da Antártida, CCAMLR, IMO, 

COI/UNESCO, Tartarugas, ICCAT, ACAP, Ramsar, e ICRI). 

 

 

2.1.5. FLORESTAS 

 

 

 Todos os temas, metas e ações propostas para o período de 2011-2014 estão alinhadas aos 

objetivos 0228, 0229, 0469 e 0472 do Programa “Florestas, Prevenção e Controle do 

Desmatamento e dos Incêndios” (2036) do Plano Plurianual (PPA 2012-2015).  

 Conforme descrito no PPA 2012-2015, a agenda florestal ancora-se nas seguintes diretrizes: 

a) desenvolvimento de uma economia florestal sustentável; b) prevenção e controle do 

desmatamento, dos incêndios florestais e da extração predatória de produtos e subprodutos 

florestais; c) recuperação de áreas com vegetação natural degradada, especialmente as de 

preservação permanente e as reservas legais; e d) proteção dos ecossistemas florestais e a promoção 

da gestão florestal compartilhada. 

 Nesse sentido, o Programa Temático do PPA 2012-2015 – “Florestas, Prevenção e Controle 

do Desmatamento e dos Incêndios” - tem o objetivo central de promover ações que levem à 

conservação e ao uso sustentável dos recursos florestais e à viabilização de uma economia florestal 

fortemente inclusiva, além do combate ao desmatamento e aos incêndios florestais. 

 Para garantir o cumprimento de algumas metas governamentais estipuladas nesse Programa 

Temático, o DFLOR/SBF, em 2012, executou cinco ações orçamentárias. O quadro a seguir 

apresenta a relação das ações orçamentárias com as metas contidas do PPA 2012-2015: 

 

Ações orçamentárias do 

DFLOR/SBF (2012) 

Metas programadas (PPA 2012-2015) 

Recuperação da cobertura vegetal 

de áreas degradadas. 
 Implementar 12 novos Centros de Referência em 

Recuperação de Áreas Degradadas (CRADs) nos biomas 

brasileiros; 

 Estabelecer, para cada bioma, metodologia de recuperação 

de áreas degradadas e as respectivas análises econômicas; 

 Instituir plano nacional de recuperação de áreas degradadas 

e restauração da paisagem; 

 Promover a recuperação de 20 milhões de hectares de Áreas 

de Preservação Permanente e Reservas Legais; e 

 

Expansão do uso sustentável dos 

recursos florestais. 
 Estabelecer normas e diretrizes técnicas para o manejo 

florestal sustentável de 27 espécies vegetais de produtos 

florestais não-madeireiros. 

 

Expansão da base florestal 

plantada. 

Ordenamento das espécies 

florestais nativas para o 

 Ampliar em 600 mil hectares as florestas plantadas com 

espécies nativas. 
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desenvolvimento das florestas 

plantadas. 

Estruturação dos órgãos do 

SISNAMA para a gestão florestal 

compartilhada 

 Elaborar programas florestais em 27 unidades da federeção. 

 

 Nesse sentido, o planejamento feito para o Departamento de Florestas, para o período 2011-

2014, foi o seguinte: 

 

Código Florestal 

 

 Objetivo geral: garantir os instrumentos de conservação e proteção dos remanescentes 

florestais. 

 Meta: concluir a revisão do código florestal e promover ações de consolidação do Código 

Florestal. 

 Ações estruturantes:  

 

 Realizar consultas a diferentes setores produtivos sobre a nova norma;  

 Realizar estudos técnicos para subsidiar a análise das propostas;  

 Discutir com outras unidades do MMA e vinculadas sobre as propostas de revisão da norma; 

envolver a Comissão Nacional de Florestas nas ações de revisão da norma. 

 

Expansão de base de florestas plantadas 

 

 Objetivo geral: garantir o suprimento da demanda interna de produtos de origem florestal. 

 Meta: expandir o cultivo de florestas de maneira sustentável. 

 Ações estruturantes:  

 

 participar das reuniões sobre a construção de estratégia nacional para florestas plantadas;  

 participar das reuniões do Comitê DOF (IBAMA);  

 envolver a Comissão Nacional de Florestas nas ações de expansão da base florestal plantada; 

analisar normas existentes e propostas de revisão das normas relacionadas com o tema. 

 

Aprimorar e expandir o manejo florestal sustentável 

 

 Objetivo geral: estabelecer mecanismos de uso sustentável dos remanescentes florestais. 

 Meta: subsidiar o aperfeiçoamento dos instrumentos do manejo dos recursos florestais 

madeireiros e não madeireiros. 

 Ações estruturantes:  

 

 Discutir com outras unidades do MMA e vinculadas estratégias de promoção do manejo 

florestal sustentável;  

 Envolver a Comissão Nacional de Florestas nas ações de promoção do manejo florestal 

sustentável; analisar normas existentes e propostas de revisão das normas relacionadas com 

o tema. 

 

 

Implementar a gestão florestal descentralizada 

 

 Objetivo geral: garantir o cumprimento da orientação legal e ampliar a capacidade de gestão 

dos recursos florestais 



 

  P
ág

in
a5

1
 

 Meta: fortalecer e consolidar a gestão dos recursos florestais. 

 Ações estruturantes: 

 

 Analisar normas existentes e propostas de revisão das normas relacionadas com o tema;  

 Apoiar os estados na elaboração e implementação de normas estaduais de florestas. 

 

 

Promover a recuperação de áreas degradadas 

 

 Objetivo geral: garantir condições adequadas de recomposição e restauração dos ambientes 

naturais. 

 Meta: estabelecer o processo de recuperação de áreas degradadas e restauração dos 

ecossistemas. 

 Ações estruturantes:  

 

 Discutir com outras unidades do MMA e vinculadas estratégias de recuperação de áreas 

degradadas; envolver a Comissão Nacional de Florestas nas ações de recuperação de áreas 

degradadas;  

 Analisar normas existentes e propostas de revisão das normas relacionadas com o tema;  

 Discutir com os Centros de Referência em Recuperação de Áreas Degradadas (CRADs) 

formas de implementação e consolidação desses centros;  

 Firmar convênios e acompanhar projetos de recuperação de áreas degradadas;  

 Discutir com diferentes segmentos que tenham interesse em criar novos CRADs. 

 

 Apesar da construção desse planejamento, diversas mudanças ocorreram ao longo de 2012. 

Por esse motivo, está em andamento uma discussão entre as unidades do MMA sobre a 

reestruturação da agenda florestal, o que impacta diretamente na execução das ações desta UJ e 

demonstra a necessidade de alteração das metas.  

 

 

2.2 ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO FRENTE AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

As estratégias adotadas estão descritas no item 1.4 deste relatório.  Os principais riscos 

encontrados foram de ordem institucional, com a mudança na direção da Secretaria, e limitações 

internas na unidade, relativas principalmente à carência de pessoal, agravada pela perda de quadros 

do departamento e por mudanças ocorridas em alguns setores. Tivemos restrições graves de 

orçamento no ano de 2012, e temos um problema crônico no Ministério relacionado à falta de 

capacidade das instâncias administrativas do MMA em operar via orçamento.  

Diante deste contexto, os projetos e acordos apresentados acima são de grande valia para 

conduzir esta agenda a contento, com os inúmeros e importantes resultados apresentados. Com 

relação à carência e mudanças de pessoal e de dirigentes, procuramos organizar a equipe 

distribuindo as tarefas, além de nivelar rapidamente os novos servidores e dirigentes em relação aos 

objetivos e andamento das ações e projetos. Mas é obvio que existe um acúmulo que tarefas 

realizadas por cada servidor, o que deve ser melhor equacionado com o novo planejamento 

estratégico, que deve definir prioridades e distribuir o trabalho de forma mais equilibrada.  
 

 

2.3. EXECUÇÃO DO PLANO DE METAS OU DE AÇÕES 
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Sobre a execução das metas e ações, abaixo segue a avaliação de em que medida as metas 

foram executadas em cada área, levando em conta o planejamento; além disso, são mensurados os 

impactos das ações nos objetivos estratégicos. 
 

 

2.3.1. ÁREAS PROTEGIDAS 

 

 

Consolidação do SNUC 

 

 Estruturação de projetos financeiros para a consolidação do SNUC: 

o Aprovação, junto ao conselho do GEF, do Projeto GEF Terrestre (Consolidação do 

SNUC e aumento da proteção da fauna e flora): projeto no valor total de US$ 160,8 

mi. 

o Início da implementação dos recursos já doados no âmbito da Iniciativa Lifeweb
3
 

(US$ 20 mi): projeto no valor total de US$ 110 mi. 

 Apoio à criação e ampliação de cerca de 160.000 hectares de unidades de conservação 

federais (criação do Parque Nacional da Furna Feia (RN) e Reserva Biológica de Bom Jesus 

(PR), ampliação do Parque Nacional do Descobrimento (BA), Parque Nacional dos Campos 

Amazônicos (AM, RO e MT), Floresta Nacional de Goytacazes (ES) e Floresta Nacional de 

Araripe-Apodi (CE)) 

 Assinatura do acordo de captação de US$ 250 milhões para o financiamento de novas ações 

para o Programa ARPA até 2019; 

 Execução de cerca de R$ 3 milhões em ações para a implementação dos corredores Central 

da Amazônia e Central da Mata Atlântica. 

 

Comunicação e aproximação com a sociedade 

 

 Início do desenvolvimento de nova plataforma para o Cadastro Nacional de Unidades de 

Conservação. 

 Unidades de conservação, desenvolvimento, inclusão social e redução da pobreza: 

o Tradução para o inglês do estudo de Contribuição Econômica das Unidades de 

Conservação para a Economia Nacional
4
. 

 Revisão e aprimoramento do marco legal: 

o Finalização técnica de minuta de decreto para regulamentação da categoria de UC 

Reserva Extrativista; 

o Finalização técnica de minuta de decreto para regulamentação da instituição e gestão 

de zonas de amortecimento de UC federais; 

                                                           
3
  Plataforma para captação de recursos financeiros, criada no âmbito da Convenção sobre 

Diversidade Biológica, para implementação de projetos relacionados ao Programa de Trabalho de Áreas 

Protegidas da CDB. 
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o Acompanhamento da edição do Decreto 7.747, de 5 de junho de 2012, que institui a 

Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas - PNGATI, e 

dá outras providências. 

 

 

2.3.2. CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

 

 

Probio II 

 

Até dezembro de 2012, a maior parte das instituições parceiras alcançou a execução 

financeira de 70% do montante de recursos disponíveis. Em relação à execução técnica, o Projeto 

tem avançado em seus objetivos, sendo que dos 18 indicadores, 4 foram completamente 

impactados, 7 estão sendo impactados de forma satisfatória e 7 indicadores ainda dependem de 

ações direcionadas.  

Entre os principais resultados alcançados, destaca-se o a incorporação de diretrizes de 

conservação da biodiversidade em setores-chave do governo. A Fiocruz, por meio do Probio II, 

criou o Programa Institucional Biodiversidade & Saúde – PIBS, ligado à presidência da Instituição. 

A partir deste Programa, o tema relativo à importância da perda da biodiversidade sobre a saúde 

tem ganhado espaço na instituição, influenciando outros programas como a elaboração da Pós-

graduação do Instituto Oswaldo Cruz em Biodiversidade, a proposta de Programa como eixo 

estratégico da área de Saúde e Ambiente do Plano Quadrienal da FIOCRUZ, além da criação de 

uma rede de pesquisadores para debater o tema saúde silvestre. Da mesma forma, no MAPA, o 

Probio II tem alavancado as políticas públicas relativas à produção orgânica no Brasil, por meio do 

fomento e da construção e aplicação de regulamentos e a produção de conhecimento sobre boas 

práticas de manejo de espécies da flora nativa. Nesse contexto, uma conquista fundamental do 

segundo semestre de 2012 foi à instituição da Política Nacional de Agroecologia e Produção 

Orgânica, por meio do Decreto nº 7.794, de 20/08/2012. Além dos setores relativos à saúde e 

agricultura, outros setores estratégicos onde o tema biodiversidade tem sido alavancado por meio do 

Probio II são: energia e setor florestal. 

Em relação ao fortalecimento institucional e gestão da informação em biodiversidade, 

destaca-se a criação do Centro Nacional de Conservação da Flora – CNCFlora, no JBRJ, que por 

sua vez possibilitou a elaboração da lista da flora do Brasil. Esta lista foi produzida numa versão 

impressa e numa versão online, estabelecendo os números reais para o Brasil quanto a riqueza de 

sua flora, as espécies validas e aceitas dentro de um rigor científico que envolveu mais de 430 

pesquisadores nacionais e internacionais. Além disso, o PROBIO II apoiou a atualização da lista de 

flora ameaçada. No âmbito do ICMBIO, o Probio II tem apoiado atividades relativas à gestão das 

espécies ameaçadas, apoiando a elaboração e implementação de planos de ação para 627 espécies 

da fauna ameaçada e a atualização da lista de espécies da fauna ameaçada. Ainda no tema relativo à 

gestão da informação, destaca-se o apoio do Projeto para a integração das informações em 

biodiversidade produzidas no âmbito do MMA e Instituições Vinculadas. Por último, os esforços 

direcionados para a implementação de um Instituto Virtual de Biodiversidade (IVB).  Embora o 

IVB ainda não tenha sido criado, o Probio II possibilitou a constituição de diversas redes de 

informação (que deverão fazer parte do IVB), contemplando a participação de mais de uma centena 

de instituições ligadas ao tema biodiversidade, com representantes da sociedade civil, ONGs, 

instituições públicas e privadas. Entre as principais redes já consolidadas ou em processo no âmbito 

do Probio II estão: Rede BHL SciELO (coordenação SciELO); Rede Participativa em Saúde 

Silvestre (coordenação FIOCRUZ); Sistema de Informações Gerenciais da Produção Orgânica – 

SigOrgWeb (coordenação MAPA),  rede de Instituições Parceiras do Probio II; rede de diversos 

segmentos da sociedade para as Metas de Aichi “Diálogos Setoriais”.  
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Em abril de 2011, o Ministério do Meio Ambiente lançou a iniciativa "Diálogos sobre a 

Biodiversidade: Construindo a Estratégia Brasileira para 2020," em parceria com a IUCN – União 

Internacional para a Conservação da Natureza, WWF-Brasil e o Instituto de Pesquisas Ecológicas 

(IPÊ).  Os Diálogos constituíram-se num momento de revisão e atualização da Estratégia e do Plano 

de Ação Nacional da Biodiversidade coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), por 

meio de ampla consulta à sociedade brasileira, que contou com a realização de reuniões junto a 

diversos setores da sociedade (indústria, governos, academia, povos indígenas, comunidades locais 

e organizações não-governamentais ambientalistas) sobre suas propostas de metas nacionais de 

biodiversidade, tendo como referencial internacional as metas de Aichi aprovadas na COP10. O que 

se propõe é um documento final contendo as visões de todos estes setores, que consolidado deverá 

ser o conjunto de metas brasileiras de biodiversidade a serem alcançadas até 2020 e que permitirão 

a construção de uma estratégia acordada socialmente para o alcance das Metas de Aichi e para a 

implementação do Plano Estratégico para a Biodiversidade 2011-2020 no Brasil. O PROBIO II 

apoio este processo, apoiando a realização das reuniões e a sistematização das informações. Desde o 

ano de 2012 as contribuições dos diferentes setores interessados estão sendo apreciadas pela 

Comissão Nacional de Biodiversidade – CONABIO e o MMA está trabalhando em consultas aos 

diversos Ministérios.  

Em relação especificamente ao de 2012, destacam-se alguns resultados.  Para o Setor 

Energético, o processo de identificação de áreas críticas para a conservação da biodiversidade para 

subsidiar o planejamento de hidrelétricas nas bacias dos Rios Tapajós e Juruena, realizado em 

conjunto com o Ministério de Minas e Energia e a Empresa de Pesquisa Energética, está na fase 

final de negociação, objetivando a definição de cenários que considerem aspetos da biodiversidade 

na definição dos locais de instalação das hidrelétricas.  

Em 2012 foram realizadas 4 reuniões do Grupo de Trabalho de integração da Informação em 

Biodiversidade, com a representação de servidores e especialistas no tema de integração de sistemas 

de informações em biodiversidade. Como resultado deste GT foi discutido uma arquitetura para 

integração das informações no âmbito do MMA, padrões de metadados a serem utilizados pelos 

sistemas e produzida uma minuta de política de dados em biodiversidade para o MMA e 

Instituições Vinculadas.  Também foi apresentada proposta pela IUCN sobre modelo organizacional 

do Instituto Virtual. Numa segunda fase será contratada pessoa jurídica para elaboração dos 

contratos a serem assinados pelas instituições que irão compor o Instituto Virtual, ao mesmo tempo 

em que será contratada instituição para conduzir o processo de construção do Instituto Virtual, 

discutindo com as potenciais instituições participantes os contratos a serem propostos.  

No Projeto Digitalização e Publicação on line de obras essenciais em biodiversidade em 

2012 foi desenvolvido o Portal da Rede BHL-SciELO (http://www.bhlscielo.org) com o objetivo de 

integrar por meio de uma interface multilíngue as fontes de informação em biodiversidade 

desenvolvidas a partir da implementação do Projeto SciELO Biodiversidade e do Projeto de 

Digitalização de Obras Essenciais em Biodiversidade. Até o momento foram digitalizadas 371 

obras, sendo 302 monografias que tratam da fauna e flora brasileiras e 69 fascículos de periódicos 

científicos nacionais.  

No segundo semestre de 2012 o projeto “Realização de estudos técnicos com o objetivo de 

recomendar e promover boas práticas em extrativismo sustentável no Bioma da Caatinga, por  meio de 

manejo não-madeireiro em 3 espécies”, executado pela Associação Plantas do Nordeste – APNE, elaborou e 

imprimiu 2.000 cartilhas para cada espécie, voltadas para a promoção do manejo sustentável não-madeireiro 

de Umburana de Cambão (Commiphora leptophloeos), Angico de Caroço (Anandenanthera columbrina) e 

Imburana de Cheiro (Amburana cearensis). A partir da elaboração das cartilhas foram promovidos 3 cursos 

sobre boas práticas de manejo (1 por espécie), que contaram com a presença de cerca de 80 produtores 

rurais, extensionistas, pesquisadores e servidores de órgãos estaduais de meio ambiente.  

 

Projeto Mata Atlântica II 
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No âmbito do Projeto “Proteção da Mata Atlântica II”, em 2012, foram elaborados 14 

Termos de Referência, realizados 17 Processos Seletivos, assinados 11 Contratos, elaborados (ou 

apoio na elaboração de) 4 mapeamentos e realizados 8 eventos, que no geral se relacionam à 

previsão de 96 produtos, dentre os quais destacam-se a contratação de pessoas jurídicas para o 

seguintes trabalhos:  

 

 Elaboração de estudos socioeconômicos e da situação fundiária para áreas de interesse no 

extremo sul da Mata Atlântica – Rio Grande do Sul; 

 Implementação das atividades referentes às funções de Secretaria Executiva da Comunidade 

de Aprendizagem em Pagamento por Serviços Ambientais – PSA); 

 Elaboração de estudos socioeconômicos e da situação fundiária nas seguintes áreas 

potenciais para a criação de unidades de conservação na região Norte: 1. No Extremo Sul da 

Bahia: Belmonte; 2. Sudoeste da Bahia e Minas Gerais: Cordeiros/Piripa, Pedra Azul, 

Mamoneira, Entufado – baiano, Itambé e Gravatazeiro; 3. No Sul e Recôncavo baiano: 

Jequié/Itagi e Serra da Jiboia; 4. No litoral Norte da Bahia e sul de Sergipe: Massarandupió, 

Conde/Costa  Azul e Mangue Seco); 

 Mobilização e capacitação para a elaboração e implementação de Planos Municipais de 

Conservação e Recuperação da Mata Atlântica nos quatro estados da Região Sudeste); 

 Elaboração de estudos dos meios físicos e biológicos para proposição de novas unidades de 

conservação federais no extremo sul da Mata Atlântica – Rio Grande do Sul); 

 Elaboração de estudos socioambientais e fundiário para áreas de interesse para a criação de 

reservas de desenvolvimento sustentável no estado do Paraná; 

 Valoração econômica dos serviços ambientais de Áreas de Preservação Permanente – APP, 

usando como suporte os custos relacionados à tragédia ocorrida em decorrência das chuvas 

na região serrana do Rio de Janeiro de 2011, no município de Teresópolis;  

 Análise do marco legal e institucional e dos instrumentos de ordenamento territorial do 

Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense e para a valorização de seus serviços 

ecossistêmicos na gestão de riscos ambientais em tempos de mudanças climáticas; 

 Subsidio a realização de um seminário sobre Áreas de Proteção Ambiental - APA e 

produção de um documento com recomendações para melhorar sua gestão; 

 Elaboração de subsídios para definição de metodologia de recuperação florestal, e de 

protocolo padronizado de monitoramento de áreas restauradas, incluindo monitoramento de 

seus estoques de carbono, para fins de mitigação de mudanças climáticas e proteção de 

biodiversidade florestal na Mata Atlântica; 

 Análises espaciais para a elaboração de mapas de áreas chave para a conservação da 

biodiversidade para o sistema de monitoramento da Mata Atlântica; 

 Elaboração de análise preliminar de viabilidade econômica de modelos de projetos de 

restauração florestal para fins de alternativa de renda para proprietários rurais na Mata 

Atlântica; 

 Apoio à organização de publicação sobre mapeamentos para a conservação e restauração da 

biodiversidade para o sistema de monitoramento da Mata Atlântica; 

 Sistematização dos resultados do Projeto Proteção da Mata Atlântica II no tema “Apoio à 

Criação de Unidades de Conservação Federais” através da elaboração e diagramação de 

conteúdo que subsidiará documento sobre tema; 

 Sistematização de experiências de criação de unidades de conservação estaduais e 

municipais; 

 Sistematização das lições aprendidas, desafios e melhores práticas dos projetos piloto de 

Pagamentos por Serviços Ambientais – PSA contratados no âmbito do Projeto Proteção da 

Mata Atlântica II, para subsidiar o relatório final do projeto no que diz respeito ao tema de 

PSA; 
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 Sistematização dos resultados do projeto fomentado na área temática de regularização 

ambiental de imóveis rurais no Alto Vale do Itajaí – SC; 

 Apoio técnico para IBGE lançar novo Mapa da Área de Aplicação da Lei nº 11.428 de 2006, 

com nota explicativa sobre a escala adotada e orientações para utilizar-se de outros mapas de 

vegetação do IBGE em maior detalhe para identificação da Mata Atlântica. 

 

Projeto GEF Polinizadores 

 

O Projeto de Conservação e Manejo de Polinizadores para uma Agricultura Sustentável 

através de uma Abordagem Ecossistêmica, conhecido como Projeto GEF Polinizadores também é 

coordenado pelo Departamento e apoia projetos voltados ao manejo de polinizadores de sete 

culturas: tomate, castanha do Brasil, canola, maça, algodão, caju e melão. No ano de 2012 o GEF 

polinizadores apoiou o desenvolvimento de pesquisas e eventos para subsidiar a identificação de 

boas práticas agrícolas para a conservação dos polinizadores e para demonstrar sua importância 

para a produtividade dos sistemas agrícolas das culturas descritas acima. Entre os eventos apoiados 

estão o Simpósio da Iniciativa Brasileira de Polinizadores, dentro do Congresso de Zoologia, um 

Seminário de Meliponicultura no Paraná e o Encontro de Abelhas de Ribeirão Preto.  

 

Projeto Iniciativa GEF Cerrado Sustentável  

 

Dando continuidade às atividades de definição das áreas prioritárias para a conservação da 

biodiversidade do Cerrado e Pantanal, financiadas pela Iniciativa GEF Cerrado Sustentável e 

iniciadas em 2011, durante 2012 foram realizadas consultas aos especialistas nos principais grupos 

taxonômicos de fauna e de flora, a fim de que os mapas de ocorrências de espécies fossem 

validados. O tempo para seleção dos alvos e das definições das metas de conservação foram 

definidas ao longo do primeiro semestre. No segundo semestre, em outubro, ocorreu a reunião 

plenária final, em que estiveram presentes, além de especialistas das áreas, representantes de 

governos estaduais, de organizações não-governamentais, de órgãos de governo federal, das 

comunidades locais e indígenas. O mapa final foi definido em outubro e aguarda deliberação pela 

CONABIO. 

 

Projeto BRA/11/001  

 

Por meio do Projeto BRA11/001- Apoio para a  Implementação dos Compromissos das 

Convenções Internacionais que tratam da Biodiversidade  foi iniciado o processo para a atualização 

das áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade da caatinga, que deve ser finalizado em 

2013. 

 

Contra para a Conservação de Florestas Tropicais – TFCA  

 

Após o lançamento de 4 editais o Projeto já conseguiu a seleção de mais de 100 projetos que 

estão recebendo recursos para implementação de suas ações no biomas cerrado, caatinga e mata 

atlântica. A maioria dos mesmos começou sua execução em 2012 e se referem à ações de criação e 

consolidação de unidades de conservação, manejo florestal, recuperação de áreas degradadas, apoio 

à conservação de espécies ameaçadas e controle de invasoras, suporte à cadeias produtivas de 

produtos da biodiversidade e  capacitação. 

 

Comissões 

 

Ocorreram em 2012 as reuniões ordinárias 11ª da CONACER e 47ª, 48ª, 49ª, 50ª e 51ª da 

CONABIO. A SBF atua como secretaria executiva das duas comissões. Entre os principais assuntos 
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discutidos estão o projeto de lei para o Cerrado, momento em que os membros puderam discutir 

sobre como poderia se dar uma melhor contribuição ao que está sendo proposto, e no caso da 

CONABIO, o tema de destaque foram as definições de metas nacionais de para a biodiversidade 

para 2020, de acordo com o Plano Estratégico da Convenção de Diversidade Biológica e as Metas 

de Aichi, com base nas contribuições entregues pelo processo de discussão "Diálogos sobre 

Biodiversidade: construindo a estratégia brasileira para 2020". 

 

 

Gestão de Fauna 

 

Com relação à gestão da fauna no Brasil, em 2012 o DCBIO, em parceria com o IBAMA e 

com o ICMBIO, elaborou O “Diagnóstico e Medidas de Ajuste para a gestão da fauna no Brasil”, 

identificando deficiências, medidas de ajuste (inclusive na legislação), metas, instituições 

responsáveis e prazos. Este documento foi motivado por demanda da Ministra e está em análise 

pelo Gabinete da SBF/MMA. 

 

Projeto TEEB Brasil 

 

O projeto TEEB Brasil é uma iniciativa conjunta do Ministério do Meio Ambiente, o 

Ministério da Fazenda, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente, a Confederação nacional da Indústria e a Conservação Internacional do 

Brasil. Diante da necessidade de se reconhecer, demonstrar, capturar e internalizar o valor da 

biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos num contexto brasileiro, o projeto TEEB Brasil 

buscará conduzir estudos-piloto no âmbito nacional e estadual, avaliando impactos sociais e 

econômicos da perda de biodiversidade e degradação dos ecossistemas, bem como as respostas da 

sociedade (setor público, empresarial e sociedade civil). Busca-se, através deste estudo uma maior 

eficiência e coerência na gestão dos recursos naturais do Brasil, contribuindo para o 

desenvolvimento local e regional. 

 Está em início de implementação o componente “TEEB Brasil para Governos Estaduais e 

Locais”. Trata-se de agenda do MMA/SBF em parceria com a Agência de Cooperação Técnica 

Alemã (GIZ) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI).  A Secretaria de Biodiversidade e 

Florestas (SBF) está a cargo da coordenação do projeto que conta com um orçamento estimado em 

seis milhões de Euros, sendo que três milhões e quinhentos mil Euros oriundos do Ministério do 

Meio Ambiente, proteção da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha (BMU).  

A proposta de projeto ao BMU foi aprovada em agosto de 2012 e, no período de 29 de 

outubro a 1º de novembro, realizou-se uma capacitação de atores regionais e locais (governos 

estaduais e iniciativa privada / Federações das Indústrias), em Brasília. O foco da capacitação foi a 

incorporação de serviços ecossistêmicos no desenvolvimento (metodologia elaborada pela GIZ). 

Um dos produtos-chave desta capacitação será a elaboração, até meados de março de 2013, do 

planejamento operacional anual do projeto. A duração do projeto está prevista para quatro anos. 

O Departamento de Conservação da Biodiversidade articulou com o Jardim Botânico do Rio 

de Janeiro e com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade a edição de uma 

instrução normativa estabelecendo os papéis desempenhados pelas duas instituições e pelo 

Ministério do Meio Ambiente no que se refere às espécies ameaçadas de extinção. Esta instrução 

normativa define melhor e fortalece o papel destas instituições e se encontra em análise no gabinete 

da Ministra do Meio Ambiente. Como resultado do apoio do PROBIO II e de recursos 

orçamentários, em 2012 o ICMBIO e o JBRJ entregaram, para análise do DCBIO/SBF, as propostas 

de listas de espécies ameaçadas de fauna e flora, após avaliarem o estado de conservação das 

espécies da fauna e flora brasileiras.  Estas listas que serão encaminhadas ao CONABIO para 

análise e depois para o gabinete da Ministra para publicação de instrução normativa.  
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Em relação às ações de manejo, 46% das espécies de fauna ameaçadas de extinção segundo 

a lista vigente possuem plano de ação para conservação e/ou plano de manejo em cativeiro, segundo 

o ICMBIO. O JBRJ está definindo um novo modelo de planos de ação adaptados à flora ameaçada, 

adaptado às características inerentes à flora brasileira, que por ser muito numerosa (cerca de 40.000 

espécies no total) tende a apresentar um número maior de espécies ameaçadas. A DCBIO coordena 

e apóia financeiramente a elaboração destes instrumentos de manejo. 

Esta meta atende aos macroprocessos 4 e 5. Com relação ao macroprocesso 4, Em 2012 

ocorreram quatro reuniões do Grupo de Trabalho sobre integração de sistemas de informação em 

Biodiversidade no âmbito do MMA e instituições vinculadas e participação e auxílio na 

organização do ISEI 2012 “International Conference on Ecological Informatics”. O 

DCBIO/SBF/MMA também participou do Planejamento e acompanhamento do Projeto de 

Cooperação Técnica Internacional - Monitoramento da Biodiversidade com relevância para o Clima 

em nível de UC, considerando medidas de adaptação e mitigação executadas pelo ICMBio com 

recursos de doação da Agência de Cooperação Alemã – GIZ. Além disso, o DCBIO participou das 

reuniões do Conselho Técnico Consultivo do Sistema de Informação sobre a Biodiversidade 

Brasileira – SIBBR, em elaboração pelo MCTI e do qual o MMA é parceiro. 

No que concerne ao macroprocesso 5,  a DCBIO tem apenas uma atividade relacionada com 

a Meta 8, já que a responsabilidade por este macroprocesso é principalmente do Departamento de 

áreas protegidas da SBF. Esta atividade é a atualização das áreas prioritárias para a conservação, 

uso sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade. Tem relação estreita com a ação 

estruturante que visa contribuir para a elaboração de diretrizes territoriais, regionais e setoriais por 

meio de instrumentos de planejamento e gestão ambiental, para subsidiar o licenciamento 

ambiental, facilitando a incorporação da variável “biodiversidade” nas políticas setoriais. Isto 

porque as áreas prioritárias são um instrumento legal, instituído pela Portaria MMA n.º 9/2007 e 

Decreto 5.092/2004, e devem ser consideradas pelo MMA e demais setores do governo federal 

quando da elaboração e implementação de políticas de conservação, uso sustentável e repartição de 

benefícios. Por meio do projeto GEF cerrado a DCBIO, durante o ano de 2012, finalizou o processo 

técnico de definição das áreas prioritárias do cerrado e pantanal. Este trabalho será apresentado à 

CONABIO, para validação e posterior publicação.  Também no ano de 2012 foi iniciado o processo 

para a atualização das áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade da caatinga, que deve 

ser finalizado em 2013, para o qual será contratada uma pessoa jurídica, por meio do Projeto BRA 

11/001. Com recursos do Projeto Mata Atlântica II foi finalizado um processo para determinar uma 

estratégia espacial para a conservação e restauração da Mata Atlântica e outro para a determinação 

de áreas prioritárias para a criação de Unidades de Conservação no Pampa, que serão base para a 

atualização das áreas prioritárias para a conservação destes biomas.  

 

Conservação da diversidade genética das espécies de maior importância e promoção do seu 

uso 

 

Em relação a essa temática o Ministério do Meio Ambiente vem desenvolvendo ações 

voltadas à promoção do conhecimento da diversidade biológica e a conservação e utilização 

sustentável de seus componentes, as quais estão em sintonia com os compromissos assumidos pelo 

país ao ratificar a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) e com as negociações conduzidas 

pelo Brasil com vistas à sua implementação.  

 Recentemente, o Ministério do Meio Ambiente (MMA), por meio da Gerência de Recursos 

Genéticos (GRG), publicou o livro “Espécies Nativas da Flora Brasileira de Valor Econômico Atual 

ou Potencial – Plantas para o Futuro – Região Sul”. Agora a GRG está trabalhando para a 

publicação do livro “Espécies Nativas da Flora Brasileira de Valor Econômico Atual ou Potencial – 

Plantas para o Futuro – Região Centro-Oeste”. Este novo livro será publicado ao longo de 2013 e 

será uma importante contribuição para a promoção do uso da biodiversidade do Centro-Oeste 

brasileiro. 
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Espécies que até recentemente não faziam parte da mesa do brasileiro ou que, até então, 

eram utilizadas apenas em âmbito local, a exemplo da goiabeira serrana, começam a alcançar os 

mercados das grandes capitais e estão, rapidamente, se tornando novas opções para a mesa do 

brasileiro. A própria araucária, até pouco tempo utilizada, basicamente, apenas como opção 

madeireira, tem agora seu fruto amplamente explorado em diversas regiões do país e já começa a 

integrar, de forma definitiva, a nossa culinária. Apesar dos processos de domesticação em curso no 

País, espécies com grande potencial estão ainda sub-utilizadas ou mesmo desconhecidas com 

relação ao seu potencial de uso.  

O artigo 10º da Convenção sobre Diversidade Biológica conclama os Países a incorporar no 

seu trabalho o exame da conservação e da utilização sustentável de recursos biológicos, encorajando 

a utilização costumeira, de acordo com as práticas culturais tradicionais. A utilização comercial de 

recursos genéticos autóctones é ainda insipiente no Brasil, apesar de existirem espécies já 

domesticadas, ou em processo de domesticação, que remontam aos primeiros povos americanos. É 

fundamental que o país estimule o desenvolvimento de programas de pesquisa e intensifique a 

implementação de ações, envolvendo os diversos setores da sociedade, para a identificação, 

caracterização, conservação e a busca de um melhor aproveitamento dos seus recursos genéticos. 

 Visando a conservação in situ dos recursos genéticos, a Gerência de Recursos genéticos tem 

empreendido esforços para a implementação de reservas genéticas para a conservação de variedades 

crioulas e parentes silvestres das principais espécies de plantas cultivadas. Essa estratégia visa 

promover a integração da conservação da biodiversidade em Unidades de Conservação com a 

conservação in situ de recursos genéticos em Reservas Genéticas. Além de integrar as ações de 

conservação da biodiversidade com aquelas de conservação dos recursos genéticos, essa integração  

visa garantir, de forma permanente, a conservação, em condições in situ, dos recursos genéticos, 

com ênfase para os parentes silvestres das principais espécies de plantas cultivadas, a exemplo dos 

gêneros Anacardium, Arachis, Cedrela, Manihot, Passiflora e Solidago. Da mesma forma, tem 

como objetivo ampliar a percepção, por parte dos diversos segmentos da sociedade, sobre a 

importância de manutenção de grandes áreas para a conservação in situ da biodiversidade. 

Esse sistema pode ser aplicado com vantagens para muitas espécies, tanto arbóreas, quanto 

arbustivas ou herbáceas. Prioritariamente, a implantação de uma rede de reservas genéticas deve ser 

orientada para espécies de valor econômico já conhecido, bem como para espécies raras e/ou 

ameaçadas de extinção. Atenção especial deve ser dada às espécies para as quais não se dispõem de 

metodologias seguras para a conservação ex situ. Os custos de implantação de Reservas Genéticas 

serão consideravelmente reduzidos, pois se valerão da infra-estrutura disponível nas UCs. 

Por outro lado, ao identificar, caracterizar e avaliar as populações das espécies de reconhecido 

valor, as Reservas Genéticas evidenciarão o valor científico do patrimônio genético presente nessas 

UCs, ampliando sua utilização em prol da sociedade, uma vez que essa integração propiciará a 

conservação concomitante da diversidade biológica e da variabilidade genética das espécies. 

Durante o ano de 2012 foi iniciado um amplo processo de articulação com o Instituto Chico 

Mendes para a Conservação da biodiversidade, que tem a competência para gerir as UCs federais. 

Ao mesmo tempo, foram realizados vários contatos e reuniões com pesquisadores da Embrapa 

Recursos Genéticos e Biotecnologia, bem como com integrantes da Embrapa Sede, com vistas à 

definição das espécies que poderão integrar a primeira Reserva Genética. Em princípio, estão sendo 

consideradas Unidades de Conservação localizadas no Bioma Cerrado, particularmente no Distrito 

Federal ou Estado de Goiás. O objetivo inicial é obter dados e informações para viabilizar a criação 

de, pelo menos, uma reserva genética até novembro de 2013. A criação de uma primeira reserva 

genética por meio de Decreto chamará a atenção dos diversos segmentos da sociedade para a 

importância da conservação desses recursos genéticos e para a necessidade da condução de mais 

estudos para mostrar a riqueza e a diversidade genética presente nas UCs. 

 

Demonstração da ligação existente entre Biodiversidade, Alimentação e Nutrição 
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Durante a VIII Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica – CDB, 

em Curitiba-Paraná, em março de 2006, os Países Partes da CDB aprovaram a Decisão VIII/23A, 

que trata de aspectos relacionados à Agrobiodiversidade, incluindo a iniciativa transversal sobre 

Biodiversidade para Alimentação e Nutrição. A partir dessa decisão, iniciaram-se entendimentos 

com o Fundo para o Meio Ambiente Mundial – GEF para o desenvolvimento de projeto 

internacional relacionado à temática. A iniciativa contou com o envolvimento do Bioversity 

International (formalmente conhecido como Instituto Internacional de Recursos Genéticos Vegetais 

- IPGRI) e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA. Em decorrência 

dessas discussões, decidiu-se encaminhar o projeto ao GEF, com vistas ao financiamento dessa ação 

transversal. 

 Considerando as ações em desenvolvimento nessa área, bem como a participação de alguns 

países na aprovação dessa iniciativa transversal, o Bioversity International e o PNUMA decidiram 

convidar o Brasil, o Quênia, o Sri Lanka e a Turquia para integrarem o Projeto, que tem como título 

“Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade para Melhoria da Nutrição e do Bem Estar 

Humano”. O Projeto, também conhecido como “Biodiversidade para Alimentação e Nutrição – 

BFN” (sigla em inglês), é coordenado internacionalmente pelo Bioversity International e tem como 

agências implementadoras o PNUMA e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura – FAO. 

O Projeto BFN foi aprovado pelo Secretariado do GEF em novembro de 2011 e o seu 

lançamento oficial ocorreu durante o Congresso Mundial de Nutrição (World Nutrition Rio2012 - 

WNRio2012) no dia 28 de abril de 2012, no Rio de Janeiro. 

O objetivo básico do Projeto é a conservação e a promoção do uso sustentável da 

biodiversidade em programas que contribuam para melhorar a segurança alimentar e a nutrição 

humana, além de valorizar a importância alimentícia e nutricional das espécies relacionadas à 

biodiversidade agrícola e resgatar o valor cultural desempenhado no passado por muitas dessas 

espécies. Ademais, visa à ampliação do número de espécies nativas utilizadas atualmente em nossa 

alimentação, à mitigação dos problemas relacionados à dieta simplificada e ao fortalecimento da 

conservação e do manejo sustentável da agrobiodiversidade, especialmente por meio da 

incorporação de ações de transversalidade em programas e estratégias de segurança e soberania 

alimentar e nutricional. 

No Brasil, o Projeto BFN busca mostrar a forte ligação existente entre a biodiversidade, a 

alimentação e a nutrição, e prevê o desenvolvimento de atividades em âmbito nacional, envolvendo 

parcerias com uma série de iniciativas do Governo Federal, quais sejam: Programa de Aquisição de 

Alimentos – PAA, Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição – PNAN, Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da 

Sociobiodiversidade – PNPSB, Ação voltada ao Desenvolvimento da Agricultura Orgânica – Pró-

Orgânico, Programa Saúde na Escola – PSE e Política de Garantia de Preços Mínimos para 

Produtos da Sociobiodiversidade – PGPM-Bio. 

Em âmbito nacional, o Projeto será realizado no escopo do “Programa 2018 – 

Biodiversidade”, que integra o Plano Plurianual 2012 – 2015, e está inserido em uma das ações do 

objetivo “Promover o uso sustentável da biodiversidade por meio da valorização da 

agrobiodiversidade e dos produtos da sociobiodiversidade, com agregação de valor, consolidação de 

mercados sustentáveis e pagamentos pelos serviços ambientais”.  

A gestão administrativa-financeira do Projeto envolve a Unidade de Coordenação do 

Projeto, instalada no âmbito da Gerência de Recursos Genéticos do Departamento de Conservação 

da Biodiversidade da SBF/MMA, e o Gestor Financeiro, que é o Fundo Brasileiro para a 

Biodiversidade – Funbio, responsável por assinar os contratos  (LOAs) com a Bioversity 

International; receber e aplicar os recursos; utilizar os recursos de acordo com as atividades do 

projeto e a coordenação do MMA; prestar contas da execução financeira (e oficialmente da técnica); 

e ajudar a procurar novas oportunidades de financiamento. 
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O Comitê Nacional de Coordenação do Projeto tem a responsabilidade de indicar as 

prioridades, discutir o orçamento e o plano de trabalho. O Comitê é composto por representantes do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA/SBF e SEDR), Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA), Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Ministério da Saúde 

(MS), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A 

Primeira Reunião do Comitê Nacional de Coordenação do Projeto BFN foi realizada no dia 08 de 

fevereiro de 2013. 

O Projeto também prevê a constituição de um Comitê Consultivo, que contará com a 

presença, além dos órgãos citados acima, do Consea, da Embrapa, da Federação Nacional dos 

Nutricionistas, do Conselho Federal de Nutricionistas e da Articulação Nacional de Agroecologia, 

além do apoio de instituições de ensino superior. 

 As atividades propostas para o Brasil são: 

 I. Análise da composição (macro e micronutrientes) das espécies listadas na iniciativa 

Plantas para o Futuro, bem como aquelas contempladas no Plano Nacional de Promoção da Cadeia 

de Produtos da Sociobiodiversidade - PNPSB, que incluem informações sobre conhecimento 

tradicional associado. Neste eixo está incluída a organização de informações em banco de dados 

(Tabela de Composição de Alimentos e outros tipos de bancos de dados), de forma que as 

informações sobre composição nutricional estejam associadas às informações relacionadas ao 

conhecimento tradicional.  

 II. Avaliação do impacto de dietas diversificadas oferecidas por meio das políticas públicas 

relacionadas à segurança alimentar e nutricional na saúde das populações/comunidades 

beneficiárias, com ênfase para o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA e o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. 

 III. Desenvolver ações de educação, com vistas à inclusão na dieta das escolas de produtos 

regionais com maior qualidade nutricional, incluindo capacitação de merendeiras, nutricionistas, 

comunidade (melhoria do uso e modo de utilização dos alimentos) e atividades para melhorar a 

percepção das comunidades sobre os alimentos regionais (Programa Saúde na Escola e PNAE).  

 IV. Desenvolver estratégias para que a próxima Pesquisa de Orçamento Familiar produza 

dados de consumo dos alimentos regionais que são “minoritários” em termos de aquisição de 

alimentos no orçamento familiar (PNAN).  

 V. Realizar levantamento de alimentos tradicionais (saberes e sabores), inclusive dados 

sobre as formas de preparo desses alimentos por parte dos povos e comunidades tradicionais, e 

avaliar sua composição nutricional.  

 VI. Implementar ações institucionais que possam fortalecer e/ou implementar processos de 

integração/transversalização de políticas públicas e proporcionar espaços de diálogos para a 

elaboração de novas políticas públicas. 

 

Gestão de espécies exóticas invasoras 

 

O processo de globalização, associado à intensificação do deslocamento humano e de cargas 

pelo mundo, tem contribuído para a quebra de barreiras ecológicas, tendo como uma de suas 

consequências o aumento significativo das ocorrências de introdução de espécies exóticas. Algumas 

espécies exóticas têm capacidade de invadir e de colonizar novos ambientes, podendo afetar 

negativamente a biodiversidade, e causar prejuízos para a economia e riscos à saúde humana. Os 

danos causados pelas espécies exóticas invasoras podem ser tão sérios que elas são consideradas, 

atualmente, como a segunda maior ameaça à biodiversidade. 

De acordo com a Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB, Espécies Exóticas 

Invasoras - EEI são organismos que, introduzidos fora da sua área de distribuição natural, ameaçam 

ecossistemas, habitats ou outras espécies. Possuem elevado potencial de dispersão, colonização e de 
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dominância nos ambientes invadidos, criando, em consequência desse processo, pressão sobre as 

espécies nativas e, por vezes, a sua própria exclusão.  

As espécies exóticas invasoras assumem no Brasil grande significado como ameaça real à 

biodiversidade, aos recursos genéticos e à saúde humana. Várias delas estão se disseminando e 

dominando, de forma perigosa, em diferentes ecossistemas, ameaçando a integridade e o equilíbrio 

dessas áreas, e causando mudanças, inclusive, nas características naturais das paisagens. 

Em decorrência dos prejuízos causados por espécies exóticas invasoras o Ministério do 

Meio Ambiente vem realizando uma série de ações ligadas a esta temática com a finalidade de 

prevenir e mitigar os impactos negativos das EEI sobre a população humana, os setores produtivos, 

o meio ambiente e a biodiversidade.  

Em 2012 foram conduzidas as seguintes atividades: 

Revisão e edição da publicação do “Informe sobre Espécies Exóticas Invasoras de Águas 

Continentais” 

Nos anos de 2003, 2004 e 2005 foram realizados, sob coordenação da SBF/MMA, uma série 

de estudos relacionados ao I Informe Nacional sobre EEI no Brasil. Tais estudos envolveram as EEI 

que afetam o ambiente (terrestre, de águas continentais e marinho), a saúde humana e o sistema de 

produção. Estes estudos tiveram como objetivo criar uma linha de base para as ações/atividades a 

serem conduzidas ou propostas pelo MMA, bem como para a definição de estratégias/prioridades a 

serem trabalhadas pelo Ministério e suas vinculadas. 

Como estratégia de divulgação dos resultados deste projeto estão sendo preparadas 

publicações para cada um dos temas tratados no estudo.  Os resultados do informe, que diz respeito 

às EEI Marinhas já foram publicados (2009). Os resultados do Informe sobre EEI em águas 

continentais foram sistematizados, revisados e atualizados durante o ano de 2012. A publicação do 

Informe se encontra em processo final para encaminhamento da impressão. 

 

Elaboração de minuta do Decreto da Presidência da República relativo à Estratégia Nacional 

sobre Espécies Exóticas Invasoras - ENEEI, aprovada no âmbito da Comissão Nacional da 

Biodiversidade – CONABIO, conforme Resolução CONABIO nº 5, de 21 de outubro de 2009. 

A Estratégia Nacional constitui o primeiro documento aprovado no âmbito do Governo Federal que 

pode orientar as diferentes esferas do governo no trato das questões relativas às espécies exóticas 

invasoras. A Estratégia Nacional representa, ainda, um importante instrumento para a internalização 

e implementação no país do artigo 8(h) da Convenção sobre Diversidade Biológica. Da mesma 

forma, a Estratégia se traduz em uma efetiva ferramenta que o país dispõe para a consecução das 

determinações das Decisões V/8, VI/23 e IX/4, das Conferências das Partes, da CDB, quando foram 

tratadas, em profundidade, as complexas questões relacionadas às espécies exóticas invasoras. 

Com o objetivo de dar destaque visibilidade e promover o ganho de escala e a consolidação 

da ENEEI foi estabelecida a conversão desta estratégia em Decreto da Presidência da República. 

Durante o ano de 2012 foi realizada a transcrição da estratégia em formato de decreto, com a 

elaboração de uma minuta de decreto. Entretanto, devido à complexidade do tema é necessária uma 

orientação sobre constitucionalidade e outros aspectos legais quanto à minuta. 

 

Articulação com a CONABIO para a reativação dos trabalhos da Câmara Técnica 

Permanente sobre Espécies Exóticas Invasoras, criada por meio da Deliberação CONABIO 

no49 de 30 de agosto de 2006. 

Dentre as principais iniciativas desenvolvidas pelo Ministério do Meio Ambiente no que concerne 

às espécies exóticas invasoras pode-se destacar a criação, no âmbito da CONABIO (Comissão 

Nacional de Biodiversidade), da Câmara Técnica Permanente sobre Espécies Exóticas Invasoras - 

CTPEEI, por meio da Deliberação CONABIO no49 de 30 de agosto de 2006. O principal resultado 

da Câmara Técnica foi a elaboração da Estratégia Nacional sobre Espécies Exóticas Invasoras, 

aprovada pela Resolução CONABIO no5 de 21 de outubro de 2009. 
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Por diversos motivos a CTPEEI encontra-se desativada. Com o objetivo de impulsionar a 

implementação da ENEEI foi estabelecida a necessidade de reativação da CTPEEI. Por este motivo 

a GRG vem articulando com a CONABIO para a reativação desta Câmara Técnica. Este assunto foi 

discutido durante a 47ª Reunião Ordinária da CONABIO, realizada no dia 26 de abril de 2012. A 

perspectiva para 2013 é dar continuidade às negociações com a CONABIO. 

 

Realização de reunião para articulação sobre o tema, Espécies Exóticas Invasoras, com 

representantes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos naturais – IBAMA e do 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO. 

Um dos grandes gargalos do tema Espécies Exóticas Invasoras é a falta de articulação 

interinstitucional no governo. Como iniciativa para estimular a articulação entre o MMA e suas 

vinculadas, aconteceu uma reunião entre os Analistas Ambientais do IBAMA e ICMBio, que 

trabalham com o tema das EEI, com esta GRG, no mês de novembro/2012. 

Como resultado desta primeira reunião foi pactuada a realização de reuniões bimestrais de 

nivelamento entre técnicos do MMA, do IBAMA e do ICMBio. As reuniões devem prever a 

discussão das ações relativas às espécies exóticas invasoras conduzidas no âmbito de cada órgão. 

Em relação ao MMA, as reuniões devem prever a participação de técnicos da Gerência de Recursos 

Genéticos/DCBio e da Gerência de Biodiversidade Aquática - GBA/SBF/MMA. 

 

Participação no Fórum Nacional sobre Segurança na Saúde Humana, Animal e Vegetal da 

Agência Brasileira de Inteligência – ABIN. 

Como forma de promover a articulação governamental sobre o tema EEI, a GRG está 

representado o MMA neste Fórum. Participam, neste fórum, integrantes de vários ministérios 

(MAPA, MS, etc.) e vinculadas, como ICMBio, além da própria ABIN. 

 

Gestão de Organismos Geneticamente Modificados 

 

O Ministério do Meio Ambiente empreendeu esforços no sentido de participar das 

discussões sobre a temática de biossegurança de Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) 

que ocorreram no decorrer do ano. Diversos fatos relevantes ocorreram este ano e o Ministério do 

Meio Ambiente (MMA), por meio da Gerência de Recursos Genéticos, tem se engajado para atuar 

em favor da biossegurança e proteção da agrobiodiversidade.    

 Nesse sentido, no decorrer deste ano, foi indicado um membro titular para representar o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), 

assim como a indicação de um membro especialista titular na área do meio ambiente e a recondução 

do especialista suplente na área do meio ambiente. Dessa forma, os membros da área ambiental 

estão atuando junto a CTNBio de modo a fortalecer  e levar a cabo as discussões relacionadas à 

proteção do meio ambiente e dos componentes da agrobiodiversidade. Além disso, técnicos do 

próprio MMA estão participando das reuniões da CTNBio com o intuito de acompanhar as 

principais discussões em tela, assim como verificar os eventos transgênicos que estão sendo 

aprovados, tanto para pesquisa quanto para uso comercial. 

 Visando a integração de esforços e uma maior articulação entre o MMA e suas vinculadas, a 

Gerência de Recursos Genéticos está formando um grupo de trabalho para ampliar o espaço de 

discussão sobre o tema e definir estratégias de trabalho para os próximos anos. Dessa forma, estão 

sendo realizadas reuniões mensais com representantes do MMA, IBAMA, ICMBio, além de 

membros da CTNBio que atuam em sintonia com as preocupações do MMA. As reuniões 

propiciam um espaço para a troca de informações, debate de idéias e busca de soluções para os 

diversos problemas que permeiam esse assunto tão polêmico. 

 No segundo semestre de 2012, o presidente da Comissão de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável – CMADS, deputado Sarney Filho, promoveu uma audiência pública 

sobre o uso dos transgênicos no Brasil. Um representante do IBAMA estava compondo a mesa de 
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discussão e membros da Gerência de Recursos genéticos estavam presentes acompanhando a 

discussão. Como resultado, a CMADS aprovou a criação de um grupo de trabalho (GT) para 

analisar os impactos dos OGMs e seus derivados na saúde humana e no meio ambiente, além de 

acompanhar as ações dos órgãos governamentais em cumprimento à Lei de Biossegurança. Na 

audiência pública, especialistas alertaram para a falta de critérios na liberação dos transgênicos e 

solicitaram uma avaliação das conseqüências do uso desses organismos. Segundo o propositor do 

GT, deputado Arnaldo Jordy, apesar das pesquisas na área de transgenia, ainda não existem normas 

para avaliar os efeitos dos transgênicos. “Mesmo reconhecendo a importância da transgenia para a 

intensificação da produção de alimento, percebe-se que ainda existe muitas dúvidas e pouco 

conhecimento sobre os efeitos dos transgênicos à saúde humana e ao meio ambiente”, justificou 

Jordy. De acordo com o Deputado Sarney Filho “Esse grupo de trabalho vai suprir a deficiência 

existente no acompanhamento e na fiscalização dos direitos da sociedade à saúde e ao meio 

ambiente sadio”. O principal motivador dessa audiência pública foi a publicação de um artigo 

científico de um grupo de pesquisadores franceses em uma revista de grande renome na área de 

toxicologia. Esse artigo demonstrou que ratos submetidos a uma dieta com milho transgênico e/ou 

tratado com glifosato apresentaram uma maior tendência ao desenvolvimento de câncer. Apesar das 

diversas contestações metodológicas que foram feitas por diferentes grupos de pesquisadores ao 

redor do mundo, o artigo foi capaz de demonstrar que estudos de curto prazo não são suficientes 

para avaliar de forma eficaz os possíveis efeitos adversos à saúde dos alimentos geneticamente 

modificados. A presidência da CTNBio publicou uma resposta visando esclarecer os 

questionamentos surgidos a partir da publicação do referido artigo. Nessa resposta, escrita por dois 

membros da CTNBio e dois consultores externos, é explicitado, entre outras coisas, que seria 

necessária a utilização de uma metodologia mais acurada para que o trabalho pudesse ter validade, 

considerando que o trabalho não possui valor científico. Contraditoriamente, as pesquisas realizadas 

pelas empresas de biotecnologia e aprovados na CTNBio pela maioria dos membros não possuem a 

metodologia que a própria presidência da CTNBio está considerando necessária nesse documento.  

Também no segundo semestre de 2012, ocorreu outra audiência pública sobre aplicação da Lei de 

Biossegurança e alimentos transgênicos e a Lei dos Agrotóxicos no Brasil. Nessa audiência, o 

Secretário de Biodiversidade e Florestas esteve presente como representante do MMA. As 

discussões que aconteceram nessa audiência foram semelhantes e abordaram basicamente os 

mesmo pontos das discussões realizadas na outra audiência. Como resultado dessa audiência, o 

Deputado Nazareno Fonteles criou um Projeto de Lei visando alterar a Lei nº11.105, de 24 de 

março de 2005. Em linhas gerais, o Projeto de Lei descentraliza a tomada de decisão da CTNBio e 

passa a conferir competências para os órgão públicos federais encarregados dos assuntos da saúde e 

meio ambiente, incubindo a estes a análise quanto à segurança e utilidade do OGM e seus 

derivados. Além disso, o CNBS passa a deliberar, em última e definitiva instância, sobre os casos 

em que a atividade é potencialmente ou efetivamente causadora de degradação ambiental, bem 

como sobre a necessidade de licenciamento ambiental. 

  A Gerência de Recursos genéticos tem procurado acompanhar com particular interesse a 

discussão desse tema, já que se não houver os devidos cuidados, OGMs liberados no meio ambiente 

poderão contaminar componentes da diversidade biológica, a exemplo das variedades crioulas e 

espécies silvestres aparentadas às espécies geneticamente modificadas. 

 

 

2.3.3. PATRIMÔNIO GENÉTICO 

 

 

Sobre os resultados obtidos no ano de 2012, foram analisados pelo Plenário do CGEN um 

total de 156 processos. Desses, 58 processos foram deliberados pela aprovação; 04 com deliberação 

pela renovação; 02 não foram aprovados; 19 processos foram de credenciamento de instituições 

como fieis depositárias; e 09 processos analisados referiam-se à inclusão em portfólio de 
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autorização especial. Mais além, foram arquivados 42 processos com os devidos encaminhamentos 

à Instituição fiscalizadora e 22 processos em diligências (retirada de pauta, consulta a Consultoria 

Jurídica do MMA, pedidos de esclarecimentos ao interessado ou aprovados com condições) para 

posterior apreciação pelo Plenário do CGEN. 

 O CGEN deliberou pela anuência de 89 Contratos de Utilização e Repartição de Benefícios 

- CURB desde o início de suas atividades. Desse total, 55 CURB's foram deliberados só ano de 

2012, o que representa uma elevação de cerca de 1733% na média anual, em comparação com a 

média anual de 3,01 anuências obtidas (31 CURB's anuídos) entre 2002 e 2011. Nesse mesmo 

período foram concedidas 108 autorizações e renovadas 23 autorizações de acesso. Nesse tocante, a 

média da somatória entre as autorizações e as renovações concedidas por ano giravam em torno de 

13,5. Já no período de 2012, o CGEN deliberou pela aprovação de 63 autorizações e 04 renovações 

o que representa um aumento anual no percentual de 396%. Recorda-se que imbuído nesse processo 

estão as emissões das autorizações, os acompanhamento dos relatórios anuais enviados pelas 

instituições autorizadas, a autuação e a instruções dos novos processos; a promoção e organização 

de eventos e capacitações dos setores usuários e interessados; entre outras atividades. 

Apesar de todos os esforços empreendidos, ainda existem grandes desafios para que a gestão 

do acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais associados e a repartição de 

beneficíos sejam implementadas de maneira satisfatória; seja porque os setores envolvidos 

(empresas, setor acadêmico, comunidades indígenas, quilombolas e locais) desconhecem o 

conteúdo da legislação ou deliberadamente a desconsideram, por entenderem que suas exigências 

são demasiadamente onerosas; ou seja porque na presente norma há diversas imprecisões, que 

geram incertezas jurídicas. Como conseqüência da não implementação da gestão do acesso, pode-se 

mencionar a fragilização da soberania brasileira sobre seus recursos genéticos e a perda da 

oportunidade de reverter os benefícios derivados do uso da biodiversidade brasileira em prol da  

conservação e promoção do seu uso sustentável. 

Diante disso, e em face da relevância, da importância e, sobretudo, da urgência da questão 

que ora se apresenta, convém informar que vem sendo debatida nova proposta de marco legal, 

adaptada à atual realidade nacional e aos anseios da sociedade brasileira, em um processo 

multisetorial e transparente, envolvendo distintos órgãos de governo e setores usuários e 

beneficiários de recursos genéticos. É imperativo que o novo marco legal facilite a pesquisa e 

alavanque a inovação tecnológica do setor produtivo, processo esse que deve estar associado a 

políticas públicas e privadas de incentivo, ao mesmo tempo em que inclui ajustes que, no 

entendimento deste Ministério, permitirão um melhor fluxo e gestão das atividades de acesso 

encaminhadas ao Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. 

Transformar a rica biodiversidade brasileira, seus recursos genéticos e conhecimentos 

tradicionais associados em benefícios mensuráveis que possam ser  justa e equitativa repartidos com 

a sociedade é o grande desafio que a implementação do novo marco deverá enfrentar. O acesso aos 

recursos genéticos e ao conhecimento tradicional associado e a repartição de benefícios derivados 

de seu uso constituem-se em oportunidade econômica impar para o Brasil, o principal país de 

megadiversidade, e importante oportunidade para a inclusão produtiva dos mais de 220 povos 

indígenas (com 180 línguas) e mais de 20 comunidades tradicionais não indígenas, que representam 

uma megadiversidade cultural, os quais também farão jus à repartição de benefícios decorrentes do 

acesso aos recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais associados.  

 

 

2.3.4. BIODIVERSIDADE AQUÁTICA 

 

 

Proantar 

 

Fortalecimento da participação do MMA dentro das ações do Programa Antártico Brasileiro: 
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Na condição de coordenador do Grupo de Avaliação Ambiental do PROANTAR (GAAm), 

o MMA realizou duas reuniões ordinárias deste colegiado, com o objetivo de avaliar os impacto 

ambientais das atividades a serem realizadas na OPERANTAR XXXI. Foram analisados 21 

projetos de pesquisa, que foram a campo no verão 2012-13. 

Além disso, em 2012, o Brasil coordenou o processo de revisão do Plano de Manejo da Área 

Especialmente Gerenciada da Baía do Almirantado (ASMA 01), em articulação com as demais 

Partes que realizam atividades na área. A proposta preliminar do Plano será apresentada na próxima 

Reunião do Tratado Antártico (XXXVI ATCM), em maio de 2013. Realizar a Revisão do Plano de 

Manejo. 

 

Implantação do Sistema de Gestão Ambiental da Estação Brasileira na Antártica (Comandante 

Ferraz - EACF) e certificação pela NBR ISO 14001:  

 

Esta ação estruturante não foi possível concretizar devido ao acidente que destruiu a Estação 

Antártica Comandante Ferraz, em fevereiro de 2012. Em decorrência deste acidente, as ações 

realizadas pelo MMA com objetivo de minimizar os danos ambientais foram: 

 

 Elaboração e implementação do Plano de Gestão Ambiental para a Operação de Desmonte 

da EACF; 

 Elaboração de critérios ambientais para a instalação dos Módulos Antárticos Emergenciais 

(MAE) e Análise do Plano Ambiental dos MAE. 

 

Planejamento e realização, no Brasil, em 2014, da XXXVII Reunião Consultiva do Tratado da 

Antártica e Comitê de Proteção Ambiental: 

 

Esta ação estruturante está associada a ações do MRE, os quais são responsáveis pela 

organização do evento. Em 2012 o MRE não demandou ações visando planejar o referido evento. 

 

Integração das ações de monitoramento local e climático desenvolvidas pelo Brasil na Antártica às 

ações e políticas públicas sobre biodiversidade e mudanças climáticas: 

 

Em 2012 foi firmado Convênio com a Universidade de São Paulo para realização de 

monitoramento ambiental local. Em 2012, foram coletadas diversas amostras ambientais e estas 

análises servirão para subsidiar um Plano de Remediação para a área da EACF, que será 

implementado antes do início da reconstrução da nova estação. 

O Estudo de Impacto Ambiental da nova estação antártica está sendo orientado e será 

acompanhado e analisado pelo MMA. Em 2012, foi elaborado o termo de referência para este 

estudo e nele está prevista a elaboração de um Plano de Monitoramento Ambiental da área. 

 

Ramsar 

 

Em relação a outras medidas que visam promover a conservação e uso sustentável de 

ambientes singulares e de alta relevância para a biodiversidade, o Comitê Nacional de Zonas 

Úmidas (CNZU) tem se preocupado em aumentar o número de áreas protegidas designadas como 

Sítios de Importância Internacional - Sítios Ramsar, como ocorrido este ano com a aprovação da 

designação do Parque Nacional do Cabo Orange, no Amapá. Com essa indicação, o Brasil passará a 

abrigar 12 Sítios Ramsar, totalizando mais de 6,5 milhões de hectares de área. A introdução dessas 

zonas úmidas na Lista da Convenção de Ramsar faculta ao Brasil a obtenção de apoio ao 

desenvolvimento de pesquisas, o acesso a fundos internacionais para o financiamento de projetos e 

a criação de um cenário favorável à cooperação internacional para o adequado uso das áreas 
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úmidas, que somente é possível através da relação entre as gestões de meio ambiente e de recursos 

hídricos. Além disso, a GBA atuou no processo de conservação e uso sustentável dos ambientes 

singulares como recifes de coral e manguezais. As atividades de conservação dos recifes de coral 

envolveram a continuação do apoio ao monitoramento dos recifes de coral nas UCs estaduais e 

municipais e em parceria com o ICMBio na UCs federais, o apoio aos parceiros no 

desenvolvimento da divulgação das campanhas de conduta consciente em ambientes recifais e em 

praias. De forma detalhada: 

 

 Cumprimento da Meta estabelecida pelo Decreto Sem número, de 5 de novembro de 2008 

(D.O.U Nº 216, 6/11/2008), de realizar anualmente 2 reuniões ordinárias do Comitê 

Nacional de Zonas Úmidas-CNZU (10ª reunião em maio, 11ª em novembro de 2012 );  

 Participação ativa na 11ª Conferência das Partes da Convenção de Ramsar, da Reunião 

Panamericana da Convenção de Ramsar e da reunião de coordenação da Iniciativa Regional 

da Bacia do Prata e da Iniciativa Regional de Mangues e Recifes de Coral (COP-11, 

Romênia, julho/2012); 

 Conclusão dos trabalhos da Comissão Técnica sobre Critérios para Designação de Sítios 

Ramsar (criada pela Portaria nº186/2010) – Relatório final e Minuta de recomendação 

finalizadas e aprovadas pela ComissãoTécnica; 

 Aprovação pelo CNZU da Recomendação nº05 do CNZU, de 25 de junho de 2012, que 

dispõe sobre critérios para designação de Sítios Ramsar e elenca Áreas Protegidas a serem 

indicadas como potenciais Sítios de Importância Internacional - Sítios Ramsar; 

 Elaboração, aprovação e divulgação da Recomendação 6, de 20 de setembro de 2012, que 

dispõe sobre planejamento dos usos dos recursos naturais na Bacia Hidrográfica do Alto 

Paraguai, com especial atenção à expansão de projetos de geração de energia hidrelétrica em 

prejuízo à conservação do pulso de inundação do Pantanal Mato-Grossense;  

 Instalação da Comissão Técnica de Recifes de Corais do CNZU em novembro de 2012 e 

início do processo de elaboração de proposta de Programa Nacional de Conservação de 

Recifes de Coral (cronograma de reuniões para 2013 estabelecido); 

 Aprovação pelo Comitê Nacional de Zonas Úmidas - CNZU da Indicação do Parque 

Nacional do Cabo Orange como o 12º Sítio Ramsar brasileiro; 

 Apoio ao Programa Nacional de Monitoramento de Recifes de Coral por meio de elaboração 

de 3 cursos para voluntários do Monitoramento em Paripueira/AL, Itaparica/BA e coleta de 

dados em Porto Seguro /BA; organização dos dados para inserção no banco mundial de 

monitoramento de recifes de coral, participação na reunião anual da Iniciativa Brasileira 

para os Recifes de Coral, divulgação da campanha de conduta consciente em ambientes 

recifais e em praia e apoio a UFPE , ponto focal técnico do Reef Check Brasil na 

implementação das ações de monitoramento nas ucs estaduais e municipais, elaboração de 

acordo de cooperação técnica para o monitoramento de recifes de coral no Brasil; 

 Elaboração das seguintes publicações: Revista de Ramsar do dia mundial de Zonas úmidas 

sobre Turismo e Zonas Úmidas ( fevereiro de 2012), tradução, publicação e divulgação do 

Livro “Oceanos – um mundo de vida da CDB, publicação e divulgação da 2ª Edição da obra 

“Mangueando”, da Universidade Federal do Maranhão, revisão e Publicação do Estudo de 

Caso sobre Turismo em Abrolhos. Lançamento feito em side-event na COP-11/Romênia e 

publicado no site da Convenção de Ramsar, finalização da proposta de publicação "Atlas 

dos Manguezais do Brasil", para publicação em 2013 e do Livro de 10 anos de 

Monitoramento dos Recifes de Coral no Brasil. 

 Apoio a organização do Livro 10 anos de monitoramento de recifes de coral no Brasil, com 

previsão de lançamento em 2013; e 

 Elaboração de Termo de Cooperação Técnica para Monitoramento de Recifes de Coral em 

parceria com o ICMBio, UFPE ,MMA e IRCOS com previsão de início em 2013.  
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Tapajós 

 

Uma das estratégias para a conservação da biodiversidade aquática continental é a 

articulação com o setor hidrelétrico, sobretudo no planejamento das usinas hidrelétricas – UHEs de 

determinadas bacias hidrográficas. Neste sentido, a Gerência de Biodiversidade Aquática e 

Recursos Pesqueiros/SBF, juntamente com o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade e a Empresa de Pesquisas Energéticas, ligada ao Ministério de Minas e Energia, 

deram continuidade aos estudos hidroecológicos das bacias hidrográficas dos rios Tapajós e Juruena 

iniciados em 2011, visando a identificação de áreas importantes para a manutenção da 

biodiversidade aquática, considerando a conectividade entre os diferentes ambientes aquáticos. 

 

Recursos Pesqueiros 

 

Implantar, em conjunto e sob a coordenação do MPA, o Sistema de Gestão Compartilhada do Uso 

dos Recursos Pesqueiros, a partir de plano de trabalho pactuado entre ambos os ministérios. 

 

Foi elaborado e apresentado ao TCU, em cumprimento ao Acórdão 1404/2012, o plano de 

trabalho para criação e implementação de 9 Comitês de Gestão de Recursos Pesqueiros (CPGs) 

marinhos e 11 CPGs continentais, além de 1 CPG para recursos ornamentais e algas marinhas. Em 

cumprimento, foram criados em 2012, os CPGs de camarões marinhos, CPG de recursos demersais 

do Norte e Nordeste, CPG de recursos pesqueiros da Bacia Amazônica, e CPG de recursos 

Pesqueiros da Bacia do São Francisco, que se somam aos CPG de lagostas e CPG de atuns e afins, 

preexistentes. Em 2013 foram criados o CPG de recursos demersais do Sudeste e Sul e de CPG de 

recursos pelágicos do Sudeste e Sul. Entretanto, para a devida implementação dos CPGs resta a 

solução da pendência, junto ao MPA, de rever a restrição da participação de entidades apenas para 

aquelas com assento no CONAPE, o que impossibilita a inclusão de ONGs ambientais, previstas 

nas Portarias de criação desses CPGs. 

 

Definir, em conjunto com o MPA medidas, regras e normas para o manejo e explotação sustentável 

dos estoques pesqueiros, legalmente e com a aplicação de abordagens baseadas no ecossistema, de 

tal forma que a sobrepesca seja evitada, medidas de recuperação estejam sendo implementados para 

as espécies capturadas incidentalmente. 

 

 Foram elaboradas e regulamentadas normas de ordenamento da pesca de emalhe nas regiões 

Sudeste e Sul, com a proibição do uso do emalhe de superfície oceânico (INI 11 de 2012) e 

o ordenamento da pesca de emalhe de fundo da região SE-S  (INI 12/2012) que define áreas 

de exclusão de pesca e outras medidas de minimização de impactos a pequenos cetáceos, 

tubarões e raias, e tartarugas marinhas, além do cherne-poveiro. Foram regulamentadas 

medidas específicas de proteção a elasmobrânquios (tubarões e raias), destacando-se a INI 

14/2012 que estabelece o controle mais efetivo de combate ao finning (descarte de tubarões 

para aproveitamento das abas), e aprovados os processos que levaram, em 2013, a 

publicação das normas de proteção de raias da família Mobulidae, e do tubarão galha-

branca-oceânico (INI 02/2013 e INI 01/2013). Essa última norma internaliza as 

recomendações internacionais junto a Comissão para Conservação do Atum do Atlântico 

(ICCAT), para a conservação dessa espécie de tubarão. Além dessas medidas, foi 

prorrogada por 3 anos a proibição de captura do mero (Epinephelus itajara), espécie que se 

encontra em estado de ameaça. 

 Foram estabelecidas normas, critérios e padrões para a explotação de peixes nativos ou 

exóticos de águas continentais com finalidade ornamental ou de aquariofilia, conforme 

dispõe a Instrução Normativa Interministerial MPA MMA nº 1, de 3 janeiro de 2012 e 
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alterações promovidas nos arts. 3º, 6º e 8º pela Instrução Normativa Interministerial 

MPA MMA nº 3, de 28 de fevereiro de 2012; 

 Foram estabelecidos períodos de defeso para caranguejos uçá (Ucides cordatus) nos estados 

do Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe e Bahia e Espírito Santo através da Instrução Normativa Interministerial MPA 

MMA nº 2, de 9 de janeiro de 2012 e da Instrução Normativa Interministerial MPA 

MMA nº 5, de 29 de março de 2012; 

 Foram prorrogadas por prazo determinado e excepcionalmente para o ano de 2012 as 

medidas de ordenamento para  os rios da Bacia Hidrográfica do rio Amazonas do Estado do 

Acre estabelecidas pela Portaria IBAMA nº 48, de 5 de novembro de 2007, através da 

Instrução Normativa Interministerial MPA MMA nº 5, de 29 de março de 2012; 

 Foram prorrogadas por prazo determinado as medidas de ordenamento para a pesca do 

pargo estabelecidas na Instrução Normativa Interministerial n°1, de 27 de novembro de 

2009, publicada no Diário Oficial da União de 1° de dezembro de 2009, Seção 1, página 70, 

por meio da Instrução Normativa Interministerial MPA MMA nº 6, de 2 de maio de 

2012. Posteriormente, após concluídos os trabalhos do Grupo Técnico para Avaliação das 

Medidas de Ordenamento para a Atividade de Pesca do Pargo, foi publicada a  Instrução 

Normativa Interministerial MPA MMA nº 8, de 8 de junho de 2012, estabelecendo 

novas medidas de ordenamento para esta pescaria; 

 Através da Instrução Normativa Interministerial MPA MMA nº 9, de 13 de junho de 

2012 foram estabelecidas normas gerais para o exercício da pesca amadora em todo o 

território nacional; 

 A partir da necessidade de prorrogação do prazo de adesão das embarcações de lagosta com 

comprimento superior a 10 no Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações 

Pesqueiras por Satélite, foi publicada a  Instrução Normativa Interministerial MPA 

MMA nº 10, de 28 de junho de 2012; 

 Com vistas à preservação do Mero (Epinephelus itajara), espécie em declínio populacional 

e constante da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas, foi estendida a proibição de captura 

até 2015 por meio da Instrução Normativa Interministerial MPA MMA nº 13, de 16 de 

outubro de 2012; 

 Foram estabelecidas normas para o ordenamento da pesca de camarões rosa, incluindo a 

limitação de esforço e a definição de período de defeso para os camarões rosa 

(Farfantepenaeus subtilis e Farfantepenaeus brasiliensis), branco (Litopenaeus schmitti) e 

sete barbas (Xiphopenaeus kroyeri) na região Norte; 

 Frente a necessidade de se debater e elaborar proposta de Plano de Gestão para o uso 

sustentável de tainha e coordenar a execução de estudos biológico-pesqueiros para subsidiar 

a gestão do uso sustentável do recurso tainha na região sudeste e sul, foi criado o Grupo 

Técnico de Trabalho - GTT Tainha, por meio da  Portaria Interministerial MPA MMA nº 

1, de 28 de junho de 2012; 

 Aprovação do Regimento Interno da Comissão Técnica da Gestão Compartilhada dos 

Recursos Pesqueiros – CTGP por meio da  Portaria Interministerial MPA MMA nº 4, de 

11 de dezembro de 2012; 

 Criação do CPG Camarões, de forma paritária, com objetivo de assessorar o MPA e o MMA 

no uso sustentável da pesca de camarões no Brasil através da Portaria Interministerial 

MPA MMA nº 5, de 11 de dezembro de 2012. 

 

Lista de normas publicadas em conjunto com o MPA no ano de 2012 

Instruções Normativas Interministeriais MPA/MMA: 

 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA INTERMINISTERIAL MPA MMA Nº 1, DE 3 JANEIRO 
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DE 2012 - Estabelece normas, critérios e padrões para a explotação de peixes nativos ou 

exóticos de águas continentais com finalidade ornamental ou de aquariofilia  

 INSTRUÇÃO NORMATIVA INTERMINISTERIAL MPA MMA Nº 2, DE 9 DE 

JANEIRO DE 2012 – Andada do do caranguejo-uçá (Ucides cordatus)  

 INSTRUÇÃO NORMATIVA INTERMINISTERIAL MPA/MMA Nº 3, DE 28 DE 

FEVEREIRO DE 2012 – Altera os arts. 3º, 6º e 8º da Instrução Normativa Interministerial 

nº 01, de 3 de janeiro de 2012 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA INTERMINISTERIAL MPA MMA Nº 4, DE 01 DE 

MARÇO DE 2012 – Andada do caranguejo-uçá (Ucides cordatus) no Estado do Espírito 

Santo, no ano de 2012 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA INTERMINISTERIAL MPA MMA Nº 5, DE 29 DE 

MARÇO DE 2012 - Determinar, excepcionalmente para o ano de 2012, e pelo prazo de 60 

(sessenta) dias, contados a partir da publicação desta Instrução Normativa Interministerial, a 

aplicação da Portaria nº 48, de 5 de novembro de 2007, do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA, para os rios da Bacia Hidrográfica 

do rio Amazonas do Estado do Acre. 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA INTERMINISTERIAL MPA MMA Nº 6, DE 2 DE MAIO 

DE 2012 Prorrogar, por 30 (trinta) dias, a partir do dia 1° de maio de 2012, os efeitos da 

Instrução Normativa Interministerial n°1, de 27 de novembro de 2009, publicada no Diário 

Oficial da União de 1° de dezembro de 2009, Seção 1, página 70. 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA INTERMINISTERIAL MPA MMA Nº 8, DE 8 DE JUNHO 

DE 2012 – Ordenamento da pesca de pargo. 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA INTERMINISTERIAL MPA MMA Nº 9, DE 13 DE JUNHO 

DE 2012 - Estabelece normas gerais para o exercício da pesca amadora em todo o território 

nacional. 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA INTERMINISTERIAL MPA MMA Nº 10, DE 28 DE 

JUNHO DE 2012 – prorroga prazo para adesão das embarcações de lagosta com 

comprimento superior a 10m ao PREPS. 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA INTERMINISTERIAL MPA MMA Nº 11, DE 5 DE JULHO 

DE 2012 - Proíbe, nas águas sob jurisdição nacional, o uso e o transporte de redes de emalhe 

de superfície oceânico de deriva, popularmente conhecido como malhão. 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA INTERMINISTERIAL MPA MMA Nº 12, DE 22 DE 

AGOSTO DE 2012 - Dispõe sobre critérios e padrões para o ordenamento da pesca 

praticada com o emprego de redes de emalhe nas águas jurisdicionais brasileiras das regiões 

Sudeste e Sul. 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA INTERMINISTERIAL MPA MMA Nº 13, DE 16 DE 

OUTUBRO DE 2012 - Proíbe, nas águas jurisdicionais brasileiras, por um período de 3 

(três) anos, a captura da espécie (Epinephelus itajara), conhecida popularmente por mero, 

canapú, bodete, badejão, merete e merote. 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA INTERMINISTERIAL MPA MMA Nº 14, DE 26 DE 

NOVEMBRO DE 2012 - Estabelece normas e procedimentos para o desembarque, o 

transporte, o armazenamento e a comercialização de tubarões e raias, bem como de seus 

derivados, capturados nas águas jurisdicionais brasileiras e em alto-mar por embarcações 

nacionais e estrangeiras arrendadas no Brasil 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA INTERMINISTERIAL MPA MMA Nº 15, DE 28 DE  

NOVEMBRO DE 2012 – ordenamento da pesca de camarões rosa (Farfantepenaeus subtilis 

e Farfantepenaeus brasiliensis), branco (Litopenaeus schmitti) e sete barbas (Xiphopenaeus 

kroyeri) na região Norte 

 

Portarias Interministeriais MPA/MMA: 
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 PORTARIA INTERMINISTERIAL MPA MMA Nº 1, DE 28 DE JUNHO DE 2012 - 

instituí o Grupo Técnico de Trabalho - GTT Tainha com a finalidade de debater e elaborar 

proposta de Plano de Gestão para o uso sustentável de tainha e coordenar a execução de 

estudos biológico-pesqueiros para subsidiar a gestão do uso sustentável do recurso tainha na 

região sudeste e sul. 

 PORTARIA INTERMINISTERIAL MPA MMA Nº 4, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2012 - 

Aprovar o Regimento Interno da Comissão Técnica da Gestão Compartilhada dos Recursos 

Pesqueiros – CTGP 

 PORTARIA INTERMINISTERIAL MPA MMA Nº 5, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2012 - 

Cria o CPG Camarões, de forma paritária, com objetivo de assessorar o MPA e o MMA no 

uso sustentável da pesca de camarões no Brasil. 

 

Desenvolver estratégia de produção de informações  de biodiversidade marinha impactada 

pela pesca e de definição de áreas protegidas orientadas para essas espécies, como base para tomada 

de decisão. 

 

Foram encaminhados para contratação estudos para definição de áreas  críticas para 

conservação de elasmobrânquios, e de chernes, garoupas e vermelhos , devido a  vulnerabilidade 

desses grupos a pesca. Esses produtos serão usados na revisão das áreas prioritárias costeiras e 

marinhas. Está sendo discutida, junto a ação REVIMAR, no âmbito do VIII Plano Setorial para os 

Recursos do Mar (PSRM), a elaboração de um programa de monitoramento de biodiversidade 

marinha, a partir da formulação de um sistema de informações em dados de biodiversidade 

considerando os diversos bancos de dados existentes, a interoperabilidade e adequações ao 

atendimento de informações de conservação junto as diversas políticas setoriais, incluindo o setor 

pesqueiro. 

 

Recifes de Corais e Mangue 

 

O GBA em parceria com a DAP tem investido esforços para a elaboração de um projeto 

GEF para a zona costeira e marinha, bem como na consolidação de um Programa de Conservação 

dos Recifes de Coral, no apoio ao desenvolvimento do Projeto GEF Mangue (repassado ao 

ICMBIO) e em demais ações de conservação dos ecossistemas costeiros e marinhos. Para tanto, 

destaca-se o apoio ao diagnóstico da saúde dos ecossistemas recifais, por meio do apoio ao projeto 

de monitoramento dos recifes de coral - Reef Check Brasil, nas unidades de conservação federais 

coordenado pelo ICMBIo e o apoio ao monitoramento das ucs estaduais e municipais  com o apoio 

da GBA/SBF e execução da UFPE e IRCOS.  

 

Outros Acordos Internacionais 
 

 Dentre as ações estruturantes de 2012 da GBA relacionadas aos acordos e compromissos 

internacionais, buscou-se fortalecer a posição brasileira no Acordo Internacional para a 

Conservação de Albatrozes e Petreis (ACAP). A GBA passou a ser, efetivamente, o ponto focal 

técnico e operacional para o ACAP, subsidiando a posição brasileira sobre os temas relacionados ao 

acordo. Também a GBA colaborou para a Revisão do Plano de Ação Nacional para a Conservação 

de Albatrozes e Petreis (Planacap), coordenado pelo ICMBio. Uma das frentes de ação mais 

importantes da GBA para o ACAP é o aperfeiçoamento de medidas de conservação para essas 

espécies, como a redução da captura incidental na pesca. 

 

Outras Formas de Consecução de Metas da Unidade  
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A Gerência participa de diferentes comitês da CIRM com o objetivo de auxiliar a discussão 

sobre assuntos relacionados com a zona costeira e marinha. 

 

 Comitês e Câmaras Técnicas da Comissão Interministerial dos Recursos do Mar - CIRM 

 Comitê Executivo do ProArea (coordenado pelo MRE) – trata das questões dos fundos 

marinhos além das jurisdições  nacionais; 

 Comitê Executivo para o REMPLAC (coordenado pelo MME) – trata das questões de 

levantamento de recursos da plataforma continental; 

 Comitê Executivo para o GOOS/Brasil (coordenado pelo DHN) – trata das questões de 

monitoramento oceanográfico e climatológico;  

 Comitê Executivo para o BIOMAR (coordenado pelo MCT) – trata de questões de 

biotecnologia marinha; 

 Comitê Executivo para o PPGMAR (coordenado pelo MEC) – trata de questões 

relacionadas com programas de graduação e pós graduação de ciências do mar; 

 Comitê Executivo para o Pro Arquipélago (coordenado da SECIRM) - trata de questões de 

atuação no arquipélago São Pedro e São Paulo; 

 Comitê Executivo para o ProTrindade ( coordenação da SECIRM) – trata de questões 

relacionadas com as pesquisas realizadas na ilha de Trindade; 

 Comitê Executivo para o REVIMAR (coordenação MMA) – trata de assuntos relacionados 

com o monitoramento de recursos vivos; e 

 Comitê Executivo para o Aquipesca (coordenação Min. Pesca) – trata de assuntos 

relacionados com pesca. 

 

 

2.3.5. FLORESTAS 

 

 

Código Florestal 

 

 Em 2012, foi sancionada a Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012, alterada pela Lei n° 

12.727, de 17 de outubro de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e revoga a Lei 

n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, que instituía o Código Florestal brasileiro. Essa nova Lei 

Florestal traz disposições legais que buscam conciliar produção florestal, produção agrícola, 

proteção ambiental e sustentabilidade em um quadro social inclusivo.  

 A Lei n° 12.651/2012 traz maior segurança jurídica ao proprietário rural e autoriza a 

instituição de novos instrumentos de apoio e incentivo para impulsionar a recuperação de áreas 

degradadas e a conservação florestal no país. Dentre esses instrumentos destacam-se o Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), os Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de imóveis rurais e o 

Programa de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio Ambiente. O Decreto n° 

7.830, de 17 de outubro de 2012, regulamenta o CAR e estabelece normas de caráter geral aos 

PRAs.  

  

Expansão de base de florestas plantadas 

 

 A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República instituiu, por meio da 

Portaria nº 75, de 22 de novembro de 2012, uma Câmara Técnica Especializada para propor 

medidas de implementação da estratégia nacional.  Esse tema está sob responsabilidade da 

Secretaria-Executiva do MMA, com participação da SMCQ. Dessa forma, o DFLOR deixou de 

exercer ações diretas de fomento ao plantio florestal.  
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 A participação do DFLOR tornou-se restrita a contribuições técnicas ao Fundo Clima, que 

possui componente destinado ao fomento de plantios florestais, e ao apoio esporádico à iniciativa 

“Diálogo sobre Alimentos, Produtos Florestais, Biocombustíveis e Florestas – Diálogo 4Fs Brasil”.  

 

Aprimoramento e expansão do manejo florestal sustentável 

 

 O DFLOR, por meio do Projeto UTF/BRA/081 – FAO, coordenou a elaboração de edital 

para realizar quatro oficinas para discutir e validar as boas práticas de manejo para obtenção de 

produtos não madeireiros das espécies Dimorphandra mollis (fava d´anta), Hymenaea courbaril 

(jatobá), Attalea funifera (piaçava) e Schinus Terebinthifolius (pimenta rosa) e consolidar os 

resultados das oficinas realizadas para as espécies Copaifera spp (copaíbas produtoras de óleos 

tradicionalmente utilizados como medicinais) e Carapa guianensis (andiroba), utilizando 

informações baseadas na literatura científica sobre as boas práticas de manejo dessas espécies. 

 

Implementação da gestão florestal descentralizada 

 

 A Secretaria de Biodiversidade e Florestas executou ações do acordo entre o MMA e o NPF 

Facility (mecanismo de apoio aos programas florestais nacionais). Em 2012, o acordo teve como 

produtos: minutas da Política e do Programa Florestal para o estado de Pernambuco; e documento 

sobre a experiência brasileira no processo de descentralização da gestão florestal. 

 

Promoção da recuperação de áreas degradadas 

 

 Para aperfeiçoar a elaboração do Plano Nacional de Recuperação de Áreas Degradadas e a 

implementação dos CRADs, está em andamento a contratação de duas consultorias especializadas: 

a) Realização de estudos técnicos, levantamentos primários e secundários e modelagem de cenários 

visando subsidiar a elaboração de um Plano Nacional de Recuperação de Áreas Degradadas, com 

especial atenção para a identificação e a implementação de mecanismos eficientes que promovam a 

recuperação e restauração de áreas degradadas. (contratação via PROBIO II); e b) Elaboração de 

proposta de modelo de arranjo institucional e de gestão financeira para os Centros de Referência em 

Recuperação de Áreas Degradadas (CRADs), existentes e futuros, com vistas à sustentabilidade e 

autonomia financeira desses centros. (contratação via Projeto UTF/BRA/081 – FAO). 

 Além das consultorias, o DFLOR coordena e monitora dois convênios e um termo de 

cooperação nesse tema.  

 

 

2.4. INDICADORES 

 

 

 A respeito dos indicadores, o Departamento de Áreas Protegidas e o Departamento de 

Patrimônio Genético apontaram as metas do Sistema de Governo (SIGOB) “qualificar e atualizar 

informações sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza” e “qualificar e 

atualizar informações sobre o número de contratos ou instrumentos equivalentes de utilização do 

patrimônio genético e repartição de benefícios firmados”, respectivamente, como instrumentos de 

mensuração do alcance dos objetivos estratégicos. 

 O SIGOB constitui um sistema de gestão baseado em um software desenvolvido pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) que tem entre seus pilares a 

transparência dos processos internos da gestão pública por meio de um mapeamento eletrônico das 

ações. Seu módulo de programação e gestão de metas por resultado destina-se à implementação e 

apoio da rede de gestão para a realização dos objetivos e resultados dos principais Programas de 
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Ação do Governo (PAG) ligados às promessas eleitorais e aos compromissos do governo durante 

seu exercício. 

O sistema é baseado em programação e gestão que informam sobre o andamento do 

Programa e das Metas Intermediárias: os indicadores de progresso, as restrições políticas, 

financeiras e outras que retratam sua realização, as alertas de probabilidade de restrições, e também 

as oportunidades de geração de ações comunicativas ou políticas voltadas para a formação de 

cidadania sobre os assuntos do governo. É um processo de trabalho sistemático entre os gestores 

diretos e alta gerência, uma rede que trabalha diretamente vinculada com a realização das metas 

programadas. 

Sobre as metas/indicadores da SBF, a meta “qualificar e atualizar informações sobre o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) da natureza” relaciona-se à atualização e 

qualificação de informações disponibilizadas no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, 

seu acompanhamento é realizado por intermédio do SIGOB, como supramencionado, e, por meio 

de um Comitê formado por representantes de áreas estratégicas do MMA e de áreas finalísticas. 

A meta “qualificar e atualizar informações sobre o número de contratos ou instrumentos 

equivalentes de utilização do patrimônio genético e repartição de benefícios firmados” está 

relacionada à atualização e qualificação de informações disponibilizadas sobre a instrução e 

tramitação de processos de solicitação de autorização de acesso e de remessa de amostra de 

componente do patrimônio genético e/ou acesso ao conhecimento tradicional associado e processos 

de solicitação de credenciamento de instituição fiel depositária.  A exemplo da meta anterior, é 

acompanhada pelo SIGOB e por um Comitê formado por representantes de áreas estratégicas do 

MMA e de áreas finalísticas a acompanha. 

 

 

3. PARTE A, ITEM 3, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 119, DE 18/1/2012 

 

3.2 Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos 

 
QUADRO A.3.1 – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ  

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES 
Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos 

objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 
    x 

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os 

servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.  
    x 

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.    x  

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.     x 

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em 

documentos formais. 
   x  

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores 

dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções 

operacionais ou código de ética ou conduta. 
    x 

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das 

responsabilidades. 
    x 

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.    x  

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela 

UJ. 
    x 

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

10.  Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.    x  

11.  Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da 

unidade. 
 x    

12.  É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos 

seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência 

desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. 
 x    



 

  P
ág

in
a7

5
 

13.  É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 

conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.  
 x    

14.  A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil 

de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. 
 x    

15.  Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma 

escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 
 x    

16.  Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos 

internos da unidade. 
   x  

17.  Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar 

responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  
    x 

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e 

valores de responsabilidade da unidade.  
    x 

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e 

alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 
   x  

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente 

de acordo com um plano de longo prazo. 
   x  

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios 

que possam derivar de sua aplicação. 
  x   

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente 

relacionadas com os objetivos de controle. 
   x  

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e 

comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 
   x  

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para 

permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 
    x 

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, 

tempestiva, atual, precisa e acessível. 
   x  

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e 

indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. 
   x  

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as 

direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 
   x  

Monitoramento 1 2 3 4 5 

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade 

e qualidade ao longo do tempo. 
  x   

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas 

avaliações sofridas. 
   x  

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.    x  

Análise Crítica: 

Durante o exercício em comento, a UJ não expediu normas e procedimentos internos específicos formalizados para 

atividades de controle interno. A UJ utilizada as normas federais existentes (LRF, Código de Ética dos Servidores 

Públicos, LDO, LOA, Lei de licitações e contratos), bem como acata aos procedimentos estabelecidos pela 

SECEX/MMA e Gabinete da Ministra. 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da 

UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da 

UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da 

UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, 

porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 

 

3.4 Sistema de Correição 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 
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4 PARTE A, ITEM 4, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 119, DE 18/1/2012. 

 

4.1 Informações Sobre Programas do PPA de Responsabilidade da UJ 

4.1.1 Informações Sobre Programas Temáticos de Responsabilidade da UJ 

Abaixo seguem os Programas temáticos nos quais a SBF possui responsabilidade quanto 

alguns de seus objetivos ou metas: 2018 – Biodiversidade; 2036 – Florestas, Prevenção e Controle 

do Desmatamento e dos Incêndios; 2046 – Mar, Zona Costeira e Antártida (PROANTAR) e 2124 – 

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente. Destaca-se que as 

informações relativas à execução orçamentária e financeira não são apresentadas, uma vez que o 

novo modelo do PPA 2012-2015 não traz esse tipo de agregação de dados nas metas e objetivos. 

Também não será realizada respectiva análise crítica, uma vez que o Programa Temático retrata a 

agenda de governo organizada pelos temas das Políticas Públicas, e não possui um responsável 

direto, sendo concebida para orientar a ação governamental. Dessa forma, serão apresentados os 

Programas Temáticos no qual a agenda da SBF está inserida, com finalidade de facilitar a 

visualização situacional da UJ na estrutura do atual PPA. 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2018 

Título Biodiversidade 

Órgão Responsável Ministério do Meio Ambiente - MMA 

Objetivos Relacionados ao Programa 

Código Descrição 
Órgão ou Unidade Responsável Pelo 

Gerenciamento 

0504 

Atualizar o marco regulatório sobre a conservação, o uso 

sustentável e a repartição de benefícios da biodiversidade, 

tendo como referência os compromissos assumidos pelo 

governo brasileiro na Convenção sobre Diversidade 

Biológica (CDB). 

Ministério do Meio Ambiente 

 

0506 

Promover o uso sustentável da biodiversidade por meio da 

valorização agrobiodiversidade e dos produtos da 

sociobiodiversidade, com agregação de valor, 

consolidação de mercados sustentáveis e pagamento pelos 

serviços ambientais. 

Ministério do Meio Ambiente 

 

(possui metas e iniciativas relacionadas a ações 

da SBF) 

0507 

Modernizar a gestão, promover o acesso aos recursos 

genéticos da biodiversidade e aos conhecimentos 

tradicionais associados e assegurar a repartição justa e 

equitativa dos benefícios gerados. 

Ministério do Meio Ambiente 

0508 
Recuperar o estado de conservação das espécies 

brasileiras, com ênfase nas ameaçadas de extinção. 

Ministério do Meio Ambiente 

 

0509 

Aprimorar instrumentos de prevenção, monitoramento, 

avaliação e controle do uso da biodiversidade visando a 

biossegurança e o equilíbrio dos ecossistemas. 

Ministério do Meio Ambiente 

 

0510 

Promover a conservação e o uso sustentável de ambientes 

singulares e de alta relevância para a biodiversidade e 

garantir a representatividade dos ecossistemas brasileiros 

por meio da ampliação e consolidação do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação e de outras áreas 

protegidas. 

Ministério do Meio Ambiente 

 

 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2036 

Título Florestas, Prevenção e Controle do Desmatamento e dos Incêndios 

Órgão Responsável Ministério do Meio Ambiente - MMA 

Objetivos Relacionados ao Programa 

Código Descrição Órgão ou Unidade Responsável Pelo 
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Gerenciamento 

0228 

Promover a gestão florestal compartilhada e o 

desenvolvimento florestal sustentável, por meio do 

aprimoramento das normas e instrumentos de fomento, 

pesquisa, informação e controle, em articulação com os 

órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(SISNAMA). 

Ministério do Meio Ambiente 

(possui metas e iniciativas relacionadas a ações 

da SBF) 

0229 

Promover a recuperação de áreas degradadas, com ênfase 

nas áreas de preservação permanente e de reserva legal, 

por meio de pesquisa e instrumentos de adequação e 

regularização ambiental de imóveis rurais. 

Ministério do Meio Ambiente 

 

0469 

Promover o manejo florestal sustentável, de uso múltiplo, 

com enfoque comunitário e familiar, visando conciliar a 

manutenção e uso das florestas e a integração com demais 

sistemas produtivos, ampliando a oferta de produtos 

florestais e gerando renda. 

Ministério do Meio Ambiente 

(possui metas e iniciativas relacionadas a ações 

da SBF) 

0472 

Incentivar a ampliação de florestas plantadas, com vistas 

ao suprimento da demanda de matéria-prima florestal e à 

redução da pressão sobre os remanescentes nativos. 

Ministério do Meio Ambiente 

 

 

 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2046 

Título Mar, Zona Costeira e Antártida 

Órgão Responsável Ministério do Meio Ambiente - MMA 

Objetivos Relacionados ao Programa 

Código Descrição 
Órgão ou Unidade Responsável Pelo 

Gerenciamento 

0563 

Realizar o planejamento e a gestão ambiental territorial da 

zona costeira, visando à redução de suas vulnerabilidades 

ambientais, sociais e econômicas. 

Ministério do Meio Ambiente 

(possui metas e iniciativas relacionadas a 

ações da SBF) 
 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2124 

Título Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente 

Órgão Responsável Ministério do Meio Ambiente - MMA 

O programa 2124 não tem objetivo relacionado, dispondo apenas de ações atreladas. 

 

 

4.1.2 INFORMAÇÕES SOBRE OBJETIVOS VINCULADOS A PROGRAMAS 

TEMÁTICOS DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

 

 

Serão apresentados os objetivos e metas implementados pela SBF dentro dos programas 

temáticos. Destaca-se que as informações relativas à execução orçamentária e financeira das metas 

não são apresentadas, uma vez que o novo modelo do PPA 2012-2015 não traz esse tipo de 

agregação de dados nas metas e objetivos.  

QUADRO A.4.2 – OBJETIVOS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA 

UJ 
Identificação do Objetivo 

Código  0504 

Descrição 

Atualizar o marco regulatório sobre a conservação, o uso sustentável e a repartição de benefícios da 

biodiversidade, tendo como referência os compromissos assumidos pelo governo brasileiro na 

Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). 

Programa  2018 - Biodiversidade 

Órgão Responsável Ministério do Meio Ambiente 

Metas do Exercício 
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Ordem Descrição 
Unidade 

de Medida 

Meta Física 

Prevista ao 

final do 

PPA 

Realizada no Exercício 

0504-1 

Avaliar a adequação da Lei de 

Biossegurança (Lei 11.105/2005) 

com vistas a contemplar as novas 

tecnologias, em parceria com os 

demais órgãos do Governo 

Federal 

NA NA NA 

Recentemente, a Comissão de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Sustentável – CMADS, 

aprovou a criação de um grupo de trabalho 

(GT) para analisar os impactos dos OGMs e 

seus derivados na saúde humana e no meio 

ambiente, além de acompanhar as ações dos 

órgãos governamentais em cumprimento à Lei 

de Biossegurança. Além disso, o MMA 

acompanha com particular interesse a 

discussão desse tema, já que se não houver os 

devidos cuidados, OGMs liberados no meio 

ambiente poderão contaminar componentes da 

diversidade biológica, a exemplo das 

variedades crioulas e espécies silvestres 

aparentadas às espécies geneticamente 

modificadas liberadas no meio ambiente. 

0504-2 

Elaborar e publicar plano decenal 

de metas para conservação e uso 

sustentável da biodiversidade 

brasileira visando promover uma 

ação efetiva e coordenada entre 

os diferentes setores da 

sociedade e entes da federação 

NA NA NA 

Durante a COP 10 - 10ª Conferência das 

Partes da Convenção sobre Diversidade 

Biológica, realizada em outubro de 2010, em 

Nagoia, Japão, foi aprovado o novo Plano 

Estratégico para o período 2011 a 2020 

(decisão X/2). O Plano Estratégico da CDB 

apresenta 20 metas globais, chamadas de 

“Metas de Aichi de Biodiversidade”, 

organizadas em cinco objetivos estratégicos, 

definidas com o objetivo de diminuir as taxas 

de perda da biodiversidade no mundo. No 

momento, o MMA, juntamente com o 

Ministério do Planejamento está trabalhando 

na elaboração do Plano de Ação 

Governamental, com o propósito de propiciar 

o atingimento das metas de Aichi por meio da 

participação de vários Ministérios. 

0504-3 

Elaborar instrumento normativo 

para a regulamentação do 

pagamento por serviços 

ambientais 

NA NA NA 

Quanto à normativa de regulamentação da lei 

de Pagamento de Serviços Ambientais, apesar 

de o Projeto de Lei nº 792/2007 ainda se 

encontrar em discussão na Câmara dos 

Deputados, este MMA está conduzindo 

discussões sobre a valoração de serviços 

ecossistêmicos e da biodiversidade como 

forma de aportar subsídios às discussões no 

Congresso. Após a sanção da Lei, o MMA irá 

trabalhar para a redação de normativa visando 

sua regulamentação. 

0504-4 
Elaborar plano nacional sobre 

espécies exóticas invasoras 
NA NA NA 

As espécies exóticas invasoras envolvem uma 

agenda bastante ampla, com ações 

multidisciplinares e interinstitucionais. O 

governo brasileiro, reconhecendo a 

importância do problema das invasões 

biológicas, iniciou em 2001, por meio do 

Ministério do Meio Ambiente, e em estreita 

articulação com outros setores do governo 

federal e da sociedade civil, uma série de 

ações relacionadas à prevenção de novas 

introduções, à detecção precoce, à 
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erradicação, o controle/manejo e o 

monitoramento de espécies exóticas invasoras 

que podem afetar os ecossistemas, os habitats 

e as espécies nativas. 

Nesse contexto, a Comissão Nacional de 

Biodiversidade - CONABIO, decidiu, em 

agosto de 2006, criar, por meio da Resolução 

CONABIO nº 49, a Câmara Técnica 

Permanente sobre Espécies Exóticas 

Invasoras - CTPEEI. 

Uma das primeiras prioridades da CTPEEI foi 

a elaboração da Estratégia Nacional sobre 

Espécies Exóticas Invasoras. Após aprovado 

pela CTPEEI, a Estratégia foi submetida à 

CONABIO, que a aprovou por meio da 

Resolução nº 5, de outubro de 2009.  

Além de representar um importante 

instrumento para a internalização e 

implementação no país do artigo 8(h) da 

Convenção sobre Diversidade Biológica, a 

Estratégia se traduz ainda em uma efetiva 

ferramenta que o país dispõe para a 

consecução das determinações das Decisões 

V/8, VI/23 e IX/4, das Conferências das 

Partes, da CDB. 

Agora o MMA busca a publicação da 

Estratégia Nacional na forma de um Decreto 

da Presidência da República. A publicação 

dessa Normativa na forma de Decreto dará à 

estratégia a força necessária para uma rápida 

internalização no país, consolidação e 

implementação nas diferentes esferas do 

poder público, tanto federal quanto estadual e 

municipal.  

0504-5 

Propor novo marco regulatório 

de acesso e repartição de 

benefícios da biodiversidade, em 

parceria com os demais órgãos 

federais competentes 

% 
Inicial: NA 

Final: 100 
50 

A proposta do novo marco regulatório de 

acesso e repartição de benefícios da 

biodiversidade está sendo elaborada em 

parceria com os órgãos federais competentes, 

com setores de indústria e os provedores do 

patrimônio genético. A meta foi cumprida em 

50%. 

0504-6 

Instituir novo marco regulatório 

de uso tradicional e popular de 

produtos da biodiversidade de 

ação terapêutica 

NA NA NA 

A elaboração de uma legislação específica 

para o uso tradicional e popular, a partir da 

biodiversidade, agrobiodiversidade e 

sociobiodiversidade, e dos conhecimentos 

tradicionais e populares existentes nos biomas 

brasileiros tem como objetivo a criação de um 

marco regulatório que possa abarcar as 

diversas experiências desenvolvidas nos 

vários biomas que tem com base o uso 

tradicional e popular de plantas medicinais e 

fitoterápicos, adotando um enfoque amplo 

para essas práticas, saberes e seus produtos, 

que não se enquadram na legislação vigente 

(Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos – PNPMF /Decreto nº 5.813/06), 

de medicamentos, e que assim não devem ser 

tratados. Assim deve-se tratar dos conceitos 

envolvidos no tema, do enfoque a ser dado, e 

da abrangência relacionada. O marco 

regulatório deve também dar as bases legais 
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para a regulamentação necessária a proteção 

das práticas e experiências, bem com valorizar 

e promover o seu desenvolvimento, com 

modelo de inclusão social e produtiva e de 

desenvolvimento regional sustentável.  

0504-7 

Propor a ratificação e 

implementar o Protocolo de 

Nagoya de Acesso ao Patrimônio 

Genético e Repartição de 

Benefícios, em parceria com os 

demais órgãos federais 

competentes 

UN 
Inicial: NA 

Final: 1 
1 

A proposta da ratificação para implementar o 

Protocolo de Nagoia de Acesso ao Patrimônio 

Genético e Repartição de Benefícios foi 

realizada em parceria com os órgãos federais 

competentes. O Protocolo de Nagoia constitui 

um importante passo. Estima-se que ele 

deverá entrar em vigor até 2014 ao nível 

mundial.  

0504-8 

Avaliar, em articulação com os 

demais órgãos federais 

competentes, o Protocolo 

Suplementar de Nagoya - Kuala 

Lumpur 

NA NA NA 

A aprovação do Protocolo Suplementar 

Nagoya - Kuala Lumpur sobre 

Responsabilidade e Compensação, ocorrida 

durante a 10ª Conferência das Partes – COP, 

da Convenção sobre Diversidade Biológica - 

CDB, em Nagoia, no Japão, resgata um dos 

importantes compromissos assumidos pelo 

países Partes do Protocolo de Cartagena sobre 

Biossegurança. Essa negociação, iniciada em 

2004, foi concluída apenas em 2010 durante a 

10ª COP, da CDB. 

Durante as negociações do Protocolo 

Suplementar Nagoia-Kuala Lumpur houve 

notória falta de consenso da delegação 

brasileira sobre os componentes do Acordo, 

bem como sobre a própria necessidade de um 

regime de Responsabilidade e Compensação. 

Isso fez com que o país deixasse de atuar 

como um dos líderes nessas negociações, para 

uma atuação de mero coadjuvante. Agora 

ocorre situação semelhante no âmbito interno, 

com o entendimento de alguns setores do 

Governo Federal de que é fundamental para o 

Brasil aderir ao Protocolo Suplementar e de 

outros setores que consideram que esse 

avanço trará ao país maiores dificuldades na 

produção e exportação de OGMs, com ênfase 

para a parte econômica. O MMA, apoiado 

pelo MS e pelo MDA, entende que há 

necessidade do Brasil manter-se alinhado com 

os países de megadiversidade na busca da 

proteção do meio ambiente e da conservação 

da biodiversidade, posições estas consideradas 

naturais e esperadas de um dos maiores países 

de diversidade biológica do planeta. 

0504-9 

Regulamentar as categorias de 

manejo e outros dispositivos do 

Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza 

(SNUC) 

UN 
Inicial: 12 

Final: 0 
0 

A Lei 9.985/2000, que institui o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação - 

SNUC, prevê 12 categorias de manejo de 

unidades de conservação (Parque, Reserva 

Biológica, Refúgio de Vida Silvestre, 

Monumento Natural, Estação Ecológica, Área 

de Proteção Ambiental, Área de Relevante 

Interesse Ecológico, Reserva Extrativista, 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável, 

Reserva de Fauna, Floresta e Reserva 

Particular do Patrimônio Natural). No ano de 

2012, foram discutidas propostas de 

regulamentação para a categoria reserva 
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extrativista e para as zonas de amortecimento 

das unidades de conservação. No ano de 2013, 

está prevista a discussão da regulamentação 

da categoria área de proteção ambiental, e 

pagamento pelos serviços ecossistêmicos 

relativos à produção de água para 

abastecimento urbano e produção de energia 

elétrica (art. 47 e 48 da Lei 96.985/2000). 

 

Análise crítica 

 

Já nesse primeiro ano de implementação das ações visando a atualizar o marco regulatório 

sobre a conservação, sobre o uso sustentável e sobre a repartição dos benefícios da biodiversidade 

brasileira, conforme os objetivos da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), da qual o 

Brasil é signatário, houve alguns avanços. 

Em relação à atualização de marco legal para a conservação da biodiversidade, as 

normativas relacionadas à biossegurança estão sendo discutidas em um Grupo de Trabalho criado 

no âmbito da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CMADS da Câmara 

dos Deputados, que deverá analisar a situação e o uso dos transgênicos no Brasil, tendo em vista a 

necessidade de critérios na liberação dos transgênicos e de uma avaliação das consequências do uso 

desses organismos. Ainda sobre o tema, o MMA pretende publicar a Estratégia Nacional sobre 

Espécies Exóticas Invasoras, cujo texto já foi aprovado pela Resolução Conabio nº 5, de outubro de 

2009, na forma de um Decreto da Presidência da República, a fim de internalizar no país sua 

consolidação e a sua implementação nas diferentes esferas do poder público.  

Sobre o Protocolo Suplementar Nagoia_KualaLampur, o MMA, em sintonia com o MS e o 

MDA, entende que é fundamental para o país aderir ao protocolo suplementar a fim de que se possa 

responsabilizar e penalizar as instituições/empresas, desde a produção até o movimento 

transfronteiriço e uso desses organismos, por eventuais danos ao meio ambiente e à biodiversidade, 

atuando de forma alinhada aos demais países megadiversos. Ainda há necessidade de se criar um 

consenso com outros setores de governo até que o país venha de fato aderir ao Protocolo 

Suplementar. 

Em relação ao marco relacionado à internacionalização das Metas de Aichi e elaboração de 

plano de ação 2011-2020, está sendo promovida a revisão e atualização da Estratégia e do Plano de 

Ação Nacional de Biodiversidade. Durante o ano de 2011, houve a contribuição da sociedade para o 

estabelecimento das metas nacionais de biodiversidade, as quais foram submetidas à apreciação da 

Comissão Nacional de Biodiversidade – CONABIO, que ainda está analisando as propostas de 

metas nacionais. Em paralelo, o MMA, juntamente com o Ministério do Planejamento, está 

trabalhando na elaboração do Plano de Ação Governamental, com o propósito de propiciar o 

atingimento das metas de Aichi por meio da participação ativa de vários Ministérios.  

A respeito das normativas que tratam de conservação e de uso sustentável, e conforme 

definição do Decreto 4.340/2002, que regulamenta dispositivos da Lei 9.985/2000, que instituiu o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, o Ministério do Meio Ambiente deverá 

propor a regulamentação de cada uma das 12 categorias de unidade de conservação. Em 2012, 

foram discutidas propostas de regulamentação para a categoria reserva extrativista e para as zonas 

de amortecimento das unidades de conservação. Para o ano de 2013, estão previstas discussões 

sobre a categoria de área de proteção ambiental, além de outros dispositivos da mesma lei que trata 

da proteção e da gestão das unidades de conservação,e relacionados a pagamentos por serviços 

ecossistêmicos, especialmente aqueles relativos à produção de água para abastecimento urbano e 

produção de energia elétrica (art. 47 e 48 da Lei 96.985/2000). 

Em relação ao objetivo de repartição de benefícios, está em discussão avançada uma 

proposta de um novo marco regulatório de acesso e repartição de benefícios da biodiversidade, em 

parceria com órgãos federais, com setores da indústria e com provedores de patrimônio genético.  
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Em 5 de junho de 2012, foi enviado ao Congresso Nacional, pela Presidência da República, o texto 

do Protocolo de Nagoia sobre Acesso a Recursos Genéticos e Repartição Justa e Equitativa dos 

Benefícios Derivados de sua Utilização à Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), 

concluído durante a 10ª Reunião da Conferência das Partes na Convenção, realizada em outubro de 

2010 (COP-10), e assinado pelo Brasil no dia 2 de fevereiro de 2011, em Nova Iorque. O Protocolo 

de Nagoia constitui um importante passo no sentido de permitir maior segurança jurídica, inclusive 

em nível internacional, em relação às regras que regem as negociações entre provedor dos recursos 

genéticos, detentores de conhecimentos tradicionais associados e os usuários que potencialmente 

podem os transformar em produtos comerciais de alto valor econômico. Estima-se que ele deverá 

entrar em vigor até 2014 em nível mundial. 

 
Identificação do Objetivo 

Código  0506 

Descrição 

Promover o uso sustentável da biodiversidade por meio da valorização agrobiodiversidade e dos produtos 

da sociobiodiversidade, com agregação de valor, consolidação de mercados sustentáveis e pagamento 

pelos serviços ambientais. 

Programa  2018 - Biodiversidade 

Órgão Responsável Ministério do Meio Ambiente 

Metas do Exercício 

Ordem Descrição 
Unidade 

de Medida 

Meta Física 

Prevista ao 

final do 

PPA 

Realizada no Exercício 

0506-1 

Caracterizar o valor nutricional 

de 40 espécies nativas 

priorizadas na Iniciativa "Plantas 

para o futuro", com vistas a 

diversificar a dieta do brasileiro 

 

UN 
Inicial: 40 

Final: 0 
0 

No ano de 2012, a Gerência de Recursos 

Genéticos - GRG do DCBio/SBF 

organizou, juntamente com a Bioversity, a 

Reunião Técnica Internacional Inicial do 

Projeto e a Primeira Reunião do Comitê de 

Coordenação Internacional. Essas reuniões 

foram realizadas no Rio de Janeiro, de 22 

a 26 de abril.  

No ano de 2012, também foi consolidada a 

parceria com o Fundo Brasileiro para a 

Biodiversidade – Funbio, que será o 

Gestor Financeiro do Projeto. 

No ano de 2013, pretende-se instalar o 

Comitê Nacional de Implementação do 

Projeto, que será responsável pela 

coordenação geral do projeto, definição 

das atividades e aprovação dos recursos 

financeiros, e contará com representantes 

dos Ministérios do Meio Ambiente 

(MMA), do Desenvolvimento Agrário 

(MDA); do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS); da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA); da 

Educação (MEC), por meio do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE); da Saúde (MS); e da 

Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB). 

Em 2013, também pretende-se negociar e 

estabelecer parcerias com universidades 

para o início das atividades de 

caracterização nutricional de espécies 

nativas priorizadas na iniciativa "Plantas 

para o futuro". 
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0506-2 

Celebrar 20 contratos de 

concessão de direito real de uso 

com organizações dos povos e 

comunidades tradicionais das 

Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável Federais 

UN 
Inicial: 20 

Final: 3 
3 

Foram celebrados 03 (três) Contratos de 

Concessão de Direito Real de Uso - 

CCDRU com instituições representativas 

das populações tradicionais, concedendo 

direito de uso para 1.350 famílias 

extrativistas. 

0506-3 

Compartilhar manejos de 10 

milhões de filhotes de quelônios 

ao ano 

UN 

Inicial: 10 

milhões 

Final: 10 

milhões 

10 

milhões 

No ano de 2012 foi realizado o manejo de 

cerca de 10 milhões de filhotes de 

quelônios nos estados que compõem 

atualmente o programa (Pará, Amazonas, 

Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Acre, 

Amapá, Roraima). Para 2013 espera-se a 

inclusão de mais estados no programa, 

bem como o aumento no número de áreas 

de monitoramento. 

0506-4 

Criar e assistir 6 redes 

comunitárias, implementando, no 

total, 48 sistemas comunitários 

de conservação e de uso 

sustentável da 

agrobiodiversidade 

UN 
Inicial: 48 

Final: 0 
0 

No ano de 2012 foram efetuadas diversas 

articulações com entre órgãos de governo 

e instituições da sociedade civil com 

objetivo de construir parcerias para 

implementação desta meta.  

Está previsto para o início de 2013 a 

assinatura de um termo de cooperação 

entre a Embrapa, a Secretaria de 

Extrativismo e Desenvolvimento Rural 

Sustentável e a Secretaria de 

Biodiversidade e Florestas, do MMA, para 

o desenvolvimento de um projeto que visa 

sistematizar as diferentes experiências em 

P&D em agrobiodiversidade realizadas 

pelas Instituições públicas de pesquisa, 

Universidades e Organizações sociais. 

0506-5 

Definir estratégias para a gestão 

integrada da biodiversidade 

aquática e dos recursos hídricos 

em três sub-bacias da região 

amazônica 

UN 
Inicial: 3 

Final: 0 
0 

A SBF/MMA está desenvolvendo um 

estudo que visa orientar os usos dos 

recursos hídricos na bacia hidrográfica dos 

rios Tapajós e Juruena (Região 

Hidrográfica Amazônica), de forma a 

compatibilizar com a conservação da 

biodiversidade aquática. Outras sub-bacias 

da região amazônica poderão ser avaliadas 

a partir de 2013. 

0506-6 

Desenvolver e certificar modelos 

de uso sustentável para 5 

espécies da fauna silvestre nativa 

com tecnologias conhecidas 

UN 
Inicial: 5 

Final: 1 
1 

Na meta em questão foram desenvolvidas 

as seguintes atividades: 

Espécie 1: Elaboração do plano de manejo 

de javali - norma e comitê  formados em 

2012 e publicação da IN 03/2013 

Espécie 2: Em 2012 foram iniciadas as 

tratativas para a construção do plano de 

manejo da capivara - término previsto para 

dezembro de 2013. 

Espécie 3: Ampliação do Programa 

Quelônios da Amazônia para mais dois 

estados brasileiros;  em 2012 foi iniciada 

capacitação no estado do Tocantins. 

Previsão de término (dois estados): 

dezembro de 2014. 

Espécie 4: Jacaré-do-pantanal: início de 

tratativas com o ICMBio para elaboração 

de norma conjunta de manejo dessa 

espécie. Previsão de término: dezembro de 

2013. 

Espécie 5: Minhocoçul - plano de manejo 
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elaborado no ano de 2013, em análise 

jurídica. 

0506-7 

Disponibilizar banco de dados 

das organizações existentes de 

Povos e Comunidades 

Tradicionais 

NA NA NA 

Em 2012, durante a Rio + 20 foi lançado o 

Portal Yapdê, uma plataforma virtual com 

o cadastro de entidades representativas e 

de apoio aos povos e comunidades 

tradicionais e informações sobre esses 

segmentos. Em 2013 será realizada uma 

contratação para ampliar o banco de 

dados. 

0506-8 

Elaborar 6 Planos de 

Desenvolvimento Sustentável de 

Povos e Comunidades 

Tradicionais 

UN 
Inicial: 6 

Final: 0 
0 

Em 2012 não foram elaborados Planos de 

Desenvolvimento. Em 2013 será realizado 

o II Grande Encontro de Povos e 

Comunidades Tradicionais, com objetivo 

de avaliar a PNPCT e desenvolver o Plano 

Nacional de Desenvolvimento dos Povos e 

Comunidades Tradicionais. 

0506-9 
Fomentar 200 projetos de uso e 

conservação da biodiversidade 
UN 

Inicial: 200 

Final: 5 
5 

Foram apoiados 5 projetos dos quais 3 

direcionados à iniciativas comunitárias 

conservacionistas  protagonizadas por 

mulheres (pescadoras, marisqueiras, 

quebradeiras de coco babaçu e agricultoras 

familiares em geral); e 2 voltados à 

implementação de Planos de Ação para 

Conservação de Comunidades de Espécies 

da Fauna Ameaçadas de Extinção. 

0506-10 

Implantar 30 arranjos produtivos 

locais envolvendo produtos da 

sociobiodiversidade 

UN 
Inicial: 30 

Final: 12 
12 

Os APLs apoiados englobam os seguintes 

produtos e estados:  

1 - pequi (MG),  

2 - pinhão (PR), 

3 - umbu e  licuri (BA), 

4 - piaçava (BA),  

5 - pequi e babaçu (CE),  

6 - babaçu (MA), 

7 - buriti (PI),  

8 - carnaúba (PI),  

9 - castanhas e óleos (andiroba e copaíba) 

PA-BR 163),  

10 - açaí e óleos (PA-baixo amazonas), 

11 - açaí (PA-Marajó), 

12 - piaçaba (AM). 

0506-11 

Incentivar a ampliação do uso de 

12 espécies subutilizadas da flora 

nativa 

UN 
Inicial: 12 

Final: 0 
0 

O Brasil é o país de maior riqueza em 

diversidade total de espécies, possuindo 

entre 15 e 20% das espécies do planeta. 

Apresenta a mais diversa flora do mundo, 

com mais de 50 mil espécies. Esta 

condição nos traz, também, uma grande 

responsabilidade no que diz respeito à 

conservação desse legado. O primeiro 

grande desafio é conservar esse 

patrimônio genético, grande parte ainda 

desconhecida. O segundo é mapear e 

conhecer esse patrimônio, de fundamental 

importância para a segurança alimentar. O 

terceiro e mais complexo é idealizar um 

modelo de desenvolvimento que assegure 

a utilização sustentável desses 

componentes. 

Nesse contexto, o MMA vem 

desenvolvendo uma série de ações 

voltadas à promoção do conhecimento da 
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diversidade biológica brasileira e a 

conservação e utilização sustentável de 

seus componentes.  

Nesse contexto, o MMA vem conduzindo 

uma série de iniciativas para a 

conservação, ampliação do conhecimento 

e promoção do uso sustentável dos 

recursos genéticos. Em 2011, o MMA 

publicou o livro: Espécies Nativas da 

Flora Brasileira de Valor Econômico 

Atual ou Potencial – Plantas para o Futuro 

– Região Sul. Agora o Ministério está 

trabalhando para a publicação do livro 

referente a: Espécies Nativas da Flora 

Brasileira de Valor Econômico Atual ou 

Potencial – Plantas para o Futuro – Região 

Centro-Oeste. Este novo livro será 

publicado ao longo de 2013 e será uma 

importante contribuição para a promoção 

do uso da biodiversidade do Centro-Oeste 

brasileiro. 

0506-12 

Mapear a distribuição geográfica 

das variedades crioulas e 

parentes silvestres de 4 espécies 

de plantas cultivadas 

 

UN 
Inicial: 4 

Final: 0 
0 

O MMA já empreendeu uma série de 

ações voltadas à proteção dos parentes 

silvestres das culturas de algodão, 

amendoim, arroz, abóboras, mandioca, 

milho e pupunha. Agora esforços estão 

sendo dedicados para a conservação de 

parentes silvestres de outras culturas, a 

exemplo de maracujá, feijão, caju, 

pimentas, abacaxi, batata, e tomate. Para 

tanto, articulações estão sendo conduzidas 

com diferentes setores da sociedade, 

particularmente com a Embrapa, haja vista 

o interesse da instituição para a 

implementação de ações dessa natureza. 

Nesse contexto, estão sendo conduzidas 

articulações com diversas instituições, 

particularmente Embrapa e ICMBIO, com 

vistas ao mapeamento da distribuição 

geográfica de parentes silvestres das 

principais espécies de plantas cultivadas 

presentes em Unidades de Conservação de 

Proteção Integral. A partir dos resultados 

desse mapeamento prevê-se a 

implantação, dentro dessas Unidades de 

Conservação, de reservas genéticas 

voltadas à conservação de parentes 

silvestres de espécies de plantas cultivadas 

de valor econômico no país, a exemplo das 

culturas de abacaxi, amendoim, arroz, 

caju, mandioca, maracujá, 

pimentas/pimentões e pupunha. 

0506-13 

Promover 17 cadeias de produtos 

da sociobiodiversidade em 

âmbito nacional 

UN 
Inicial: 17 

Final: 12 
12 

Estão sendo promovidas 12 cadeias dos 

seguintes produtos da sociobidiversidade: 

babaçu, castanha do brasil, pequi, piaçava 

(BA), piaçaba (AM),umbu, 

licuri,andiroba, copaíba, pinhão, açaí e 

carnaúba; por meio dos APLs, em 8 

estados: Amazonas, Pará, Maranhão, 

Piauí, Ceará, Bahia, Minas Gerais e 

Paraná. 
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0506-14 

Promover o acesso de 100 mil 

famílias de Povos Comunidades 

Tradicionais e Agricultores ao 

mercado 

UN 

Inicial: 100 

mil 

Final: 

10,106 mil 

10,106 

mil 

No período de janeiro a novembro de 

2012, 9.281 famílias de povos, 

comunidades tradicionais e agricultores 

familiares acessaram a PGPMBio, 

comercializando os seguintes produtos: 

amêndoa de babaçu, borracha, fibra de 

piaçava e açaí. Chegando-se ao valor de 

R$ 4.258.752,48 de subvenção concedida. 

Já o PAA operado pela CONAB, adquiriu, 

no período, produtos de 825 famílias com 

DAP extrativista, cujo valor dos produtos 

comercializados chega R$ 3.528.171,59. 

Somando os dois programas chega-se a 

um valor R$ 7.786.924,08 de recursos 

aplicados e a um total de 10.106 familiais 

extrativistas beneficiadas por esses dois 

programas somente nas operações 

coordenadas pela CONAB. 

0506-15 

Realizar o cadastramento de 

famílias em 44 unidades de 

conservação 

UN 
Inicial: 44 

Final: 19 
19 

O cadastramento de famílias das 

populações tradicionais beneficiárias de 

Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável, principalmente Reservas 

Extrativistas (Resex), Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável (RDS) e 

Florestas Nacionais (Flona) consta 

atualmente como uma das atividades 

priorizadas, o que contribuiu para o 

alcance de aproximadamente 43% da meta 

em 2012. 

Como principais desafios para realização 

das atividades de cadastramento, 

principalmente na região Amazônica, 

estão o elevado custo de logística e a 

grande dispersão e distância entre 

comunidades e famílias. 

0506-16 

Realizar um diagnóstico nacional 

das instituições envolvidas com a 

conservação da 

agrobiodiversidade in situ, 

onfarm e ex situ 

UN 
Inicial: 1 

Final: 0 
0 

Nos últimos anos ocorreram, em âmbito 

mundial, importantes avanços 

relacionados à conservação e à promoção 

do uso dos recursos genéticos, sendo 1) o 

Plano Global de Ação para a Conservação 

e a Utilização Sustentável dos Recursos 

Genéticos para a Alimentação e a 

Agricultura, que tem como prioridades: a 

Conservação in situ e o Desenvolvimento; 

a Conservação ex situ; a Utilização dos 

Recursos Fitogenéticos; e a Capacitação 

das Instituições, e 2) o Tratado 

Internacional de Recursos Fitogenéticos 

para a Alimentação e a Agricultura. 

Apesar desses avanços, deve-se 

reconhecer que a conservação dos recursos 

genéticos no Brasil, um dos principais 

países de megadiversidade, está longe da 

condição ideal. Faltam inventários 

relativos às instituições (governamentais, 

não-governamentais e movimentos 

sociais) envolvidas na conservação in situ, 

onfarm e ex situ de recursos genéticos 

(fauna, flora e microrganismos); 

representatividade, tanto em termos 

regionais quanto nos biomas; 
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infraestrutura existente em cada coleção; 

nível de uso e intercâmbio de recursos 

genéticos, bem como informações sobre as 

necessidades e as medidas necessárias 

para a conservação desses materiais a 

curto, médio e longo prazos. 

0506-17 

Remunerar 70 mil famílias em 

situação de extrema pobreza pela 

prestação de serviços de 

conservação de recursos naturais 

no meio rural (Plano Brasil Sem 

Miséria) 

UN 

Inicial: 70 

mil 

Final: 34,4 

mil 

34,4 mil 

Em 2012, o programa atingiu cerca de 

34.400 famílias que residem em Unidades 

de Conservação de uso sustentável, áreas 

ocupadas por ribeirinhos e Projetos de 

Assentamento Ambientalmente 

Diferenciados, de diferentes biomas. Em 

2013, além de expandir progressivamente 

o número de famílias beneficiadas, o 

Programa vai focar na capacitação 

ambiental e na assistência técnica, no 

monitoramento ambiental, por imagem de 

satélite, da cobertura vegetal dos 

territórios das famílias beneficiadas e 

verificação da conformidade com a 

legislação ambiental. 

0506-18 

Retirar 50 mil famílias 

extrativistas da linha de extrema 

pobreza 

NA NA NA 

Tendo em vista a ausência de instrumentos 

adequados para aferição precisa do 

indicador, o qual depende do cruzamento 

de dados de várias instituições distintas e 

de dados não coletados ao longo de 2012; 

e levando-se em conta que tal resultado 

está contemplado nas metas: "Promover o 

acesso de 100 mil famílias de povos e 

comunidades tradicionais e agricultores 

familiares ao mercado" e "Renumerar 70 

mil famílias em situação de extrema 

pobreza pela prestação de serviços de 

conservação....." deste mesmo Objetivo, 

sugere-se a exclusão desta Meta do 

Objetivo 506 do Programa 209. A fim de 

se evitar duplicidade de metas e resultados 

de aferição imprecisa ou controversa. 

 

Análise crítica 

 

Por meio da Portaria nº 239, de 21 de junho de 2009, o Governo Federal instituiu o Plano 

Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobidiversidade-PNPSB, cujo objetivo é 

fomentar o uso sustentável da biodiversidade pelos povos e comunidades tradicionais, em 

consonância com a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB).  

Visando a garantir o uso sustentável das espécies extrativistas por povos e comunidades 

tradicionais, foram identificadas 30 espécies prioritárias para elaboração de diretrizes de boas 

práticas de manejo sustentável. Das 16 diretrizes elaboradas, 10 estão em processo de publicação, 

em 2012. As demais serão elaboradas em 2013. 

Em reconhecimento ao potencial natural e sociocultural da biodiversidade brasileira, o 

MMA, em parceria com outros Ministérios, articula parcerias com os órgãos estaduais e as 

organizações da sociedade civil para implementação de ações integradas que fortaleçam a economia 

do extrativismo. Foram definidas 13 cadeias produtivas e 18 Arranjos Produtivos Locais da 

Sociobiodiversidade - APLs para serem trabalhados, buscando a integração das políticas públicas 

nos territórios e fortalecimento dessas cadeias prioritárias. Para tanto, 12 instituições locais foram 

contratadas para mobilizar e articular localmente a dinamização dos APLs em 7 estados. 
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A propósito, foram cadastradas 16.796 famílias de populações tradicionais em Reservas 

Extrativistas, Reservas de Desenvolvimento Sustentável e Florestas Nacionais; e celebrados 3 

Contratos de Concessão de Direito Real de Uso - CCDRU com instituições representativas das 

populações tradicionais, concedendo direito de uso a 1.350 famílias extrativistas. 

Como estratégia de ampliação das políticas voltadas ao setor extrativista, em 2012 foi 

instituído grupo de trabalho envolvendo MMA, MDA, MDS, MPOG, INCRA, ICMBio e as 

organizações da sociedade civil CNS, GTA e CONFREM para elaborar o Plano de Ação Nacional 

para o Fortalecimento do Extrativismo. Este Plano objetiva promover acesso aos territórios com 

infraestrutura e ações concretas de inclusão social e fomento à produção sustentável em Reservas 

Extrativistas, Reservas de Desenvolvimento Sustentável e Projetos de Assentamento Diferenciados. 

No âmbito do programa Brasil Sem Miséria, instituído pelo Dec. 7.492/2011, cujo objetivo é 

retirar 16,2 milhões de pessoas da extrema pobreza, com renda mensal per capita de até R$70,00, o 

programa Bolsa Verde, instituído pela Lei 12.512/2011, visa a incentivar o uso sustentável dos 

ecossistemas e a valorização dos serviços ambientais prestados por Povos e Comunidades 

Tradicionais e Agricultores Tradicionais. Este é um diferencial, por aliar aspectos sociais e 

ambientais, procurando reconhecer e compensar os serviços ambientais prestados pelas 

comunidades tradicionais e agricultores familiares. 

O Programa prevê a transferência de recursos financeiros no valor de R$ 300,00 (trezentos 

reais), com periodicidade trimestral às famílias beneficiárias, por um prazo de dois anos. Em 2012, 

o programa atingiu cerca de 34.400 famílias que residem em Unidades de Conservação de uso 

sustentável, áreas ocupadas por ribeirinhos e projetos de assentamento ambientalmente 

diferenciados, de diferentes biomas. Em 2013, além de expandir progressivamente o número de 

famílias beneficiadas, o Programa vai focar na capacitação ambiental e na assistência técnica, no 

monitoramento ambiental, por imagem de satélite, da cobertura vegetal dos territórios das famílias 

beneficiadas e verificação da conformidade com a legislação ambiental. 

Em consonância, na perspectiva de construção de ações estratégicas que visem à elaboração 

de medidas para facilitar o processo de transição para uma agricultura de base ecológica, foi 

instituída, por meio do Decreto nº 7.794/2012, a Política Nacional de Agroecologia e Produção 

Orgânica - PNAPO. Esta iniciativa busca elevar o patamar de proteção dos estoques de capital 

natural e de sustentabilidade da agropecuária brasileira, construindo alternativas para a redução da 

contaminação de alimentos e redução da dependência de insumos externos. Até abril de 2013, o 

Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - Planapo estará finalizado. Ele se constitui 

como um instrumento central na implementação da Política, pois integra ações e medidas 

estratégicas para sua execução.  

Dentre as ações previstas na PNAPO, podemos destacar a proposta de melhoria na 

sistematização do conhecimento sobre projetos e equipes vinculados à agricultura de base ecológica 

na Embrapa com ênfase na agrobiodiversidade. O MMA, através do DEX, iniciou em setembro um 

diálogo com a Embrapa e com a Articulação Nacional de Agroecologia - ANA para a elaboração de 

um projeto que visa a mapear as iniciativas de manejo da agrobiodiversidade no Brasil. Este projeto 

deverá ser desenvolvido em 2013. 

 
Identificação do Objetivo 

Código  0507 

Descrição 
 Modernizar a gestão, promover o acesso aos recursos genéticos da biodiversidade e aos conhecimentos 

tradicionais associados e assegurar a repartição justa e equitativa dos benefícios gerados. 

Programa  2018 - Biodiversidade 

Órgão Responsável Ministério do Meio Ambiente 

Metas do Exercício 

Ordem Descrição Unidade Meta Física 
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de Medida 
Prevista ao 

final do 

PPA 

Realizada no Exercício 

0507-1 

60 instituições credenciadas 

como fiéis depositárias do 

patrimônio genético 

% 
Inicial: 100 

Final: 20 
20 

Meta foi alcançada em 20%. O avanço desta 

meta é dependente das solicitações das 

instituições públicas em credenciar as 

coleções de recursos genéticos como fiéis 

depositárias do patrimônio genético. 

Expectativa até 2015 é o alcançe da meta 

totalmente, devido ao interesse das 

instituições em atender a Medida Provisória e 

legislações Brasileiras vigente sobre acesso ao 

patrimonio genético e ao Potrocolo de Nagoia. 

0507-2 

Credenciar 3 instituições para 

emissão de autorização de acesso 

aos recursos genéticos 

NA NA NA 

Esta ação foi postergada, a fim de priorizar a 

modernização da gestão do patrimônio 

genético, no que se refere a sua adequação 

normativa, prioritariamente através da  

elaboração de um novo marco legal de acesso 

ao patrimônio genético, no sentido de buscar 

retorno de benefícios resultantes da utilização 

dos recursos genéticos. 

0507-3 

Implantar Sistema informatizado 

de gestão do acesso aos recursos 

genéticos e conhecimentos 

tradicionais associados integrado 

com todas as instituições 

credenciadas 

% 
Inicial: 100 

Final: 10 
10 

Em andamento 10%. A meta está bastante 

consolidada com apoio e total competência da 

CGTI. E a expectativa que seja concluida pelo 

menos os primeiros módulos para validação 

para 2013. Desta forma, a implementação do 

referido sistema propocionará a melhoria na 

eficiência na análise das solicitações de 

acesso aos recursos genéticos da 

biodiversidade brasileira e conhecimentos 

tradicionais associados. 

 

Análise crítica 

 

Acompanhamento junto à SECEX das ações para contratação de empresa especializada para 

o desenvolvimento do sistema informatizado de gestão do acesso aos recursos genéticos e 

conhecimentos tradicionais associados SISGEN integrado com todas as instituições credenciadas. A 

empresa foi contratada ao final de 2012 e o sistema encontra-se em desenvolvimento. Foram 

melhorados os processos relativos a análise de processos e publicadas resoluções normativas no 

âmbito do CGEN, visando tornar os procedimentos mais eficientes e ágeis. No ano de 2013 será 

finalizado e validado o SISGEN e envidados esforços continuados para melhoria da gestão através 

de aprimoramento de instrução e análise de processos, bem como elaboração de normativas, quando 

pertinente. Submissão ao congresso Nacional de proposta de um novo marco legal de acesso ao 

patrimônio genético e repartição de benefícios. 

 
Identificação do Objetivo 

Código  0508 

Descrição Recuperar o estado de conservação das espécies brasileiras, com ênfase nas ameaçadas de extinção. 

Programa  2018 - Biodiversidade 

Órgão Responsável Ministério do Meio Ambiente 

Metas do Exercício 

Ordem Descrição 
Unidade 

de Medida 

Meta Física 

Prevista ao 

final do 

PPA 

Realizada no Exercício 
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0508-1 

Avaliar a situação de 20 espécies 

ameaçadas de extinção com 

relação ao comércio 

internacional CITES - 

ConventiononInternational Trade 

in EndangeredSpeciesof Wild 

Fauna and Flora 

UN 
Inicial: 20 

Final: 10 
10 

Com base na avaliação da situação de 

espécies indicadas em estudos de 

especialistas, foram realizadas propostas de 

exclusão de 3 espécies de Tillandsias 

(epífitas) do Anexo II da CITES; Proposta 

de inclusão de 3 espécies de tubarão martelo 

no Anexo II da CITES; Proposta de 

alteração da anotação 12 sobre 

Anibarosaeodora e  proposta de inclusão das 

espécies Carcharhinuslongimanus (tubarão), 

Lamnanasus (tubarão) e  Manta spp. (raias) 

no Anexo II da CITES. 

0508-2 

Conservar ex-situ e/ou in-situ 

40% das espécies da flora 

ameaçada de extinção 

% 
Inicial: 40 

Final: 12,1 
12,1 

A inexistência de uma estratégia nacional 

para conservação ex situ somada a 

megadiversidade, extensão territorial 

brasileira, a diversidade de instituições 

brasileiras relacionadas com o tema, falta de 

infraestrutura, capacidade e recursos 

disponíveis aliados à falta de mandatos 

institucionais precisam ser revistos de modo 

a viabilizar a conservação ex situ por meio 

de uma abordagem participativa que 

valorize as potencialidades das instituições 

envolvidas. Há necessidade de rever os 

instrumentos legais (ex. IN 06/2008), lançar 

editais para promover atividades de coleta e 

conservação ex situ em instituições 

credenciadas, elaborar protocolos e 

documentos com definições conceituais e 

metodologias. Há necessidade de um ganho 

de escala considerando o aumento de 

espécies avaliadas quanto ao risco de 

extinção e consequentemente o aumento da 

lista de espécies ameaçadas.  

0508-3 

Diagnosticar o estado de 

conservação de 4.722 espécies da 

flora (plantas vasculares) 

UN 

Inicial: 

4.722 

Final: 97,77 

97,77 

Lista Vermelha de espécies Candidatas 

encaminhada ao MMA, contendo as fichas 

técnicas com as avaliações do estado de 

conservação de cada espécie. 106 espécies 

não puderam ser avaliadas devido a falta de 

especialista botânicos para assegurar a 

validação científica dos dados organizados. 

Assim, estas não foram avaliadas. Temos a 

expectativa de obtermos os meios 

necessários para que possamos dar 

continuidade ao trabalho, de forma a 

alcançar a meta de avaliar o risco de 

extinção de toda a flora brasileira até 2020. 

0508-4 

Diagnosticar o estado de 

conservação de 100% das 

espécies de vertebrados 

% 
Inicial: 100 

Final: 51 
51 

O valor atingido está dentro do esperado. A 

meta de 100% das espécies de vertebrados 

avaliadas(=8.600) poderá ser atingida em 

2014, conforme planejado, caso sejam  

ampliados os recursos financeiros e 

humanos nos próximos anos, pois a 

realização desta atividade está sendo 

prioritariamente custeada por meio de 

recursos externos cujo financiamento 

encerra em 2012. 

0508-5 

Elaborar Planos de Ação para 

100% espécies da fauna 

ameaçadas de extinção 

% 
Inicial: 100 

Final: 44 
44 

O valor atingido está dentro do esperado. A 

meta de 100% das espécies da fauna 

brasileir ameaçadas de extinção poderá ser 

atingida em 2014 (=627), conforme 
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planejado, caso sejam ampliados os recursos 

financeiros e humanos nos próximos anos, 

pois a realização desta atividade está sendo 

prioritariamente custeada por meio de 

recursos externos cujo financiamento 

encerra em 2012. 

0508-6 

Elaborar Planos de Ação para 

500 espécies da flora ameaçadas 

de extinção 

UN 
Inicial: 500 

Final: 11 
97,77 

Necessidade de elaboração de um novo 

modelo que garanta a eficácia e a escala 

nacional, considerando a tendência ao 

aumento da lista de espécies ameaçadas. 

Documento Diagnóstico 

"PLANEJAMENTO DE AÇÕES PARA A 

CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES DA 

FLORA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO 

NO BRASIL" contendo as principais 

conclusões e recomendações sobre o 

planejamento de ações para espécies 

ameaçadas da flora e o Documento 

"Simpósio Planejamento de Ações para 

Conservação de Espécies Ameaçadas da 

Flora: Propostas de um modelo com novas 

abordagens", ambos encaminhados pelo 

CNCFlora/JBRJ ao MMA em 16/11/2012. 

0508-7 

80% das espécies da fauna 

ameaçadas de extinção com 

populações presentes em 

unidades de conservação 

% 
Inicial: 80 

Final: 58,8 
58,8 

O valor atingido está dentro do esperado 

considerando que este levantamento 

considerou apenas as UC federais. A meta 

de 80% (= 500 espécies) é prevista para 

2014 considerando todas as unidades de 

conservação (federais, estatuais e 

municipais). Está meta poderá ser atingida, 

mas os recursos orçamentários deverão ser 

ampliados para permitir o levantamento de 

dados secundários nas UC estaduais e 

municipais e o levantamento das espécies 

ameaçadas sem registro de ocorrências nas 

UC com potencial ocorrência. 

 

Análise crítica 

 

Atualmente, 627 espécies da fauna e 472 espécies da flora brasileiras estão ameaçadas de 

extinção, segundo as listas oficiais de espécies da flora e da fauna vigentes do Ministério do Meio 

Ambiente (Instrução Normativa MMA nº 6, de 23 de setembro de 2008, para flora ameaçada, e 

Instruções Normativas MMA nº 3, de 26 de maio de 2003, nº 5, de 21 de maio de 2004 e nº 52, de 8 

de novembro de 2005, relacionadas com a fauna ameaçada).  

O Departamento de Conservação da Biodiversidade-DCBIO do MMA está no momento 

analisando a nova lista de espécies ameaçadas de fauna encaminhada pelo Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO e irá fazer o mesmo com a lista de Flora, já enviada 

pelo Instituto Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ.  Estas análises serão enviadas à Comissão 

Nacional da Biodiversidade – CONABIO - para análise e aprovação e depois encaminhadas para 

publicação.  

Ao mesmo tempo, o DCBIO esta enviando para análise jurídica e posterior publicação 

proposta de Instrução Normativa-IN que define as atribuições de MMA, ICMBIO e JBRJ em 

relação aos instrumentos para a gestão de espécies ameaçadas. Os principais instrumentos são as 

Listas Nacionais Oficiais de Espécies Ameaçadas, os Livros Vermelhos das Espécies Brasileiras 

Ameaçadas de Extinção, que tem a finalidade de divulgar para a sociedade as espécies brasileiras 

ameaçadas de extinção, e os Planos de Ação Nacionais para a Conservação de Espécies Ameaçadas 

de Extinção. A proposta define o MMA como coordenador da gestão de espécies ameaçadas, o 
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ICMBIO como responsável pela implementação dos instrumentos relativos à fauna ameaçada e o 

JBRJ como responsável pelo mesmo em relação à flora ameaçada. 

 
Identificação do Objetivo 

Código  0509 

Descrição 
Aprimorar instrumentos de prevenção, monitoramento, avaliação e controle do uso da biodiversidade 

visando a biossegurança e o equilíbrio dos ecossistemas. 

Programa  2018 - Biodiversidade 

Órgão Responsável Ministério do Meio Ambiente 

Metas do Exercício 

Ordem Descrição 
Unidade 

de Medida 

Meta Física 

Prevista ao 

final do 

PPA 

Realizada no Exercício 

0509-1 

Implementar em 30 unidades de 

conservação federais medidas de 

prevenção, controle de uso e 

dispersão, monitoramento e 

erradicação de espécies invasoras 

UN 
Inicial: 30 

Final: 0 
0 

Ações realizadas em 2012 pelo ICMBio 

relacionadas diretamente ao conhecimento e 

manejo de espécies exóticas invasoras: 

1)Levantamento das espécies exóticas 

invasoras em unidades de conservação 

federais a partir de dados secundários 

(Cadastro Nacional de Unidades de 

Conservação – CNUC, Planos de Manejo e 

outros).  

2)Financiamento direto pela sede de ações de 

pesquisa conjugadas a controle de espécies 

exóticas por meio de projetos aprovados na 

Chamada Interna de Projetos de Pesquisa da 

Diretoria de Pesquisa, Avaliação e 

Monitoramento da Biodiversidade.  

3)Apoio a projeto elaborado pelo Governo do 

Estado de Rondônia para controle de búfalos 

da Reserva Biológica do Guaporé.   

4)Lançamento da chamada de projetos de 

pesquisa e manejo que inclui linha específica 

para espécies exóticas invasoras, com 

previsão de R$ 250mil reais, sendo 100mil do 

MMA e o restante de orçamento do ICMBio.  

5)Lançamento da Chamada de artigos para 

número especial da revista Biodiversidade 

Brasileira – Diagnóstico e controle de 

espécies exóticas invasoras em áreas 

protegidas, com editoria a cargo de analistas 

do ICMBio e pesquisadores da UnB e da 

UERJ. 

6)Elaboração de Instrução Normativa em 

avaliação pela Procuradoria Federal 

Especializada , que orienta a elaboração, 

submissão e aprovação de projetos 

relacionados ao controle e erradicação de 

espécies exóticas em unidades de conservação 

federais. 

7)Em resumo, ao menos 38 unidades tiveram 

em 2012 alguma ação de pesquisa e/ou 

monitoramento sobre espécies exóticas 

invasoras em seus territórios. Destas, 25 têm 

alguma ação de manejo. 

8)No entanto, poucas delas têm ação 

consistente de diagnóstico, monitoramento e 
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manejo, porque não há linha específica de 

recursos para esta ação que viabilize 

programa de manejo. Muitas das ações ficam 

inseridas em pesquisa para manejo, que tem 

recurso específico.  

Há a necessidade premente de se dispor de 

recursos direcionados a esta ação de manejo, 

que viabilize, além do custeio, mão de obra 

específica e aquisição de equipamentos.   

0509-2 

Regulamentar o uso sustentável e 

propor medidas de recuperação 

das populações das principais 

espécies pesqueiras sobre-

explotadas 

UN 
Inicial: 6 

Final: 6 
6 

Em reuniões com o MMA e MPA, foram 

discutidos e propostos os critérios e padrões, 

normas e procedimentos para o ordenamento: 

- da pesca praticada com o emprego de redes 

de emalhe nas águas jurisdicionais brasileiras 

das regiões Sudeste e Sul (INI Nº12, de 22 de 

agosto de 2012); 

- da pesca do camarão-rosa da Costa Norte do 

Brasil (INI ainda não publicada); 

- desembarque, o transporte, o 

armazenamento e a comercialização de 

tubarões e raias (INI Nº14, de 26 de 

novembro de 2012); 

- da moratória, por um período de três anos, 

nas águas jurisdicionais brasileiras, a captura 

da espécie (Epinephelusitajara), conhecida 

popularmente por mero, canapú, bodete, 

badejão, merete e merote (INI Nº13, de 16 de 

outubro de 2012); 

- de áreas proibidas à captura do pargo entre o 

limite norte do Estado do Amapá até a divisa 

dos Estados de Alagoas e Sergipe (Foz do Rio 

São Francisco), em águas mais rasas que 50 

(cinquenta) metros de profundidade (INI 

Nº08, de 8 de junho de 2012); 

- para definição dos períodos de andada do 

caranguejo-uçá nas regiões Norte e Nordeste 

do Brasil (INI ainda não publicada) 

0509-3 

Revisar e publicar normas legais 

relativas ao uso sustentável da 

fauna silvestre 

NA NA NA 

Foi desenvolvido Grupo de Trabalho para 

elaboração da Lista das espécies silvestres 

nativas que poderão ser criadas e 

comercializadas como animais de estimação, 

atualmente a normativa encontra-se 

disponibilizada para consulta pública antes da 

publicação. 

0509-4 

Publicar marco regulatório e 

planos de ação para controle e 

monitoramento das 10 principais 

espécies sinantrópicas 

consideradas nocivas e 

promotoras de risco 

UN 
Inicial: 10 

Final: 11 
11 

Autorizado junto a Infraero 11 Planos de 

manejo para controle de fauna em situação 

problema nos aeroportos do Brasil. Foram 

realizadas reuniões técnicas comMAPA 

eEMBRAPA para elaboração de normativa e 

procedimentos padrões para o controle da 

espécie Sus Scrofa (Javali) em território 

nacional. 

 

Análise crítica 

 

A realização de ações visando à promoção da biossegurança e o equilíbrio dos ecossistemas 

se mostra uma tarefa complexa, uma vez que além de instrumentos políticos adequados, faz-se 

necessário o desenvolvimento de conhecimentos científicos para dar respaldo a tomada de decisões. 
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Nesse sentido, boa parte das ações desenvolvidas em 2012 se refere a esforços de pesquisa visando 

à ampliação do conhecimento científico visando o fornecimento de subsídios técnicos para o 

planejamento e delineamento de ações de prevenção e controle do uso da biodiversidade. Todavia, 

mesmo que pontualmente, ações de manejo e monitoramento também foram realizadas durante o 

ano de 2012.  

Além disso, articulações interministeriais foram realizadas com o intuito de discutir de 

forma mais ampla a definição de critérios, padrões, normas e procedimentos do uso sustentável da 

biodiversidade. Essas discussões foram realizadas com diferentes atores e para diversos eixos 

temáticos, a exemplo da normatização para o ordenamento pesqueiro (MMA e MPA), da definição 

das espécies silvestres nativas que poderão ser criadas e comercializadas como animais de 

estimação, da autorização de planos de manejo e elaboração de normativa e de procedimentos 

padrões para o controle da espécie exótica invasora Sus Scrofa (Javali) em território nacional 

(MMA e EMBRAPA).   

O Programa de Monitoramento dos Recifes de Coral do Brasil realizou ações relacionadas 

com a coleta de dados dentro e fora de unidades de conservação estaduais e municipais no ano de 

2012 (Paripueira/AL, Parque Municipal do Recife de Fora/BA, Parque Municipal de Pinaunas/BA e 

Tamandaré/PE). Os dados estão disponíveis no Banco de Dados do Programa e na Rede de 

Monitoramento Mundial de Recifes de Coral. O livro com dados de 10 anos do programa de 

monitoramento dos recifes de coral está em elaboração com previsão de lançamento em 2013. 

Apesar dos esforços de pesquisa, ações de prevenção, monitoramento e controle do uso da 

biodiversidade e articulações realizadas entre diferentes setores do governo no ano de 2012, a 

alocação de recursos para essas atividades ainda é muito incipiente, o que dificulta a sua aplicação 

em larga escala considerando a grande extensão territorial do Brasil. 

 
Identificação do Objetivo 

Código  0510 

Descrição 

Promover a conservação e o uso sustentável de ambientes singulares e de alta relevância para a 

biodiversidade e garantir a representatividade dos ecossistemas brasileiros por meio da ampliação e 

consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e de outras áreas protegidas 

Programa  2018 - Biodiversidade 

Órgão Responsável Ministério do Meio Ambiente 

Metas do Exercício 

Ordem Descrição 
Unidade 

de Medida 

Meta Física 

Prevista ao 

final do 

PPA 

Realizada no Exercício 

0510-1 

Adequar as instalações dos 11 

Centros Nacionais de Pesquisa e 

Conservação do ICMBio 

UN 
Inicial: 11 

Final:0 
0 

A absoluta escassez de recursos orçamentários 

ao longo desse ano impediu o avanço nas 

adequações dos Centros de Pesquisa do 

Instituto. 

0510-2 

Atualizar o Mapa de Áreas 

Prioritárias para a Conservação, 

Uso Sustentável e Repartição de 

Benefícios da Biodiversidade 

Brasileira, para todos os biomas, 

incluindo a zona costeira e 

marinha 

UN 
Inicial: 7 

Final: 2 
2 

No ano de 2012 foi finalizada a atualização 

das áreas e ações prioritárias para 

conservação, uso sustentável e repartição dos 

benefícios da biodiversidade dos biomas 

Cerrado e Pantanal. Para o bioma Caatinga foi 

iniciado o processo de contratação de pessoa 

jurídica que irá realizar o trabalho técnico sob 

coordenação do MMA. Para o bioma Mata 

Atlântica, foram realizados estudos que 

subsidiarão a atualização das áreas prioritárias 

para este bioma. Ainda há necessidade de se 

iniciar os estudos para o bioma Pampa e 

Amazônia. A meta alcançada em 2012 está 

dentro do esperado. Espera-se que até o final 
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de 2015 teremos todos os biomas e zona 

costeira e marinha com seus mapas de áreas 

prioritárias elaborados e divulgados. 

0510-3 

Avaliar o estado de conservação 

em 40 Unidades de Conservação 

Federais 

UN 
Inicial: 40 

Final: 6 
6 

Para o Caatinga foram avaliadas três unidades 

de conservação federais, por meio da captação 

de recursos externos, com os quais foi 

possível implementar um programa de 

monitoramento de biodiversidade. Entretanto, 

a falta de estruturas adequadas aliada à 

carência de recursos financeiros e humanos 

impediram um avanço mais significativo na 

meta e chegam a comprometer a manutenção 

do programa em longo prazo, uma vez 

cessado o aporte dos recursos captados. Para a 

Mata Atlântica, a previsão desse ano era, 

minimamente, garantir a manutenção do 

programa em quatro  UCs federais, porém 

somente foi possível para três. Entretanto, a 

falta de recursos humanos (equipe nas 

unidades) nos obrigou a transitar analistas de 

diferentes regiões para execução do programa. 

Isso onera o pouco orçamento disponível e 

inviabiliza a execução adequada da meta 

estabelecida. 

0510-4 

Designar 5 sítios de zonas 

úmidas de importância 

internacional na Lista de Ramsar 

UN 
Inicial: 5 

Final: 0 
0 

No primeiro trimestre de 2013, pretende-se 

organizar uma oficina ampliada entre 

SBF/MMA, ICMBio, os 11 Sítios Ramsar já 

designados, Parna Cabo Orange e as demais 

Unidades de Conservação listadas na 

Recomendação nº05 do CNZU (19 Ucs) com 

vistas a acelerar o processo de desígnio de 

novos Sítios. Existe forte possibilidade de 

serem designados, em 2013, número de novos 

Sítios Ramsar acima da meta estabelecida 

para 2015. 

0510-5 

Elaborar o programa nacional 

para a conservação dos recifes de 

coral e de ecossistemas marinhos 

NA NA NA 

A Comissão Técnica de recifes de coral foi 

criada no âmbito do Comitê Nacional Zonas 

Úmidas para a elaboração do programa 

nacional para conservação de recifes de coral 

e de ecossistemas marinhos, com a primeira 

reunião de instalação ocorrida em novembro 

de 2012. As ações do programa nacional de 

monitoramento de recifes de coral tiveram 

continuidade no ano de 2012. Além disso, 

estamos trabalhando na elaboração de um 

programa de monitoramento em áreas de 

manguezal e costões rochosos, coadunados ao 

programa de monitoramento de recifes de 

coral e espécies ameaçadas já existentes. Esse 

trabalho ainda encontra-se em sua fase inicial 

de elaboração. 

0510-6 

Estruturar 30 Unidades de 

Conservação Federais para 

visitação e uso público 

UN 
Inicial: 30 

Final: 17 
17 

A grande dificuldade enfrentada foi devido ao 

corte orçamentário sofrido pelo ICMBio em 

2012 e também pela percepção de que os 

recursos previstos para a estruturação dos 

Parques da Copa não seriam viabilizados 

0510-7 

Fomentar 90 projetos de pesquisa 

de manejo em Unidades de 

Conservação Federais 

UN 
Inicial: 90 

Final: 49 
49 

A meta poderia ser melhor desempenhada se 

houvesse recurso adequado para apoio dos 68 

projetos tecnicamente aprovados e 

concatenados aos objetivos estratégicos do 

ICMBio. 
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0510-8 

Implantar estrutura de apoio à 

pesquisa em 20 Unidades de 

Conservação Federais 

UN 
Inicial: 20 

Final: 0 
0 

Esse ano conseguimos alavancar projetos de 

melhoria de estruturas para pesquisa em 05 

UCs federais por meio dos recursos oriundos 

da Compensação Ambiental (projeto do 

gasoduto Cacimbas-Catu). Os projetos, 

entretanto, ainda não foram concluídos e por 

isto não se registra este resultado. 

0510-9 

Implantar reservas genéticas para 

a conservação in situ de 

variedades crioulas e parentes 

silvestres das principais espécies 

de plantas cultivadas em 4 

Unidades de Conservação 

UN 
Inicial: 4 

Final: 0 
0 

A meta inicial é obter dados e informações 

para viabilizar a criação de, pelo menos, uma 

reserva genética até novembro de 2013. A 

criação de uma primeira reserva genética por 

meio de Decreto chamará a atenção dos 

diversos segmentos da sociedade para a 

importância da conservação desses recursos 

genéticos e para a necessidade da condução de 

mais estudos para mostrar a riqueza e a 

diversidade genética presente nas UCs. 

Recursos financeiros do GEF-Cerrado, foram 

disponibilizados para contribuir com o avanço 

dessa iniciativa. 

0510-10 

Implementar instrumentos de 

gestão de conflitos em 40 

Unidades de Conservação 

Federais com áreas de 

sobreposição com territórios de 

povos e comunidades 

tradicionais 

UN 
Inicial: 40 

Final: 6 
6 

Em 2012 foram implementados em 06 

Unidades de Conservação, 07 (sete) novos 

instrumentos de gestão de conflitos (Sendo 

estes 6 termos de compromisso com 

comunidades tradicionais e 1 termo de 

conciliação entre FUNAI e ICMBio 

envolvendo terra indígena). A formulação 

destes instrumentos tornar-se-á mais eficiente 

devido a publicação de Instrução Normativa 

em 2012 sobre o tema e publicação de 

Decreto que versa sobre sobreposições entre 

UCs e TIs. A intenção é o atingimento da 

meta proposta. 

0510-11 

Incorporar 10 milhões de 

hectares ao Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação 

HA 

Inicial: 10 

milhões 

Final: 

139.574 

139.

574 

No ano de 2012, foram criados 139.574 

hectares de unidades de conservação (UC) 

federais, estaduais e municipais e particulares, 

totalizando 12 UC, de acordo com o Cadastro 

Nacional de Unidades de Conservação 

(MMA). Até a data de apuração, estavam 

protegidos por unidades de conservação, 

26,2% do bioma Amazônia, 7,4% do bioma 

Caatinga, 8,2% do bioma Cerrado, 8,9% do 

bioma Mata Atlântica, 2,7% do bioma Pampa 

e 4,4% do bioma Pantanal. 

0510-12 

Instituir 131 Conselhos Gestores 

de Unidades de Conservação 

Federais 

UN 
Inicial: 131 

Final: 64 
64 

Nos próximos três anos serão instituídos 67 

novos conselhos. Deste modo, a meta total de 

131 conselhos menos o que falta para seu 

atingimento, resulta em 64 conselhos 

instituídos entre a elaboração do PPA em 

2011 e o final de 2012 (36 conselhos em 2011 

e 28 conselhos em 2012). 

0510-13 

Publicar 58 Planos de Manejo 

para Unidades de Conservação 

Federais situadas em áreas com 

prioridade extremamente alta 

para a conservação da 

biodiversidade e sob alta pressão 

antrópica 

UN 
Inicial: 58 

Final: 11 
11 

As metas estão sendo cumpridas dento do 

planejamento estabelecido. Foram publicados 

11 planos de manejo de unidades de 

conservação, nos biomas Amazônia, Cerrado 

e Mata Atlântica, e na zona costeira e 

marinha. 

0510-14 

Realizar um Inventário do 

Patrimônio Espeleológico 

Nacional com revisões anuais 

UN 
Inicial: 1 

Final: 1 
1 

A meta proposta visa atender a Meta 1, do 

Componente 1, do Programa Nacional de 

Conservação do Patrimônio Espeleológico 
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(Portaria MMA 358/09) através das ações 

realizadas no âmbito do Projeto Inventário 

anual do Patrimônio Espeleológico Nacional. 

Em 2012 o projeto inventariou 389 cavidades, 

localizadas em 5 estados brasileiros, 

totalizando 747 cavernas, o equivalente a 7% 

das cavidades inseridas na Base de dados 

Geoespacializados do Cecav. 

0510-15 

Regularizar 10 Unidades de 

Conservação Federais com 

concessão de Direito Real de Uso 

de terras públicas 

UN 
Inicial: 10 

Final: 5 
5 

Foram regularizados 5 unidades de 

conservação federais com concessão de 

direito real de uso de terras públicas, nos 

biomas Amazônia e Mata Atlântica. 

0510-16 

Regularizar 200.000 hectares de 

terras privadas localizadas no 

interior de Unidades de 

Conservação Federais ao 

patrimônio do ICMBio 

HA 

Inicial: 200 

mil 

Final: 16,4 

mil 

16,4 

mil 

O cumprimento da meta foi muito aquém do 

possível e necessário, em função de que o 

recurso orçamentário para as desapropriações 

foi apenas simbólico perante ao programado 

no PPA. Cerca de 9 mil hectares obtidos no 

cerrado foi através de doação para 

compensação de reserva legal, onde o os 

recursos institucionais foram utilizados 

apenas para as atividades de vistoria dos 

imóveis e instrução dos processo de doação. 

0510-17 

Sinalizar e demarcar o perímetro 

de 40 Unidades de Conservação 

Federais 

UN 
Inicial: 40 

Final: 3 
3 

Não foram aportados recursos na PO 2012 

para esta meta, as demarcações foram 

realizadas com recursos de fontes externas 

(PNUD). 

 

 

Análise crítica 

 

Segundo dados do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, 16,9% da área terrestre 

e 1,5% da área marinha (mar territorial e zona econômica exclusiva) estão protegidos por unidades 

de conservação federais, estaduais, municipais e particulares (CNUC/MMA, dados consolidados em 

01/10/2012). Na área terrestre, estima-se que essa proteção seja de 26,4% no bioma Amazônia, 

7,4% no bioma Caatinga, 8,2% no bioma Cerrado, 8,9% no bioma Mata Atlântica, 2,7% no bioma 

Pampa e 4,4% no bioma Pantanal. 

No ano de 2012, o Governo Federal ampliou de 310 para 312 o número de unidades de 

conservação – UC federais, por meio da criação do Parque Nacional da Furna Feia (8.517 ha), no 

Rio Grande do Norte, e da Reserva Biológica de Bom Jesus (34.179 ha), no Paraná. Além disso, 

foram ampliadas mais quatro UC, o Parque Nacional do Descobrimento (BA), Parque Nacional dos 

Campos Amazônicos (AM, RO e MT), Floresta Nacional de Goytacazes (ES) e Floresta Nacional 

de Araripe-Apodi (CE). 

Como parte das ações para a consolidação do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação – SNUC foi ampliada no ano de 2012 a captação de recursos financeiros para o 

Sistema. Recentemente, o Brasil teve o projeto “Sistemas representativos e efetivos de áreas 

costeiras e marinhas protegidas” - GEF-MAR aprovado junto ao Conselho do GEF (Global 

Environmental FacilityFund), no valor de US$ 116 milhões. Este projeto, que deverá iniciar-se em 

2013, é o primeiro voltado à conservação do ambiente marinho realizado em escala nacional e é 

parte de uma sequência de compromissos assumidos pelo Brasil durante a Rio+20 e no âmbito da 

Convenção sobre Diversidade Biológica para a conservação dos oceanos. Para a conservação da 

área terrestre, o Brasil teve também o projeto “Consolidação do SNUC e proteção da fauna e flora” 

– GEF-TER aprovado junto ao Conselho do GEF, no valor de US$ 160,8 milhões. Este projeto terá 

foco nos biomas menos representados no SNUC, quais sejam: a Caatinga, o Pampa e o Pantanal. 

Essas iniciativas já foram concebidas de maneira integrada para melhor execução dos 

recursos financeiros destinados ao SNUC, e em 2013 a execução dessas e de outras iniciativas serão 
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unificadas com recursos provenientes da Plataforma Lifeweb, criada no âmbito da CDB com o 

objetivo de facilitar a implementação efetiva dos compromissos relativos à agenda de áreas 

protegidas assumidos no âmbito da convenção. Espera-se que esses recursos sejam destinados a 

ações que estruturem o SNUC e preencham lacunas de financiamento do Sistema. A manifestação 

de interesse encaminhada pelo Governo Brasileiro, no âmbito dessa iniciativa, propõe a captação de 

até US$ 110 milhões.  

O Programa Áreas Protegidas da Amazônia – ARPA iniciou seu Plano de Investimentos em 

2012 para a sua segunda fase (2010/2015). Nessa fase a meta é apoiar a criação de 13,5 milhões de 

hectares de UC e a consolidação de 32 milhões de hectares em UC, bem como ampliar a 

capitalização do Fundo de Áreas Protegidas - FAP em US$ 70 milhões.  

Para orientar ações de conservação no território brasileiro, como a criação de novas 

unidades de conservação, recuperação florestal e educação ambiental, está sendo revisado o Mapa 

de Áreas Prioritárias para a Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da 

Biodiversidade Brasileira. No ano de 2012, foi finalizado o exercício para o bioma Cerrado, e no 

ano de 2013, objetiva-se revisar as priorizações dos demais biomas e da área marinha. 

Especificamente em relação à área marinha, foram identificadas áreas críticas para espécies 

ameaçadas marinhas no processo de ordenamento da pesca de emalhe na zona econômica exclusiva 

brasileira. 

Em relação a outras medidas que visam promover a conservação e uso sustentável de 

ambientes singulares e de alta relevância para a biodiversidade, o Comitê Nacional de Zonas 

Úmidas (CNZU) tem se preocupado em aumentar o número de áreas protegidas designadas como 

Sítios de Importância Internacional - Sítios Ramsar, como ocorrido este ano com a aprovação da 

designação do Parque Nacional do Cabo Orange, no Amapá. Com essa indicação, o Brasil passará a 

abrigar 12 Sítios Ramsar, totalizando mais de 6,5 milhões de hectares de área. A introdução dessas 

zonas úmidas na Lista da Convenção de Ramsar faculta ao Brasil a obtenção de apoio ao 

desenvolvimento de pesquisas, o acesso a fundos internacionais para o financiamento de projetos e 

a criação de um cenário favorável à cooperação internacional para o adequado uso das áreas 

úmidas, que somente é possível através da relação entre as gestões de meio ambiente e de recursos 

hídricos.  

Em adição, o CNZU aprovou este ano a Recomendação CNZU nº 05/2012, que elenca áreas 

protegidas a serem indicadas como potenciais Sítios Ramsar, e estabelece a meta de designação de 

pelo menos dez novos Sítios Ramsar no prazo de cinco anos. Em 2013, é possível que a designação 

de novos Sítios Ramsar seja acima da meta estabelecida para 2015. 

Em atendimento às recomendações da comissão técnica de manguezais vinculada ao CNZU, 

para 2013 está previsto o apoio a iniciativas de conservação e uso sustentável dos manguezais como 

parte de projetos-piloto. Em 2012 foram realizadas ações para conservação de manguezais, como a 

distribuição de materiais didáticos. 

 

 
Identificação do Objetivo 

Código  0228 

Descrição 

Promover a gestão florestal compartilhada e o desenvolvimento florestal sustentável, por meio do 

aprimoramento das normas e instrumentos de fomento, pesquisa, informação e controle, em articulação 

com os órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) 

Programa  2036 - Florestas, prevenção e controle do desmatamento e dos incêndios 

Órgão Responsável Ministério do Meio Ambiente 

Metas do Exercício 

Ordem Descrição 
Unidade 

de Medida 

Meta Física 

Prevista ao 

final do 

PPA 

Realizada no Exercício 
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0228-1 

Apoiar, por instrumentos de 

fomento florestal, 400 atividades 

produtivas de desenvolvimento 

florestal sustentável 

UN 
Inicial: 400 

Final: 77 
77 

A estratégia para alcance da meta perpassa 

pelo lançamento de Chamamentos Públicos. 

Em 2012 foram lançadas 9 Chamadas 

Públicas de Projetos pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Florestal (FNDF). 

0228-2 

Firmar acordos de cooperação 

técnica para a gestão florestal 

compartilhada com as 27 

unidades da federação 

 

UN 
Inicial: 27 

Final: 0 
0 

Foram realizadas tratativas para firmar os 

Acordos de Cooperação para Gestão 

Florestal com os Órgãos Estaduais de Meio 

Ambiente de todos os Estados da Federação 

(exceto MA e RS, que já haviam firmado os 

referidos acordos ainda no ano de 2011). 

Entretanto, com a publicação da Lei 

Complementar nº 140/2011, em 08/12/2011, 

que consagrou a descentralização da gestão 

florestal bem como as expectativas em torno 

da publicação do novo “Código Florestal” e 

sua materialização com a publicação da Lei 

12.651/2012, em 25/05/2012, as minutas de 

acordo propostas e que vinham sendo 

utilizadas e discutidas tiveram que ser 

reavaliadas tanto técnica, quanto 

juridicamente, o que provocou atraso no 

andamento da atividade. Embora não tenha 

havido êxito na assinatura desses acordos, 

foi mantido o treinamento e apoio técnico 

aos OEMAs para as atividades e ações de 

competência do Estado. 

0228-3 

Autorizar manejo sustentável de 

uso múltiplo em 400.000 

hectares 

 

HA 

Inicial: 

400.000 

Final: 

43.300,55 

43.300

,55 

Desde a descentralização da gestão florestal 

em 2006, o Ibama passou a contribuir com 

uma área cada vez mais reduzida para esta 

meta, a responsabilidade divide-se entre os 

outros órgãos do SISNAMA. A partir da 

publicação da Lei Complementar nº 

140/2011, de 08/12/2011, compete ao 

Ibama: aprovar o manejo e a supressão de 

vegetação, de florestas e formações 

sucessoras em: a) florestas públicas federais, 

terras devolutas federais ou unidades de 

conservação instituídas pela União, exceto 

em APAs; b) atividades ou 

empreendimentos licenciados ou 

autorizados, ambientalmente, pela União, c) 

Exploração de florestas e formações 

sucessoras que envolvam manejo de 

espécies do anexo II da CITES; d) manejo 

de florestas ou formações sucessoras em 

áreas superior a 50 mil hectares e manejo de 

florestas ou formações sucessoras em 

imóveis rurais que abranjam 2 ou mais 

Estados em processos cujo licenciamento 

havia se iniciado antes da vigência da LC 

nº140/2012. 

0228-4 

Implementar o inventário 

florestal nacional em 27 unidades 

da federação 

UN 
Inicial: 27 

Final: 2 
2 

O IFN vem sendo coordenado pelo Serviço 

Florestal Brasileiro através de parcerias com 

os governos estaduais. Em 2012, foram 

iniciados os trabalhos do IFN no Ceará, 

Sergipe, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de 

Janeiro e concluídos os trabalhos em Santa 

Catarina e Distrito Federal. Para o ano de 

2013, serão iniciadas as atividades do IFN 

nos estados da Amazônia e do Cerrado. 
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0228-5 
Elaborar programas florestais em 

27 unidades da federação 
NA NA NA 

A meta foi elaborada de forma inadequada 

porque são os próprios estados que elaboram 

seus programas florestais. O MMA pode 

apoiar os Estados na sua normatização da 

gestão florestal por meio de acordos de 

cooperação, capacitação e enfim, outras 

atividades já inerentes em outras ações do 

PPA relacionadas ao tema. Entretanto, é 

incoerente dizer que o MMA irá elaborar os 

programas florestais nos Estados. Desse 

modo, sugere-se a exclusão dessa meta. 

 

Análise crítica 

 

O ano de 2012 foi marcado pelas discussões em torno da publicação do novo Código 

Florestal (Lei 12.651 de 25/05/2012). Dessa forma, a articulação com o SISNAMA na temática 

gestão florestal ficou pendente do ponto de vista técnico e jurídico. 

No que diz respeito ao fomento da gestão florestal, em 2012 foram lançadas 9 chamadas 

Públicas de Projetos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal (FNDF) com foco em 

assistência técnica e extensão rural para o fortalecimento do manejo florestal comunitário, familiar e 

de uso múltiplo,  na promoção do uso sustentável de recursos florestais, no fortalecimento do 

manejo comunitário na Caatinga , inclusive polos industriais, e em atividades florestais sustentáveis 

na Amazônia. Outro instrumento de fomento aprimorado diz respeito ao Fundo Estratégico Clima 

que contempla o Programa de Investimento Florestal (FIP) com foco no Bioma Cerrado. 

Com relação à geração e disponibilização de informações florestais, o Inventário Florestal 

Nacional do Brasil (IFN-BR) vem se consolidando como um importante instrumento de 

monitoramento da qualidade das florestas brasileiras. O IFN-BR consiste na coleta sistemática de 

dados biofísicos e socioambientais de campo a cada cinco anos, em todo território nacional. Com a 

implementação do IFN-BR serão geradas informações periódicas sobre as florestas naturais e 

plantadas, sua composição, diversidade, extensão, dinâmica e estoques de madeira, biomassa e 

carbono. Em 2012, foram iniciados os trabalhos do IFN no Ceará, Sergipe, Paraná, Rio Grande do 

Sul e Rio de Janeiro e concluídos os trabalhos do IFN em Santa Catarina e Distrito Federal. Para o 

ano de 2013, serão iniciadas as atividades do IFN nos estados da Amazônia e do Cerrado. 

O Sistema Nacional de Informações Florestais (SNIF), disponível no sítio eletrônico do Serviço 

Florestal Brasileiro (www.florestal.gov.br/snif), é uma plataforma que concentra dados sobre as 

florestas e o setor florestal brasileiro, com ênfase nas informações sobre os aspectos 

socioeconômicos, ensino, pesquisa e gestão florestal. Em 2012, seus dados foram atualizados, e 

serviram de base para a produção de mais uma versão do livro de bolso “Florestas do Brasil em 

Resumo” e para a elaboração do Relatório Nacional para a 10ª Seção do Fórum das Nações Unidas 

sobre Florestas.  

As principais dificuldades encontradas foram na contratação de empresa especializada em 

desenvolvimento de sistemas de informação, devido às exigências burocráticas e documentos 

necessários, o que tomou todo o ano, sendo contratada somente em dezembro. No ano de 2013, 

espera-se, portanto, consolidar o SNIF como um instrumento de planejamento e transparência da 

gestão pública florestal, através de investimentos em tecnologia da informação e construção de 

parcerias institucionais. 

O Portal Nacional da Gestão Florestal (PNGF), que é uma das bases de dados mais 

importantes que compõem o SNIF, possuía algumas falhas no seu funcionamento que foram 

corrigidas ao longo do ano de 2012. Também foram capacitados representantes dos estados da 

região Sudeste e Centro-Oeste, para alimentação dessa base de dados, e realizou-se a integração do 

sistema DOF do IBAMA. Espera-se que em 2013 essa plataforma funcione com melhor 

desempenho e os órgãos do SISNAMA estejam aptos a complementar e atualizar as suas 

informações para a produção de estatísticas sobre a gestão florestal do país. 
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O aperfeiçoamento de dados espaciais proporcionou disponibilizar informações do Cadastro 

Nacional de Florestas Públicas (CNFP) por meio de mapas interativos que possibilitam consultas e 

download dos dados (http://geo.florestal.gov.br ou http://mapas.florestal.gov.br). 

 

 
Identificação do Objetivo 

Código  0229 

Descrição 

Promover a recuperação de áreas degradadas, com ênfase nas áreas de  preservação permanente e de 

reserva legal, por meio de pesquisa e instrumentos de adequação e regularização ambiental de imóveis 

rurais. 

Programa  2036 - Florestas, prevenção e controle do desmatamento e dos incêndios 

Órgão Responsável Ministério do Meio Ambiente 

Metas do Exercício 

Ordem Descrição 
Unidade 

de Medida 

Meta Física 

Prevista ao 

final do 

PPA 

Realizada no Exercício 

0229-1 

Implementar 12 novos Centros 

de Referência em Recuperação 

de Áreas Degradadas (CRADs) 

nos biomas brasileiros 

UN 
Inicial: 12 

Final: 7 
7 

Atualmente, existem sete CRADs: CRAD-

Mata Seca, gerido pela Universidade de 

Montes Claros, o CRAD-UnB, gerido pela 

Universidade de Brasília (UnB); o CRAD-

Alto São Francisco, coordenado pela 

Universidade Federal de Lavras (UFLA); o 

CRAD da Caatinga, gerido pela 

Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (UNIVASF); o CRAD-Baixo São 

Francisco, administrado pela Universidade 

Federal de Alagoas (UFAL) e pela 

Universidade Federal de Sergipe (UFS); o 

CRAD-Serra Talhada, coordenado pela 

Universidade Federal Rural de Pernambuco 

(UFRPE), e o CRAD-Oeste Baiano, gerido 

pela Universidade Federal da Bahia 

(UFBA). 

Está em negociação a criação de 4 novos 

CRADs para 2013 nos biomas Pampa, Mata 

Atlantica e Amazônia. 

0229-2 

Promover a recuperação de 20 

milhões de hectares de Áreas de 

Preservação Permanente (APPs) 

e Reservas Legais 

 

HA 

Inicial: 20 

milhões 

Final: 40 

40 

O Departamento de Florestas do Ministério 

do Meio Ambiente firmou convênios com as 

prefeituras de Engenheiro Paulo de Frontin e 

Volta Redonda para recuperar 40 hectares 

de áreas degradadas. Espera-se que, a partir 

da implementação da nova Lei Florestal, as 

ações sejam fortalecidas. 

0229-3 

Estabelecer, para cada bioma, 

metodologia de recuperação de 

áreas degradadas e as respectivas 

análises econômicas 

 

UN 
Inicial: 7 

Final: 0 
0 

Foi iniciado o processo de regulamentação 

da nova Lei Florestal. Em 2013, o Governo 

Federal estará empenhado em apresentar 

novas propostas de regulamentação da Lei 

n° 12.651/2012 e em coordenar programas e 

projetos para implementação da nova Lei 

Florestal, em parceria com instituições 

públicas e sociedade civil, com ênfase no 

CAR e nos PRAs. 

0229-4 

Instituir plano nacional de 

recuperação de áreas degradadas 

e restauração da paisagem 

UN 
Inicial: NA 

Final: 0 
0 

A Secretaria de Biodiversidade e Florestas 

do Ministério do Meio Ambiente, por meio 

do Programa PROBIO II, irá contratar 

consultoria especializada para subsidiar 

tecnicamente a formulação do Plano 
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Nacional. A previsão é que o Plano seja 

lançado em 2013. 

 

Análise crítica 

 

As florestas brasileiras, distribuídas por seis biomas com características particulares, 

ocupam aproximadamente 516 milhões de hectares, cerca de 61% do território brasileiro, e 

desempenham importantes funções sociais, econômicas e ambientais. 

Em 2012, foi sancionada a Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012, alterada pela Lei n° 

12.727, de 17 de outubro de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e revoga a Lei 

n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, que instituía o Código Florestal brasileiro. Essa nova Lei 

Florestal traz disposições legais que buscam conciliar produção florestal, produção agrícola, 

proteção ambiental e sustentabilidade em um quadro social inclusivo.  

A Lei n° 12.651/2012 traz maior segurança jurídica ao proprietário rural e autoriza a 

instituição de novos instrumentos de apoio e incentivo para impulsionar a recuperação de áreas 

degradadas e a conservação florestal no país. Dentre esses instrumentos destacam-se o Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), os Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de imóveis rurais e o 

Programa de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio Ambiente. O Decreto n° 

7.830, de 17 de outubro de 2012, regulamenta o CAR e estabelece normas de caráter geral aos 

PRAs.  

Em 2013, o Governo Federal estará empenhado em apresentar novas propostas de 

regulamentação da Lei n° 12.651/2012 e em coordenar programas e projetos para implementação da 

nova Lei Florestal, em parceria com instituições públicas e sociedade civil, com ênfase no CAR e 

nos PRAs. 

 
Identificação do Objetivo 

Código  0469 

Descrição 

Promover o manejo florestal sustentável, de uso múltiplo, com enfoque comunitário e familiar, visando 

conciliar a manutenção e uso das florestas e a integração com demais sistemas produtivos, ampliando a 

oferta de produtos florestais e gerando renda. 

Programa  2036 - Florestas, prevenção e controle do desmatamento e dos incêndios 

Órgão Responsável Ministério do Meio Ambiente 

Metas do Exercício 

Ordem Descrição 
Unidade 

de Medida 

Meta Física 

Prevista ao 

final do 

PPA 

Realizada no Exercício 

0469-1 

Capacitar 200 Técnicos em boas 

práticas de manejo de espécies de 

produtos florestais não-

madeireiros 

UN 
Inicial: 200 

Final: 0 
0 

A proposta está sendo construída de forma 

que possa contemplar em uma primeira 

turma 200 técnicos, e ser replicada 

posteriormente contemplando um número 

maior de técnicos. Pretende-se concluir a 

proposta, bem como definir as estratégias 

para execução da primeira turma, ainda no 

primeiro semestre de 2013, de forma que a 

partir do segundo semestre seja possível 

iniciar a atividade. 

0469-2 

Elaborar e implementar 4 Planos 

Anuais de Manejo Florestal 

Comunitário e Familiar 

(PAMFCs) 

UN 
Inicial: 4 

Final: 0 
0 

A meta não foi cumprida em 2012 devido às 

dificuldades de articulação entre Ministério 

do Meio Ambiente e Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, órgãos que 

compõe o Comitê Gestor do Programa. O 

Plano Anual de 2012 não foi elaborado. 

0469-3 Promover o manejo de 5 milhões HA Inicial: 5 0 Nessa ação não houve execução das metas 
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de hectares de florestas privadas 

de forma sustentável 

 

milhões 

Final: 0 

físicas. O departamento de florestas não é 

responsável diretamente por expandir o uso 

sustentável dos recursos florestais. A 

finalidade da meta é promover (por meio do 

apoio à projetos, aperfeiçoamento da 

legislação, e divulgação de práticas 

sustentáveis) a ampliação da base florestal 

manejada para a produção madeireira e não-

madeireira de forma sustentável e adequada 

à legislação ambiental, para o atendimento 

às demandas da sociedade, além da geração 

de emprego e diversificação da renda. Nessa 

ação, os esforços do departamento estão 

concentrados na formulação de protocolos 

de boas práticas para o manejo de espécies 

florestais de diversos biomas. 

0469-4 

Capacitar 6.000 famílias com a 

promoção de assistência técnica 

e extensão rural apropriadas ao 

manejo florestal comunitário e 

familiar 

 

UN 

Inicial: 6 

mil 

Final: 0 

0 

Referente a essa ação não foram realizadas 

atividades especificas. Contudo, houve 

articulação entre diversos órgãos da 

administração federal, que têm atuação 

relacionada a populações tradicionais e 

extrativistas, no sentido de elaborar uma 

propostas de ATER extrativista para 

populações de Unidade deConservação de 

Uso Sustentável Federais e Projetos de 

Assentamentos Diferenciados.  

Deverão ser contemplados por essa ação 26 

mil famílias extrativistas e os recursos a 

serem investidos chegam a R$ 130 milhões, 

em um período de 30meses. 

0469-5 

Estabelecer normas e diretrizes 

técnicas para o manejo florestal 

sustentável de 27 espécies 

vegetais de produtos florestais 

não-madeireiros 

 

UN 
Inicial: 27 

Final: 0 
0 

O MMA contratou consultores para elaborar 

e descrever de forma sequencial as diretrizes 

e parâmetros técnicos para orientar a adoção 

de boas práticas de manejo sustentável na 

obtenção de produtos não madeireiros de 

algumas espécies florestais. A partir desse 

estudo, obteve-se o protocolo de boas 

práticas de manejo das espécies. Entretanto, 

para o processo de consolidação e validação 

desse protocolo, faz-se necessário, em 2013, 

a realização de Oficinas com a ampla 

participação dos atores da cadeia produtiva, 

bem como, pesquisadores e atores 

governamentais. O que possibilitará a união 

do conhecimento tradicional ao 

conhecimento científico e a aplicação de 

técnicas sustentáveis para utilização desses 

recursos. 

0469-6 

Estabelecer manejo sustentável 

de 10 produtos da 

sociobiodiversidade em 34 

Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável federais 

 

UN 
Inicial: 10 

Final: 7 
7 

Iniciativas de manejo sustentável com 7 

produtos da sociobiodiversidade  em 10 

Unidades de Conservação, todas do bioma 

Amazônia, de acordo com a distribuição a 

seguir:  Castanha do brasil (FlonaSaracá-

Taquera); jaborandi (FlonaCarajas); 

Copaíba (Flona Macauã); Açaí (Resex Rio 

Cajarí e Flona Amapá); Andiroba (Resex 

Médio Juruá); Buriti (Resex Chapada 

Limpa); Cacau Nativo (ResexArapixi e 

Resex Médio Purus). 

0469-7 
Implementar Planos de Manejo 

Florestal Sustentável 
HA 

Inicial: 

340.000 

5.159,

24 

Os planos de manejo para o Programa 

Nacional de Crédito Fundiário referem-se a 
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Comunitário e Familiar em 

assentamentos do Incra e do 

Programa Nacional de Crédito 

Fundiário em 340 mil hectares 

 

Final: 

5.159,24 

uma área total de de  5.159,24 ha com 

PMFS em Pernabuco e Piauí. Ja foi 

contratado para execução em 2013 uma  

mais 7 mil ha que beneficam os estados do 

CE e RN. 

As áreas da Caatinga são pequenas, sendo 

que a maior parte dessa meta será cumprida 

pelos PMFS do INCRA para a Amazônia. 

0469-8 

Implementar Planos de Manejo 

Florestal Sustentável 

Comunitário e Familiar em 180 

mil hectares de Unidades de 

Conservação de Uso Sustentável 

federais 

HA 

Inicial: 

180.000 

Final: 

41.791 

41.791 

Atualmente 3 planos de manejo florestal 

sustentável comunitário estão autorizados e 

em execução em Resex e Flonas federais 

sendo 1 PMFS na Flona Tapajós com área 

autorizada e sob Contrato de Concessão 

Real de Uso – CCDRU de 18.785 ha; 1 

PMFS na Resex Verde para Sempre com 

área 18.772 e 1 PMFS na Resex Chico 

Mendes com área de 4.233 Há. 

 

As ações de apoio ao manejo florestal comunitário tiveram como principais parceiros, além 

das secretarias afins do Ministério do Meio Ambiente, o ICMBio, INCRA e Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, por serem os órgãos responsáveis pela gestão das áreas onde se 

desenvolvem as ações de manejo florestal comunitário e responsáveis pela execução da política 

nacional de ATER para esses produtores.  

Para 2012, foram executadas ações de assistência técnica e capacitação, pré-requisitos para 

promover o a ampliação da área sob manejo florestal comunitário na Amazônia e na Caatinga. Ao 

permitir o desenvolvimento de capacidades locais para o manejo sustentável e assessoria direta para 

o desenvolvimento organizacional, produtivo e econômico dos empreendimentos comunitários, as 

atividades contribuem diretamente para o fortalecimento de atividades econômicas de base florestal, 

com inclusão e aumento de renda.  

No cômputo geral, obteve-se grande avanço com as chamadas de Assistência Técnica 

voltadas especificamente para o manejo florestal comunitário, tanto em unidades de conservação 

quanto assentamentos, e a inserção da temática nas chamadas voltadas para agricultores familiares, 

especialmente na Amazônia e Caatinga. 

Entretanto, dificuldades de articulação para construção das propostas conjuntas entre os 

órgãos e a escassez de pessoal fizeram com que algumas metas previstas sofressem atrasos, 

destaque deve ser dado às dificuldades encontradas para a publicação do Plano Anual do Programa 

Federal de Manejo Florestal Comunitário, que não pode ocorrer em 2012 devido às dificuldades de 

construção conjunta entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário. 

 
Identificação do Objetivo 

Código  0472 

Descrição 
Incentivar a ampliação de florestas plantadas, com vistas ao suprimento da demanda de matéria-prima 

florestal e à redução da pressão sobre os remanescentes nativos. 

Programa  2036 - Florestas, prevenção e controle do desmatamento e dos incêndios 

Órgão Responsável Ministério do Meio Ambiente 

Metas do Exercício 

Ordem Descrição 
Unidade 

de Medida 

Meta Física 

Prevista ao 

final do 

PPA 

Realizada no Exercício 

0472-1 

Disponibilizar acesso ao crédito 

florestal a 250 mil pequenos 

produtores rurais 

UN 

Inicial: 

250.000 

Final: 0 

0 

O Crédito Rural abrange recursos destinados 

a custeio, investimento ou comercialização. 

As suas regras, finalidades e condições estão 
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estabelecidas no Manual de Crédito Rural 

(MCR), elaborado pelo Banco Central do 

Brasil. Essas normas são seguidas por todos 

os agentes que compõem o Sistema 

Nacional de Crédito Rural (SNCR), como 

bancos e cooperativas de crédito. 

Os créditos de custeio ficam disponíveis 

quando os recursos se destinam a cobrir 

despesas habituais dos ciclos produtivos, da 

compra de insumos à fase de colheita. Já os 

créditos de investimento são aplicados em 

bens ou serviços duráveis, cujos benefícios 

repercutem durante muitos anos. Por fim, os 

créditos de comercialização asseguram ao 

produtor rural e a suas cooperativas os 

recursos necessários à adoção de 

mecanismos que garantam o abastecimento 

e o armazenamento da colheita nos períodos 

de queda de preços. 

O produtor pode pleitear as três modalidades 

de crédito rural como pessoa física ou 

jurídica. As cooperativas rurais são também 

beneficiárias naturais do sistema. 

Ano a ano, o governo federal tem alocado 

cada vez mais recursos para o crédito rural. 

A maior parte do dinheiro destina-se a 

créditos de custeio para cobrir os gastos 

rotineiros com as atividades no campo. Esse 

dinheiro é tomado diretamente nos bancos 

ou por meio das cooperativas de crédito.  

A oferta de linhas de créditos para 

investimentos conta com recursos do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) e dos Fundos 

Constitucionais de Financiamento do Centro 

Oeste, Norte e Nordeste, conhecidos, pela 

ordem, como FCO, FNO e FNE. 

(http://www.agricultura.gov.br/politica-

agricola/credito-rural). 

RESULTADOS DO MDA: até as 18 horas 

do dia 08 de março de 2013 o MMA não 

recebeu as informações da meta do MDA. 

0472-2 

Ampliar a área de florestas 

plantadas em 6 milhões de 

hectares 

HA 

Inicial: 

6.000.000 

Final: 

32.043 

32.043 

Houve uma ampliação de 32.043,00 ha de 

florestas plantadas em 2011. Os dados são 

apurados pela ABRAF e referem-se à 

ampliação de 2010 para 2011, já que os 

dados de 2012 só são disponibilizados em 

junho/2013. 

0472-3 

Ampliar em 600 mil hectares as 

florestas plantadas com espécies 

nativas 

UN 

Inicial: 

600.000 

Final: 0 

0 

Apesar de possuirmos mais de 60% do 

território coberto por florestas, ainda pouco 

conhecemos dessa riqueza. Precisamos, 

portanto, conhecer nossas florestas por 

dentro, a sua qualidade, o seu potencial. Não 

podemos ser conhecidos apenas pelo que 

“perdemos de florestas”. Dessa forma, 

depois de mais de quarenta anos da primeira 

iniciativa, estamos implantando o Inventário 

Florestal Nacional do Brasil (IFN-BR). Com 

a implementação do IFN-BR, serão geradas 

informações periódicas sobre as florestas 

naturais e plantadas, sua composição, 
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diversidade, extensão, dinâmica e estoques 

de madeira, biomassa e carbono. O Brasil, 

finalmente, conhecerá sua riqueza florestal. 

Com isso, produzirá políticas mais eficazes 

de como melhor usá-la e conservá-la, 

incluindo uso de espécies nativas para 

produção. 

0472-4 

Ampliar em 1 milhão de hectares 

das áreas plantadas destinadas ao 

suprimento de lenha e carvão 

vegetal do setor industrial 

UN 

Inicial: 

1.000.000 

Final: 0 

0 

O Serviço Florestal Brasileiro, atento a esse 

desafio, ofertou assistência técnica florestal 

e para a gestão de empreendimentos nos 

biomas Amazônia e Caatinga para cerca de 

3.000 famílias. O Nordeste, em especial, 

tem 30% de sua matriz energética à base da 

lenha e do carvão. O governo, com a 

contribuição relevante do Serviço Florestal 

Brasileiro, tem convergido esforços para 

incentivar a oferta sustentável de lenha e o 

aumento da eficiência energética dos fornos 

das indústrias, possibilitando vislumbrar um 

horizonte de inserção econômica do 

produtor do semiárido, sustentabilidade de 

pólos industriais relevantes e mitigação da 

desertificação em regiões críticas.  

Quanto à apuração do resultado da meta, foi 

informado pelo MDIC que, existe uma 

enorme dificuldade de se apurar o dado 

relativo a plantio de florestas destinadas ao 

suprimento de lenha e carvão vegetal do 

setor industrial. Para o ano de 2012, não foi 

possível ao MDIC apurar o resultado para a 

meta e acredita-se que, para os próximos 

exercícios, o monitoramento dessa meta 

continuará sendo de difícil apuração por 

parte deste Ministério. Sugere-se a exclusão 

da meta, ou a alteração de responsável pelo 

seu monitoramento. 

 

Análise crítica 

As florestas brasileiras, distribuídas por seis biomas com características particulares, 

ocupam aproximadamente 516 milhões de hectares, cerca de 61% do território brasileiro, e 

desempenham importantes funções sociais, econômicas e ambientais. 

Em 2012, foi sancionada a Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012, alterada pela Lei n° 

12.727, de 17 de outubro de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e revoga a Lei 

n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, que instituía o Código Florestal brasileiro. Essa nova Lei 

Florestal traz disposições legais que buscam conciliar produção florestal, produção agrícola, 

proteção ambiental e sustentabilidade em um quadro social inclusivo.  

Em 2013, o Governo Federal estará empenhado em apresentar novas propostas de 

regulamentação da Lei n° 12.651/2012 e em coordenar programas e projetos para implementação da 

nova Lei Florestal.  

Já o desenvolvimento de alternativas sustentáveis de uso das florestas públicas federais por 

meio de concessões florestais, faz parte do conjunto de ações para a redução das desigualdades 

regionais e do desmatamento, para o ordenamento da ocupação do território amazônico e para a 

geração de um ambiente de legalidade do uso das florestas. 

O reflorestamento com espécies de valor comercial em áreas desmatadas é também uma 

forma tanto de gerar renda ao produtor rural brasileiro quanto de combater a desertificação nas 

regiões semiáridas. Para esse fim, produtores e extensionistas devem ser capacitados para garantir 

maior produtividade e sustentabilidade ao seu negócio.  
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O Serviço Florestal Brasileiro, atento a esse desafio, ofertou assistência técnica florestal e 

para a gestão de empreendimentos nos biomas Amazônia e Caatinga para cerca de 3.000 famílias. O 

Nordeste, em especial, tem 30% de sua matriz energética à base da lenha e do carvão. O governo, 

com a contribuição relevante do Serviço Florestal Brasileiro, tem convergido esforços para 

incentivar a oferta sustentável de lenha e o aumento da eficiência energética dos fornos das 

indústrias, possibilitando vislumbrar um horizonte de inserção econômica do produtor do semiárido, 

sustentabilidade de pólos industriais relevantes e mitigação da desertificação em regiões críticas. 

 

 
Identificação do Objetivo 

Código  0563 

Descrição 
Realizar o planejamento e a gestão ambiental territorial da zona costeira, visando a redução de suas 

vulnerabilidades ambientais, sociais e econômicas. 

Programa  2046 - Mar, Zona Costeira e Antártida 

Órgão Responsável Ministério do Meio Ambiente 

Metas do Exercício 

Ordem Descrição 
Unidade 

de Medida 

Meta Física 

Prevista ao 

final do 

PPA 

Realizada no Exercício 

0563-1 

Capacitar parceiros institucionais 

e sociedade dos 17 estados 

costeiros nas modalidades 

presencial ou a distancia, na 

metodologia do Projeto Orla 

UN 
Inicial: 17 

Final: 17 
17 

Em 2012 foram realizados 3 cursos 

regionais de formação de instrutores na 

metodologia do Projeto Orla, abrangendo os 

estados das regiões Sul/Sudeste (RS, SC, 

PR, SP, RJ e ES); região Nordeste (BA, SE, 

AL, PE, PB, RN, CE, PI e MA) e o a região 

Norte (PA e AP).  Esses cursos promoveram 

a capacitação de 150 instrutores quanto a 

metodologia a ser utilizada nas oficinas para 

elaboração do Plano de Gestão Integrada da 

Orla. 

Uma das demandas permanentes do Projeto 

Orla é a necessidade da sensibilização dos 

atores da sociedade civil organizada e 

técnicos municipais, estaduais e federais que 

atuam na orla. Como o número de atores é 

muito alto a estratégia de desenvolver um 

curso a distância atende as necessidades de 

capacitação. Neste sentindo, a Coordenação 

Nacional do Projeto Orla vem 

desenvolvendo a proposta junto a 

Universidade de Rio Grande e a previsão é 

que o curso aconteça no primeiro semestre 

de 2013. Pretende-se capacitar 

aproximadamente 500 técnicos dos 

diferentes setores e esferas de governo.   

0563-2 

Elaborar metodologia para 

estudo e avaliação de 

vulnerabilidades na zona 

costeira, em escala local 

NA NA NA 

Em 2012 foram iniciados os projetos de 

vulnerabilidade da zona costeira às 

mudanças climáticas apoiados pelo Fundo 

Clima. Como resultado preliminar desses 

projetos está colocado o desafio de se 

estabelecer um referencial único para 

aferição do nível médio do mar, requisito 

fundamental para o estabelecimento de 

cenários e tendências. 

0563-3 
Elaborar proposta para 

monitoramento e avaliação dos 
NA NA NA 

A Coordenação Nacional do Projeto Orla, 

no intuito de desenvolver um sistema de 
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resultados do Projeto Orla monitoramento das ações implementadas 

pelo Projeto, bem como avaliar seus níveis 

de internalização nos municípios, iniciou 

junto ao MEC um processo de avaliação de 

ferramentas aplicáveis. Estão sendo 

analisados o EPROINFO e o SIMEC, o 

primeiro consiste em um ambiente 

colaborativo de aprendizagem que utiliza a 

tecnologia Internet e permite a concepção, 

administração e desenvolvimento de 

diversos tipos de ações, já o segundo 

permite o acompanhamento gerencial de 

metas e tarefas. Ambos estão sendo 

analisados sob a ótica de adequações e 

ajustes para a avaliação de resultados e 

monitoramento de processos. 

0563-4 

Implementar e disseminar 

Sistema de Modelagem Costeira 

(SCM), adaptado às 

características da costa brasileira 

NA NA NA 

Em 2012, foram estruturados estudos de 

caso em Pernambuco e Rio Grande do 

Norte, com envolvimento das Universidades 

Federais e gestores ambientais estaduais, 

para estudar alternativas frente aos graves 

problemas de erosão costeira. Também foi 

realizada a missão brasileira à Universidade 

de Cantábria com a participação de 18 

gestores e professores federais e estaduais, 

para conhecer a estrutura de aplicação da 

ferramenta SMC na Espanha. Em dezembro 

houve a formação de 30 técnicos brasileiros, 

por meio do primeiro curso da ferramenta 

SMC Brasil, que contribuirão com o 

aprimoramento da ferramenta e serão os 

primeiros multiplicadores no Brasil. Os 

treinandos receberam a versão beta da 

ferramenta e assumiram o compromisso de 

desenvolver trabalhos práticos com objetivo 

de verificar e reportar possíveis falhas no 

sistema.  

Registra-se como fundamental para o 

sucesso do projeto, o acesso a dados de 

ondas, necessários para a calibração da 

ferramenta SMC Brasil; para tanto temos 

feito contato com o INPH, subordinado à 

Secretaria de Portos, instituição que possui o 

acervo de dados necessários do projeto SMC 

Brasil. Coloca-se também como caminho 

crítico a colaboração das instituições 

participantes do Comitê Executivo do SMC 

Brasil, instituído no âmbito do Gi-Gerco. 

 

Análise crítica 

Em 2012 os avanços neste objetivo estiveram centrados na construção do embasamento 

conceitual de que o planejamento territorial da costa deve ser integrado ao planejamento do 

território brasileiro como um todo, nas suas feições continental, costeira e marinha. 

Em relação às vulnerabilidades, foram intensificadas as ações em torno do Sistema de 

Modelagem Costeira (SMC), cooperação técnica entre Brasil e Espanha, para aumentar os 

conhecimentos, informações e qualificação da gestão costeira no Brasil, nos três níveis de governo. 

Como produtos cita-se o Atlas de Inundação, em elaboração, que contribuirá para estratégias de 

enfrentamento aos efeitos das mudanças climáticas. Necessário, no entanto, a construção de 

estratégia para se enfrentar o desafio de se estabelecer um referencial único para aferição do nível 
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médio do mar, requisito fundamental para o estabelecimento de cenários e tendências, com precisão 

local. Já no escopo do Projeto Orla foram formados 150 novos instrutores, com a realização de 3 

cursos regionais, favorecendo a expansão da política pública.  

Em 2013, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro completa 25 anos (Lei 7.661 de 

1988), ensejando ações específicas para avaliação e realinhamento de compromissos. Para o SMC 

Brasil, o desafio é construir a estratégia de disseminação, com responsabilidades compartilhadas 

entre vários órgãos federais, no âmbito do Gi-Gerco, que envolverá a formação na ferramenta e o 

acompanhamento dos resultados dos estudos de caso em andamento. É fundamental que haja o 

comprometimento das instituições que compõem o Comitê Executivo do SMV Brasil, instituído no 

âmbito do Gi-Gerco, tanto com o fornecimento de dados para calibração do modelo quanto 

contribuindo com o desenho e a execução dos arranjos para disseminação da ferramenta. Já no 

Projeto Orla, fica o desafio de se construir a integração institucional e metodológica para a orla 

fluvial e com outros instrumentos de planejamento territorial municipal, como o Plano Diretor. Com 

relação à temática priorizada na Rio+20, o Lixo Marinho, espera-se subsidiar a IV Conferência 

Nacional do Meio Ambiente para produzir um marco zero sobre a situação no Brasil e, a partir daí 

construir-se a estratégia da política pública para enfrentamento deste problema. Em relação às 

mudanças climáticas, é necessário estabelecer diretrizes para mapeamento de vulnerabilidades em 

escala local, a partir da experiência dos projetos apoiados pelo Fundo Clima e experiências 

internacionais, além do arranjo para se estabelecer o referencial único para determinação do nível 

médio do mar. 

 

4.1.3 Informações Sobre Iniciativas Vinculadas a Programas Temáticos de Responsabilidade 

da UJ 

 

No atual modelo de gestão do PPA 2012-2015 não se identifica órgão ou unidade 

responsável pelas iniciativas, de forma que serão apresentadas as iniciativas implementadas pela UJ 

de acordo com a execução orçamentária da Unidade. Ressalta-se, ainda, que, frente ao novo modelo 

do PPA, não é possível apresentar a execução orçamentária e financeira das iniciativas, dado esse 

que se apresenta apenas nas ações orçamentárias. 

 

QUADRO A.4.3 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Iniciativa 

Código  01SH 

Descrição Aperfeiçoamento e implementação dos marcos legais da política nacional da biodiversidade 

Objetivo (listar a 

qual objetivo a 

iniciativa está 

ligada) 

0504 - Atualizar o marco regulatório sobre a conservação, o uso sustentável e a repartição de benefícios 

da biodiversidade, tendo como referência os compromissos assumidos pelo governo brasileiro na 

Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). 

Órgão ou Unidade 

Responsável 
Ministério do Meio Ambiente  

Ações Orçamentárias associadas à Iniciativa  

Código  Descrição 

18.541.2018.8408 Implementação e Fortalecimento da Política Nacional da Biodiversidade 

 

 
Identificação da Iniciativa 

Código  01SP 

Descrição Elaborar e aprovar marco regulatório e plano nacional sobre espécies exóticas invasoras 

Objetivo (listar a 

qual objetivo a 

iniciativa está 

ligada) 

0504 - Atualizar o marco regulatório sobre a conservação, o uso sustentável e a repartição de benefícios 

da biodiversidade, tendo como referência os compromissos assumidos pelo governo brasileiro na 

Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). 
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Órgão ou Unidade 

Responsável 
Ministério do Meio Ambiente  

Ações Orçamentárias associadas à Iniciativa  

Código  Descrição 

Sem ações 

associadas, apenas 

Medida Institucional 

Normativa 

Elaboração de marco regulatório e do Plano Nacional sobre espécies exóticas invasoras. 

 

 
Identificação da Iniciativa 

Código  01TG 

Descrição 
Caracterização Nutricional das Plantas Alimentícias e Inclusão dessas Espécies em Programas 

Institucionais do Governo Federal voltados à Segurança Alimentar e Nutricional 

Objetivo (listar a 

qual objetivo a 

iniciativa está 

ligada) 

0506 - Promover o uso sustentável da biodiversidade por meio da valorização agrobiodiversidade e dos 

produtos da sociobiodiversidade, com agregação de valor, consolidação de mercados sustentáveis e 

pagamento pelos serviços ambientais 

Órgão ou Unidade 

Responsável 
Ministério do Meio Ambiente  

Ações Orçamentárias associadas à Iniciativa  

Código  Descrição 

18.541.2018.20LV 
Caracterização Nutricional das Plantas Alimentícias e Inclusão dessas Espécies em Programas 

Institucionais do Governo Federal Voltados à Segurança Alimentar e Nutricional 

 

 
Identificação da Iniciativa 

Código  01TU 

Descrição Fomento a projetos que visem à conservação e ao uso sustentável da biodiversidade 

Objetivo (listar a 

qual objetivo a 

iniciativa está ligada) 

0506 - Promover o uso sustentável da biodiversidade por meio da valorização agrobiodiversidade e 

dos produtos da sociobiodiversidade, com agregação de valor, consolidação de mercados sustentáveis 

e pagamento pelos serviços ambientais 

Órgão ou Unidade 

Responsável 
Ministério do Meio Ambiente  

Ações Orçamentárias associadas à Iniciativa  

Código  Descrição 

18.541.2018.2B07 Fomento a Projetos de Conservação, Uso e Recuperação da Biodiversidade (Probio I e II) 

 

 
Identificação da Iniciativa 

Código  01UD 

Descrição 
Promoção das cadeias e arranjos produtivos locais da sociobiodiversidade e da conservação e uso 

sustentável das espécies da agrobiodiversidade 

Objetivo (listar a 

qual objetivo a 

iniciativa está ligada) 

0506 - Promover o uso sustentável da biodiversidade por meio da valorização agrobiodiversidade e 

dos produtos da sociobiodiversidade, com agregação de valor, consolidação de mercados sustentáveis 

e pagamento pelos serviços ambientais 

Órgão ou Unidade 

Responsável 
Ministério do Meio Ambiente  

Ações Orçamentárias associadas à Iniciativa  

Código  Descrição 

18.541.2018.2B61 Identificação e Pesquisa de Espécies da Fauna e Flora de Importância Econômica 

 

 
Identificação da Iniciativa 
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Código  01UU 

Descrição 
Promoção da repartição de benefícios decorrentes do acesso e uso dos recursos genéticos e do 

conhecimento tradicional associado 

Objetivo (listar a 

qual objetivo a 

iniciativa está ligada) 

0507 - Modernizar a gestão, promover o acesso aos recursos genéticos da biodiversidade e aos 

conhecimentos tradicionais associados e assegurar a repartição justa e equitativa dos benefícios 

gerados 

Órgão ou Unidade 

Responsável 
Ministério do Meio Ambiente  

Ações Orçamentárias associadas à Iniciativa  

Código  Descrição 

18.541.2018.20TS Conservação, Uso, Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira 

18.541.2018.4976 
Promoção da Repartição de Benefícios Decorrentes do Acesso e Uso dos Recursos Genéticos e do 

Conhecimento Tradicional Associado 

 

 
Identificação da Iniciativa 

Código  01V6 

Descrição 
Elaboração de planos de gestão e recuperação para as espécies aquáticas ameaçadas e espécies sobre-

explotadas da pesca marinha e continental 

Objetivo (listar a 

qual objetivo a 

iniciativa está ligada) 

0508 - Recuperar o estado de conservação das espécies brasileiras, com ênfase nas ameaçadas de 

extinção 

Órgão ou Unidade 

Responsável 
Ministério do Meio Ambiente  

Ações Orçamentárias associadas à Iniciativa  

Código  Descrição 

18.541.2018.20LU 
Elaboração e Implementação de Planos de Recuperação para Espécies Aquáticas Ameaçadas e 

Vulneráveis 

 
Identificação da Iniciativa 

Código  01VT 

Descrição Controle de espécies sinantrópicas com efeitos deletérios sobre ambientes naturais, urbanos e rurais 

Objetivo (listar a 

qual objetivo a 

iniciativa está 

ligada) 

0509 - Aprimorar instrumentos de prevenção, monitoramento, avaliação e controle do uso da 

biodiversidade visando a biossegurança e o equilíbrio dos ecossistemas 

Órgão ou Unidade 

Responsável 
Ministério do Meio Ambiente  

Ações Orçamentárias associadas à Iniciativa  

Código  Descrição 

Sem ações 

associadas, apenas 

Medida Institucional 

Normativa 

Controle de espécies sinantrópicas com efeitos deletérios sobre ambientes naturais, urbanos e rurais. 

 

 
Identificação da Iniciativa 

Código  01VU 

Descrição 

Criação da Rede Nacional de Monitoramento da Biodiversidade integrada ao Sistema Brasileiro de 

Informação sobre Biodiversidade, visando contribuir para a definição e o aprimoramento de políticas 

públicas 

Objetivo (listar a 

qual objetivo a 

iniciativa está ligada) 

0509 - Aprimorar instrumentos de prevenção, monitoramento, avaliação e controle do uso da 

biodiversidade visando a biossegurança e o equilíbrio dos ecossistemas 

Órgão ou Unidade Ministério do Meio Ambiente  
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Responsável 

Ações Orçamentárias associadas à Iniciativa  

Código  Descrição 

Sem ações associadas, 

apenas Medida 

Institucional Normativa 

Apoio através de atividades da ação orçamentária 2B07 - Fomento a projetos de conservação, uso e 

recuperação da Biodiversidade - PROBIO II e de doação do GEF 

 

 
Identificação da Iniciativa 

Código  01W0 

Descrição Desenvolvimento de pesquisas e ações em biossegurança 

Objetivo (listar a 

qual objetivo a 

iniciativa está ligada) 

0509 - Aprimorar instrumentos de prevenção, monitoramento, avaliação e controle do uso da 

biodiversidade visando a biossegurança e o equilíbrio dos ecossistemas 

Órgão ou Unidade 

Responsável 
Ministério do Meio Ambiente  

Ações Orçamentárias associadas à Iniciativa  

Código  Descrição 

18.541.2018.8406 Desenvolvimento de Ações de Biossegurança de Organismos Geneticamente Modificados 

 

 
Identificação da Iniciativa 

Código  01WF 

Descrição Monitoramento e controle de espécies invasoras 

Objetivo (listar a 

qual objetivo a 

iniciativa está ligada) 

0509 - Aprimorar instrumentos de prevenção, monitoramento, avaliação e controle do uso da 

biodiversidade visando a biossegurança e o equilíbrio dos ecossistemas 

Órgão ou Unidade 

Responsável 
Ministério do Meio Ambiente  

Ações Orçamentárias associadas à Iniciativa  

Código  Descrição 

18.542.2018.6007 Monitoramento e Controle de Espécies Invasoras 

 

 
Identificação da Iniciativa 

Código  01WK 

Descrição Ampliação e consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

Objetivo (listar a 

qual objetivo a 

iniciativa está ligada) 

0510 - Promover a conservação e o uso sustentável de ambientes singulares e de alta relevância para a 

biodiversidade e garantir a representatividade dos ecossistemas brasileiros por meio da ampliação e 

consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e de outras áreas protegidas. 

Órgão ou Unidade 

Responsável 
Ministério do Meio Ambiente  

Ações Orçamentárias associadas à Iniciativa  

Código  Descrição 

18.541.2018.20LX Ampliação e Consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

 

 
Identificação da Iniciativa 

Código  01WR 

Descrição 
Conservação de ecossistemas aquáticos vulneráveis para manutenção de bens e serviços ambientais 

para a sociedade 

Objetivo (listar a 

qual objetivo a 

iniciativa está ligada) 

0510 - Promover a conservação e o uso sustentável de ambientes singulares e de alta relevância para a 

biodiversidade e garantir a representatividade dos ecossistemas brasileiros por meio da ampliação e 

consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e de outras áreas protegidas. 
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Órgão ou Unidade 

Responsável 
Ministério do Meio Ambiente  

Ações Orçamentárias associadas à Iniciativa  

Código  Descrição 

18.541.2018.20LT Identificação de Áreas Críticas e Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade Aquática 

18.541.2018.8354 Desenvolvimento de Projetos-Piloto de Conservação de Manguezais 

 

 
Identificação da Iniciativa 

Código  01WT 

Descrição 

Conservação in situ da diversidade genética, com ênfase para as variedades crioulas e os parentes 

silvestres das principais espécies de plantas cultivadas, por meio da implementação de reservas 

genéticas em Unidades de Conservação 

Objetivo (listar a 

qual objetivo a 

iniciativa está ligada) 

0510 - Promover a conservação e o uso sustentável de ambientes singulares e de alta relevância para a 

biodiversidade e garantir a representatividade dos ecossistemas brasileiros por meio da ampliação e 

consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e de outras áreas protegidas. 

Órgão ou Unidade 

Responsável 
Ministério do Meio Ambiente  

Ações Orçamentárias associadas à Iniciativa  

Código  Descrição 

18.541.2018.20LW 
Identificação, Caracterização e Avaliação de Populações de Variedades Crioulas e de Parentes 

Silvestres das Principais Espécies de Plantas Domesticadas de Reconhecido Valor para a Sociedade. 

 

 
Identificação da Iniciativa 

Código  01WV 

Descrição Gestão ambiental e conservação dos biomas brasileiros 

Objetivo (listar a 

qual objetivo a 

iniciativa está ligada) 

0510 - Promover a conservação e o uso sustentável de ambientes singulares e de alta relevância para a 

biodiversidade e garantir a representatividade dos ecossistemas brasileiros por meio da ampliação e 

consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e de outras áreas protegidas. 

Órgão ou Unidade 

Responsável 
Ministério do Meio Ambiente  

Ações Orçamentárias associadas à Iniciativa  

Código  Descrição 

18.541.2018.8278 
Desenvolvimento do Sistema de Gestão Integrado e Participativo para Conservação e Uso Sustentável 

dos Biomas Brasileiros 

 

 
Identificação da Iniciativa 

Código  01WW 

Descrição Implantação de Corredores Ecológicos 

Objetivo (listar a 

qual objetivo a 

iniciativa está ligada) 

0510 - Promover a conservação e o uso sustentável de ambientes singulares e de alta relevância para a 

biodiversidade e garantir a representatividade dos ecossistemas brasileiros por meio da ampliação e 

consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e de outras áreas protegidas. 

Órgão ou Unidade 

Responsável 
Ministério do Meio Ambiente  

Ações Orçamentárias associadas à Iniciativa  

Código  Descrição 

18.541.2018.101V Implantação de Corredores Ecológicos 

 

 
Identificação da Iniciativa 

Código  01X2 
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Descrição Integração do Sistema Nacional de Unidades de Conservação a outras áreas protegidas 

Objetivo (listar a 

qual objetivo a 

iniciativa está ligada) 

0510 - Promover a conservação e o uso sustentável de ambientes singulares e de alta relevância para a 

biodiversidade e garantir a representatividade dos ecossistemas brasileiros por meio da ampliação e 

consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e de outras áreas protegidas. 

Órgão ou Unidade 

Responsável 
Ministério do Meio Ambiente  

Ações Orçamentárias associadas à Iniciativa  

Código  Descrição 

18.541.2018.2566 Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em Terras Indígenas e Outras Áreas Protegidas 

18.541.2018.2E49 Apoio à Criação e Gestão de Áreas Protegidas 

 

 
Identificação da Iniciativa 

Código  00OS 

Descrição Aprimoramento da estrutura e atuação dos órgãos do SISNAMA 

Objetivo (listar a 

qual objetivo a 

iniciativa está ligada) 

0228 - Promover a gestão florestal compartilhada e o desenvolvimento florestal sustentável, por meio 

do aprimoramento das normas e instrumentos de fomento, pesquisa, informação e controle, em 

articulação com os órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) 

Órgão ou Unidade 

Responsável 
Ministério do Meio Ambiente  

Ações Orçamentárias associadas à Iniciativa  

Código  Descrição 

18.542.2036.8294 
Estruturação dos Órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente para a Gestão Florestal 

Compartilhada 

 

 
Identificação da Iniciativa 

Código  00P4 

Descrição 
Ampliação da oferta e adequação de instrumentos econômicos e financeiros de estímulo à recuperação 

da cobertura vegetal nas áreas de preservação permanente, reserva legal e áreas degradadas 

Objetivo (listar a 

qual objetivo a 

iniciativa está ligada) 

0229 - Promover a recuperação de áreas degradadas, com ênfase nas áreas de preservação permanente 

e de reserva legal, por meio de pesquisa e instrumentos de adequação e regularização ambiental de 

imóveis rurais 

Órgão ou Unidade 

Responsável 
Ministério do Meio Ambiente  

Ações Orçamentárias associadas à Iniciativa  

Código  Descrição 

Sem ações 

associadas, apenas 

Medida Institucional 

Normativa 

Ampliação da oferta e adequação de instrumentos econômicos e financeiros de estímulo à recuperação 

da cobertura vegetal nas áreas de preservação permanente, reserva legal e áreas degradadas 

 

 
Identificação da Iniciativa 

Código  00P8 

Descrição 
Financiamento de projetos de regularização e recuperação de áreas de reserva legal e de preservação 

permanente degradadas 

Objetivo (listar a 

qual objetivo a 

iniciativa está ligada) 

0229 - Promover a recuperação de áreas degradadas, com ênfase nas áreas de preservação permanente 

e de reserva legal, por meio de pesquisa e instrumentos de adequação e regularização ambiental de 

imóveis rurais 

Órgão ou Unidade 

Responsável 
Ministério do Meio Ambiente  

Ações Orçamentárias associadas à Iniciativa  

Código  Descrição 
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Sem ações 

associadas, apenas 

Financiamento 

Extra-Orçamentário 

Financiamento às atividades rurais voltadas para regularização e recuperação de áreas de reserva legal 

e de preservação permanente degradadas 

 

 
Identificação da Iniciativa 

Código  00PB 

Descrição 
Implementação de Centros de Referência em Recuperação de Áreas Degradadas (CRADs) e elaboração e execução do Plano 

Nacional de Recuperação de Áreas Degradadas 

Objetivo (listar a 

qual objetivo a 

iniciativa está ligada) 

0229 - Promover a recuperação de áreas degradadas, com ênfase nas áreas de preservação permanente 

e de reserva legal, por meio de pesquisa e instrumentos de adequação e regularização ambiental de 

imóveis rurais 

Órgão ou Unidade 

Responsável 
Ministério do Meio Ambiente  

Ações Orçamentárias associadas à Iniciativa  

Código  Descrição 

18.543.2036.8288 Recuperação da Cobertura Vegetal de Áreas Degradadas 

 

 
Identificação da Iniciativa 

Código  01IX 

Descrição 
Promoção do manejo florestal sustentável, por meio de assistência técnica e extensão rural, 

capacitação, instrumentos econômicos e financeiros e fomento 

Objetivo (listar a 

qual objetivo a 

iniciativa está ligada) 

0469 - Promover o manejo florestal sustentável, de uso múltiplo, com enfoque comunitário e familiar, 

visando conciliar a manutenção e uso das florestas e a integração com demais sistemas produtivos, 

ampliando a oferta de produtos florestais e gerando renda 

Órgão ou Unidade 

Responsável 
Ministério do Meio Ambiente  

Ações Orçamentárias associadas à Iniciativa  

Código  Descrição 

18.601.2036.8292 Expansão do Uso Sustentável dos Recursos Florestais 

 

 
Identificação da Iniciativa 

Código  01JF 

Descrição Desenvolvimento da silvicultura com espécies nativas e de sistemas agroflorestais 

Objetivo (listar a 

qual objetivo a 

iniciativa está ligada) 

0472 - Incentivar a ampliação de florestas plantadas, com vistas ao suprimento da demanda de 

matéria-prima florestal e à redução da pressão sobre os remanescentes nativos 

Órgão ou Unidade 

Responsável 
Ministério do Meio Ambiente  

Ações Orçamentárias associadas à Iniciativa  

Código  Descrição 

18.127.2036.20M3 Ordenamento das Espécies Florestais Nativas para o Desenvolvimento das Florestas Plantadas 

 

 
Identificação da Iniciativa 

Código  01JJ 

Descrição Fomento à expansão da base florestal plantada para atividades produtivas 

Objetivo (listar a 

qual objetivo a 

iniciativa está ligada) 

0472 - Incentivar a ampliação de florestas plantadas, com vistas ao suprimento da demanda de 

matéria-prima florestal e à redução da pressão sobre os remanescentes nativos 

Órgão ou Unidade 

Responsável 
Ministério do Meio Ambiente  
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Ações Orçamentárias associadas à Iniciativa  

Código  Descrição 

18.601.2036.8290 Expansão da Base Florestal Plantada 

 

 

4.1.4 INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DE PROGRAMAS TEMÁTICOS DE 

RESPONSABILIDADE DA UJ 

 

 
QUADRO A.4.4 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

 

Identificação da Ação 

Código  18.541.2018.20LT 

Descrição 
Identificação de Áreas Critica e Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade 

Aquática 

Iniciativa 
01WR - Conservação de ecossistemas aquáticos vulneráveis para manutenção de 

bens e serviços ambientais para a sociedade 

Unidade Responsável Secretaria de Biodiversidade e Florestas - SBF 

Unidade Orçamentária Ministério do Meio Ambiente - 44101 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

625.000,00 625.000,00 468.857,58 435.120,23 0,00 3.614,28 435.120,23 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

0001-1 Estudo Elaborado Unidade 2 2 625.000,00 435.120,23 

 

Análise crítica 

 

Foram realizados dois estudos, um relacionado com as áreas de importância biológica e 

ecológica na zona costeira e marinha do Brasil, de acordo com as diretrizes da Convenção sobre 

Diversidade Biológica, quando foram identificadas 8 (oito) áreas prioritárias para a conservação da 

biodiversidade costeira e marinha. Outro estudo refere-se ao impacto das hidrelétricas na região do 

Rio Tapajós. A discrepância nos percentuais se deve ao fato de que não é possível determinar um 

custo médio fixo para o produto. Considera-se também que os estudos foram elaborados em 

parceria com outras instituições. 
 

Identificação da Ação 

Código  18.541.2018.20LU 

Descrição 
Elaboração e Implementação de Planos de Recuperação para Espécies Aquáticas 

Ameaçadas e Vulneráveis 

Iniciativa 
01V6 - Elaboração de planos de gestão e recuperação para as espécies aquáticas 

ameaçadas e espécies sobre-explotadas da pesca marinha e continental 

Unidade Responsável Secretaria de Biodiversidade e Florestas - SBF 

Unidade Orçamentária Ministério do Meio Ambiente - 44101 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar Valores Pagos 
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Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 
Não 

Processados 

370.000,00 370.000,00 109.736,11 102.240,59 0,00 7.495,52 102.240,59 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

0001-1 Plano Elaborado Unidade 1  1 370.000,00 102.240,59 

 

Análise crítica 

 

O MMA em parceria com o ICMBio iniciou a elaboração de planos de ação para a 

recuperação de espécies aquáticas ameaçadas e vulneráveis. O ICMBio elaborou plano para 

recuperação de Toninhas e iniciou o processo do plano para elasmobrânquios e albatrozes e pétreis. 

A discrepância nos percentuais se deve ao fato de que o produto foi desenvolvido em parceria com 

o ICMBIO, no qual contribuiu para o alcance dos resultados, independente da restrição 

orçamentária da ação. 
 

Identificação da Ação 

Código  18.541.2018.20LV 

Descrição 

Caracterização Nutricional das Plantas Alimentícias e Inclusão dessas Espécies em 

Programas Institucionais do Governo Federal Voltados à Segurança Alimentar e 

Nutricional 

Iniciativa 

01TG  - Caracterização Nutricional das Plantas Alimentícias e Inclusão dessas 

Espécies em Programas Institucionais do Governo Federal voltados à Segurança 

Alimentar e Nutricional 
Unidade Responsável Secretaria de Biodiversidade e Florestas - SBF 

Unidade Orçamentária Ministério do Meio Ambiente - 44101 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

118.405,00 118.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

0001-1 Planta alimentícia 

caracterizada 

Unidade 10 0 118.405,00 0,00 

 

Análise crítica 

 

A despeito do contingenciamento da ação, importantes eventos ocorreram durante o período 

coberto por esse relatório como a realização, no Rio de Janeiro, do Congresso Mundial de Nutrição, 

solenidade de lançamento oficial do Projeto GEF "Biodiversidade para Alimentação e Nutrição", 

bem como a Primeira Reunião do Comitê de Coordenação Internacional. Além do Brasil, esse 

projeto conta com a participação do Quênia, Sri Lanka e Turquia. Ademais, conseguiu avançar com 

o estabelecimento do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – Funbio como Gestor Financeiro 

Nacional do Projeto. 
 

Identificação da Ação 

Código  18.541.2018.20LW 

Descrição 

Identificação, Caracterização e Avaliação de Populações de Variedades Crioulas e 

de Parentes Silvestres das Principais Espécies de Plantas Domesticadas de 

Reconhecido Valor para a Sociedade. 

Iniciativa 

01WT - Conservação in situ da diversidade genética, com ênfase para as variedades 

crioulas e os parentes silvestres das principais espécies de plantas cultivadas, por 

meio da implementação de reservas genéticas em Unidades de Conservação 
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Unidade Responsável Secretaria de Biodiversidade e Florestas - SBF 

Unidade Orçamentária Ministério do Meio Ambiente - 44101 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

410.000,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

0001-1 Reserva genética criada Unidade 2 0 410.000,00 0,00 

 

Análise crítica 

 

A despeito do contingenciamento da ação, importantes eventos ocorreram durante o período 

coberto por esse relatório como a realização, no Rio de Janeiro, do Congresso Mundial de Nutrição, 

solenidade de lançamento oficial do Projeto GEF "Biodiversidade para Alimentação e Nutrição", 

bem como a Primeira Reunião do Comitê de Coordenação Internacional. Além do Brasil, esse 

projeto conta com a participação do Quênia, Sri Lanka e Turquia. Ademais, conseguiu avançar com 

o estabelecimento do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – Funbio como Gestor Financeiro 

Nacional do Projeto. 

 
Identificação da Ação 

Código  18.541.2018.20LX 

Descrição 
Ampliação e Consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

da Natureza 

Iniciativa 
01WK - Ampliação e consolidação do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação 

Unidade Responsável Departamento de Áreas Protegidas - DAP 

Unidade Orçamentária Ministério do Meio Ambiente - 44101 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

2.701.944,00 2.701.944,00 749.287,51 680.862,88 0,00 0,00 680.862,88 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

0001-1 Projeto apoiado Unidade 10 5 2.701.944,00 680.862,88 

 

Análise crítica 
 

Principais resultados: 1) Aprovação pelo conselho do GEF (Global Environmental 

FacilityFund) do projeto "Consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e 

proteção da fauna e da flora", cujo aporte de recursos externos é no valor de USD 160 milhões; 2) 

Criação e ampliação de unidades de conservação federais, quais sejam, criação da Reserva 

Biológica Bom Jesus e do Parque Nacional Furna Feia, e ampliação do Parque Nacional do 

Descobrimento e do Parque Nacional dos Campos Amazônicos, Florestas Nacionais de 

Araripe/Apodi e de Goytacazes; 3) Proposição de minuta de decreto sobre regulamentação da 

instituição e gestão de zonas de amortecimento de unidades de conservação federais e de ato 

normativo para regulamentação de procedimento para criação de unidades de conservação federais; 

4) Apoio à realização do Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, por meio do apoio à 

participação de gestores de unidades de conservação federais e estaduais; 5) Lançamento do 
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programa de captação de recursos para o financiamento do Programa ARPA. A discrepância no 

percentual da execução referem-se à dificuldade de se estabelecer um custo médio fixo para o 

produto (projeto apoiado), no qual a execução orçamentária acompanhou o descontigenciamento. 
 

Identificação da Ação 

Código  18.541.2018.2566 

Descrição 

Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em Terras Indígenas e Outras 

Áreas Protegidas 

Iniciativa 
01X2 - Integração do Sistema Nacional de Unidades de Conservação a outras 

áreas protegidas 

Unidade Responsável Departamento de Áreas Protegidas - DAP 

Unidade Orçamentária Ministério do Meio Ambiente - 44101 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

988.964,00 988.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

0001-1 Comunidade assistida Unidade 6 0 988.964,00 0,00 

 

Análise crítica 

 

O contingenciamento de todo o valor programado prejudicou as ações desta Secretaria 

voltadas à implementação da Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial em Terras 

Indígenas. A meta física proposta originalmente estava relacionada aos planos de gestão territorial 

que são a base para a implementação da política nesses territórios. 

 

Análise crítica 

 

A meta física proposta representa o apoio a dois projetos. Em 2012, dois importantes 

projetos para a conservação da biodiversidade foram apoiados, o Projeto Nacional de Ações 

Integradas Público-Privadas para Biodiversidade - Probio II, e o apoio efetuado aos projetos 

Identificação da Ação 

Código  18.541.2018.2B07 

Descrição 
Fomento a Projetos de Conservação, Uso e Recuperação da Biodiversidade (Probio I e 

II) 

Iniciativa 
01TU - Fomento a projetos que visem a conservação e o uso sustentável da 

biodiversidade 

Unidade Responsável Departamento de Conservação da Biodiversidade - DCBIO 

Unidade Orçamentária Ministério do Meio Ambiente – 44101 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processa

dos 

3.755.372,00 3.755.372,00 3.755.372,00 3.755.372,00 1.025.035,95 0,00 2.719.082,45 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

0001-1 Projeto apoiado Unidade 2 2 3.755.372,00 2.719.082,45 
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selecionados por meio do Edital MCT/CNPq/MMA/MEC/CAPES/FNDCT - Ação 

Transversal/FAPs nº47/2010 – Sistema Nacional de Pesquisa em Biodiversidade – SISBIOTA 

BRASIL. O PROBIO II vem promovendo a transversalização da biodiversidade em setores-chave 

do governo brasileiro, de modo a que estes incorporem os valores da biodiversidade quando da 

execução de suas políticas públicas. O edital do SISBIOTA está apoiando 38 projetos de pesquisa 

em biodiversidade que irão aportar informações importantes sobre biodiversidade brasileira. Ambos 

os projetos se encerrarão em 2013. Também por meio da ação 2B07, foi possível a elaboração de 

novos Planos de Ação Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção (PAN) e 

avaliação do status de conservação das espécies da fauna brasileira, que resultou na lista prévia de 

especies da fauna ameaçada de extinção, lista esta que se encontra pronta para ser avaliada pela 

Comissão Nacional de Biodiversidade - CONABIO. 

 
Identificação da Ação 

Código  18.541.2018.2B61 

Descrição 
Identificação e Pesquisa de Espécies da Fauna e Flora de Importância 

Econômica 

Iniciativa 

01UD - Promoção das cadeias e arranjos produtivos locais da 

sociobiodiversidade e da conservação e uso sustentável das espécies da 

agrobiodiversidade 

Unidade Responsável Departamento de Conservação da Biodiversidade - DCBIO 

Unidade Orçamentária Ministério do Meio Ambiente - 44101 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

412.353,00 412.353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

0001-1 Espécie identificada Unidade 4 0 412.353,00 0,00 

 

 

Análise crítica 

 

Embora a ação tenha sido integralmente contingenciada, durante o período objeto desse 

relatório concluiu-se a contratação de consultor por meio do PRODOC BRA/00/011, para a revisão 

e organização do livro referente às "Espécies Nativas da Flora Brasileira de Valor Econômico Atual 

ou Potencial, de Uso Local ou Regional - Plantas para o Futuro - Região Centro-Oeste. Assim, e 

com relação à elaboração desse livro, já ocorreram avanços significativos, tendo-se realizado várias 

reuniões com integrantes do levantamento das informações na Região Centro-Oeste. Paralelamente, 

foi dada continuidade à distribuição do livro publicado em 2011, referente à Região Sul do Brasil. 
 

Identificação da Ação 

Código  18.541.2018.4976 

Descrição 
Promoção da Repartição de Benefícios decorrentes do Acesso e Uso dos 

Recursos Genéticos e do Conhecimento Tradicional Associado 

Iniciativa 
01UU - Promoção da repartição de benefícios decorrentes do acesso e uso dos 

recursos genéticos e do conhecimento tradicional associado 

Unidade Responsável Departamento do Patrimônio Genético - DPG 

Unidade Orçamentária Ministério do Meio Ambiente - 44101 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar Valores Pagos 
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Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 
Não 

Processados 

1.745.119,00 1.745.119,00 898.573,93 715.148,21 0,00 183.425,72 715.148,21 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

0001-1 Contrato firmado Unidade 9 30 1.745.119,00 715.148,21 

 

Análise crítica 

 

Os principais resultados - Produto Contrato Firmado - em 2012 foram 30 CURBs; e 2 

Normas (Resolução do CGEN nº 37 e nº 39) foram publicados no Diário Oficial da União em 2012; 

Sobre os procedimentos quanto a credenciada CNPq, a ação para autorização para pesquisa, 

bioprospecção e desenvolvimento tecnológico foram efetivados, bem como a regularização dos 

processos de autorização para fins de pesquisa. 

 
Identificação da Ação 

Código  18.542.2018.6007 

Descrição Monitoramento e Controle de Espécies Invasoras 

Iniciativa 01WF - Monitoramento e controle de espécies invasoras 

Unidade Responsável Departamento de Conservação da Biodiversidade - DCBIO 

Unidade Orçamentária Ministério do Meio Ambiente - 44101 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

395.883,00 395.883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

0001-1 Espécie manejada Unidade 3 0 395.883,00 0,00 

 

Análise crítica 

 

Ainda que a ação tenha sido 100% contingenciada, no período coberto por esse relatório foi 

possível a contratação de consultor para apoiar a finalização do livro "Espécies Exóticas Invasoras 

de Águas Continentais no Brasil, por meio da conclusão do processo licitatório via PRODOC. Esse 

é o segundo livro da série. O primeiro, publicado em 2009, refere-se  ao "Informe sobre as Espécies 

Exóticas Invasoras Marinhas no Brasil". Esse segundo livro será publicado no início do primeiro 

semestre de 2013. Nesse período iniciaram-se também a realização de reuniões da "Comissão de 

Aconselhamento sobre Espécies Exóticas Invasoras, que conta com a participação de representantes 

do ICMBio e IBAMA. 
 

Identificação da Ação 

Código  18.541.2018.8278 

Descrição 
Desenvolvimento do Sistema de Gestão Integrado e Participativo para 

Conservação e Uso Sustentável dos Biomas Brasileiros 

Iniciativa 01WV - Gestão ambiental e conservação dos biomas brasileiros 

Unidade Responsável Departamento de Conservação da Biodiversidade - DCBIO 

Unidade Orçamentária Ministério do Meio Ambiente - 44101 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar Valores Pagos 
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Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 
Não 

Processados 

637.336,00 637.336,00 278.702,73 231.366,88 0,00 47.335,85 231.366,88 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

0001-1 Instrumento desenvolvido Unidade 1 1 637.336,00 231.366,88 

 

 

Análise crítica 

 

Em 2012, foi finalizado o processo de atualização das áreas e ações prioritárias para 

conservação, uso sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade dos biomas Cerrado e 

Pantanal.  Durante o processo, que foi iniciado em 2011, foram utilizados critérios científicos para o 

estabelecimento dos alvos da conservação, como espécies e unidades de paisagens, a partir dos 

conhecimentos dos especialistas, que definiram as metas de conservação desses alvos. Em outubro 

de 2012, ocorreu a última oficina técnica que contou com participação de especialistas, 

representantes de governos federal e estaduais, além de representantes de comunidades tradicionais, 

locais e indígenas. O trabalho realizado pelos participantes da oficina técnica destinada a consolidar 

o mapa de áreas prioritárias para conservação partiu de planejamento sistemático da conservação, 

com definição prévia das unidades; a identificação dos alvos e seu mapeamento; a definição de 

metas de conservação, das bordas; a seleção de áreas; além da indicação da importância biológica 

de cada unidade de planejamento, entre outros aspectos. Especificamente, os recursos da ação foram 

utilizados para pagamento de diárias; passagens (31.590,58); serviços temporários; serviços de 

organização de eventos; serviços de estenotipia; e serviços Gráficos. A discrepância no percentual 

da execução se deve ao fato de que o produto é expresso em unidade, não permitindo seu 

fracionamento, ainda que a ação não tenha sido suficientemente descontingenciada para atender as 

reais necessidades programadas. 
 

Identificação da Ação 

Código  18.541.2018.8354 

Descrição Desenvolvimento de Projetos Piloto de Conservação de Manguezais 

Iniciativa 
01WR - Conservação de ecossistemas aquáticos vulneráveis para manutenção 

de bens e serviços ambientais para a sociedade 

Unidade Responsável Departamento de Conservação da Biodiversidade - DCBIO 

Unidade Orçamentária Ministério do Meio Ambiente - 44101 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

411.265,00 411.265,00 74.737,72 66.151,31 0,00 8.586,41 66.151,31 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

0001-1 Projeto desenvolvido Unidade 2 2 411.265,00 66.151,31 

 

Análise crítica 

 

O MMA em parceria com o ICMBio está implementando o projeto GEF Mangue, que tem 

como objetivo implementar projetos demonstrativos em áreas específicas. Foram desenvolvidos 

projetos, além de reuniões e publicações para divulgação da importância do manguezal. A 

discrepância entre os percentuais se defe ao fato de que os projetos estão sendo construídos em 
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parceria com outras instituições e está em processo de implementação, recebendo apoio desta SBF. 

Para 2013 o produto do PO foi alterado para "projeto apoiado". 
 

Identificação da Ação 

Código  18.541.2018.8406 

Descrição 
Desenvolvimento de Ações de Biossegurança de Organismos Geneticamente 

Modificados 

Iniciativa 01W0 - Desenvolvimento de pesquisas e ações em biossegurança 

Unidade Responsável Departamento de Conservação da Biodiversidade - DCBIO 

Unidade Orçamentária Ministério do Meio Ambiente - 44101 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

185.000,00 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

0001-1 Ação desenvolvida Unidade 8 0 185.000,00 0,00 

 

Análise crítica  

 

Apesar de ação não ter sido descontingenciada, durante o período desse relatório 

representantes do Departamento de Conservação da Biodiversidade participaram de várias reuniões 

do Grupo de Estudos em Agrobiodiversidade - GEA. Da mesma forma, foi possível acompanhar 

reuniões da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio. Nesse período foi possível 

também a condução de reuniões da Comissão de Anselhamento em Biossegurança, no âmbito do 

Ministério do Meio Ambiente. Participam dessas reuniões representantes do IBAMA, representante 

do MMA na CTNBio e técnicos do DCBio/SBF. Discussões foram também realizadas em prol da 

prevenção da contaminação de variedades crioulas e parentes silvestres, tanto por meio do Decreto 

sobre Faixas de Transição no entorno as Unidades de Conservação (em avaliação no MAPA), bem 

como a criação de Zonas de Proteção da Agrobiodiversidade. 
 

Identificação da Ação 

Código  18.541.2018.8408 

Descrição Implementação e Fortalecimento da Política Nacional da Biodiversidade 

Iniciativa 
01SH - Aperfeiçoamento e implementação dos marcos legais da política 

nacional da biodiversidade 

Unidade Responsável Departamento de Conservação da Biodiversidade - DCBIO 

Unidade Orçamentária Ministério do Meio Ambiente - 44101 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

586.400,00 586.400,00 520.251,69 444.074,00 0,00 76.176,92  444.074,00  

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

0001-1 Projeto apoiado Unidade 7 7 586.400,00 444.074,00  

 

Análise crítica 
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Em 2012, os recursos destinados a esta ação foram utilizados para o monitoramento dos 

projetos que são de interesse do Departamento de Conservação da Biodiversidade - DCBIO e 

acompanhados pelos técnicos do mesmo. Tratam-se de sete projetos voltados para a promoção da 

conservação e do uso sustentável da biodiversidade brasileira.  Para este monitoramento os recursos 

foram utilizados para o pagamento de passagens e diárias e para o pagamento dos técnicos 

envolvidos com o acompanhamento das atividades. O percentual da meta física não acompanha o 

percentual da execução orçamentária, haja vista que os projetos estão em andamento, 

independentemente das restrições orçamentárias da ação, mas receberam suporte e apoio para sua 

implementação. 
 

 

 

Análise crítica 

 

O número 149 não dizia respeito ao indicador "instrumentos de repasse acompanhados" 

(ajustada em 2012) e sim ao indicador anterior - "hectares de corredores ecológicos 

implementados". Esse número foi erroneamente mantido, mas uma meta factível para o indicador 

atual são 40 instrumentos de repasse acompanhados. Dessa forma, a meta foi sim atingida.  

Principais resultados: 1) Todos os subprojetos financiados via contrato de repasse da 

CAIXA encerraram-se até setembro; 2) A Unidade de Coordenação Geral aproximou-se dos 

executores de convênios para acompanhar a execução das ações e prestações de contas, o que 

aumentou sensivelmente a rotatividade do fundo de doação e minimizou as demandas de Termos 

Aditivos. 3) Foi negociado com o KfW e governo brasileiro a prorrogação do Projeto até dezembro 

de 2013; 4) Foram comprometidos em novos convênios cerca de R$ 3.910.328,00. A discrepância 

nos percentuais se justifica pelo erro na quantificação do produto. 

 
Identificação da Ação 

Código  18.541.2018.2E49 

Descrição Apoio à Criação de Áreas Protegidas - Construção da Sede 

Iniciativa 
01X2 - Integração do Sistema Nacional de Unidades de Conservação a outras 

áreas protegidas 

Unidade Responsável Departamento de Áreas Protegidas - DAP  

Unidade Orçamentária Ministério do Meio Ambiente - 44101 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar Valores Pagos 

Identificação da Ação 

Código  18.541.2018.101V 

Descrição Implantação de Corredores Ecológicos 

Iniciativa 01WW - Implantação de Corredores Ecológicos 

Unidade Responsável Departamento de Áreas Protegidas - DAP 

Unidade Orçamentária Ministério do Meio Ambiente - 44101 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

5.025.325,00 12.925.325,00 7.893.055,60 1.916.100,96 0,00 5.940.806,64  1.529.524,96  

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

0001-1 
Instrumento de repasse 

acompanhado 
Unidade 40 40 5.025.325,00 1.529.524,96 
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Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

15.640.999,00 15.640.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

0056-1 Projeto apoiado Unidade 1 0 220.000,00  

0058-1 Projeto apoiado Unidade 1 0 160.000,00  

0060-1 Projeto apoiado Unidade 1 0 15.260.999,00  

 

Análise crítica 

 

0056 

 

Não houve liberação orçamentária para a execução de convênios, propostos a partir de 

emendas parlamentares. Como em geral os resultados esperados de propostas de convênio são em 

escala local, e não em escala regional ou nacional, a não liberação orçamentária para essa ação não 

traz grandes prejuízos à implementação das políticas voltadas para áreas protegidas. 

 

 

 

0058 

 

Não houve liberação orçamentária para a execução de convênios, propostos a partir de 

emendas parlamentares. Como em geral os resultados esperados de propostas de convênio são em 

escala local, e não em escala regional ou nacional, a não liberação orçamentária para essa ação não 

traz grandes prejuízos à implementação das políticas voltadas para áreas protegidas. 

 

0060 

 

Como em geral os resultados esperados de propostas de convênio são em escala local, e não 

em escala regional ou nacional, a não liberação orçamentária para essa ação não traz grandes 

prejuízos à implementação das políticas voltadas para áreas protegidas. 

 

 

Análise crítica 

Identificação da Ação 

Código  18.541.2018.13MY 

Descrição Estruturação dos Serviços Ambientais e Visitação em Áreas Protegidas 

Iniciativa 
04A3 - Ordenamento e estruturação da visitação nas Unidades de Conservação 

Federais 

Unidade Responsável Departamento de Áreas Protegidas - DAP 

Unidade Orçamentária Ministério do Meio Ambiente - 44101 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

20.500.000,00 20.500.000,00 468.857,58 435.120,23  0,00 33.737,35 435.120,23  

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

0056-1 Unidade estruturada Unidade 1 0 20.500.000,00  
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Tendo em vista o contingenciamento de todo o valor programado, a meta física foi zero 

nesta ação. Estava prevista a estruturação de uma unidade de conservação para prestar serviços de 

apoio à visitação, com a perspectiva de torná-la um modelo de gestão replicável para todo o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação. Com o contingenciamento de todo o valor, não foi possível 

criar tal modelo de gestão pretendido. 
 

Identificação da Ação 

Código  18.127.2036.20M3 

Descrição 
Ordenamento das espécies florestais nativas para o desenvolvimento das 

florestas plantadas 

Iniciativa 
01JF - Desenvolvimento da silvicultura com espécies nativas e de sistemas 

agroflorestais 

Unidade Responsável Departamento de Florestas - DFLOR 

Unidade Orçamentária Ministério do Meio Ambiente - 44101 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

612.935,00 612.935,00 4.287,10 4.287,10 0,00 0,00 4.287,10 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

0001-1 Estudo realizado Unidade 1 0 612.935,00 4.287,10 

 

 

Análise crítica 

 

Essa ação, por se sobrepor a ação "expansão da base florestal plantada", não apresentou 

atividades próprias. 
 

Identificação da Ação 

Código  18.543.2036.8288 

Descrição Recuperação da Cobertura Vegetal de Áreas Degradadas 

Iniciativa 

00PB - Implementação de Centros de Referência em Recuperação de Áreas 

Degradadas (CRADs) e elaboração e execução do Plano Nacional de 

Recuperação de Áreas Degradadas 

Unidade Responsável Departamento de Florestas - DFLOR 

Unidade Orçamentária Ministério do Meio Ambiente - 44101 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

R$ 6.479.600,0 R$ 6.479.600,0 2.221.684,24 229.466,84 0,00 1.992.217,40  229.466,84 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

0001-1 Área recuperada hectare 150 40 850.000,00  

0032-1 Área recuperada hectare 1 0 100.000,00  

0033-1 Área recuperada hectare 10.200 0 2.000.000,00  

0035-1 Área recuperada hectare 1 0 250.000,00  

0042-1 Área recuperada hectare 1 0 100.000,00  

0056-1 Área recuperada hectare 10 0 180.000,00  

0058-1 Área recuperada hectare 10 0 249.600,00  

0060-1 Área recuperada hectare 10 0 2.000.000,00  
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Análise crítica 

 

0001 - Nacional 

 

O MMA não é responsável diretamente pela recuperação das áreas. São realizadas ações de 

fomento e de elaboração de diretrizes e normas para facilitar o processo de recuperação. Dessa 

forma, foi solicitada a alteração da unidade de medida desta ação para 2013.Concernente às metas 

físicas executadas, essas são relativas a dois convênios do MMA com as prefeituras de Engenheiro 

Paulo de Frontin e Volta Redonda. O primeiro foi encerrado no mês de março de 2012 e o segundo 

tem vigência até 2013. Em 2012 foi realizada uma vistoria técnica na área objeto do convênio com a 

prefeitura de Volta Redonda. Também foram destinados recursos para viagens de técnicos à eventos 

com a temática de recuperação, tais como, o IX SINRAD – Simpósio Nacional sobre Recuperação 

de Áreas Degradadas e a 2º Oficina da SINOBRAS “Reconstruindo a Floresta Nativa”. 
 

0032 - No Estado do Espírito Santo 

 

Não houve liberação orçamentária. Sem proposta cadastrada no SICONV. 

 

0033 - No Estado do Rio de Janeiro 

 

O Instituto Federal Fluminense e a Universidade Federal Fluminense elaboram projetos para 

celebração de um Termo de Cooperação com o MMA. Os projetos foram analisados tecnicamente e 

estavam aptos para apoio. Por ser Termo de Cooperação, não houve cadastramento de propostas no 

SICONV. Porém, não houve liberação orçamentária para apoio aos projetos. Termos de Cooperação 

não firmados. 

 

0035 - No Estado de São Paulo 

 

Não houve liberação orçamentária. Sem proposta cadastrada no SICONV 
 

0036 - No Estado de Santa Catarina 

 

O parecer técnico que solicitou complementação da proposta cadastrada no SICONV foi 

inserido no dia 24/05/12. Não houve liberação orçamentária e a proposta não foi complementada 

pelo proponente. Convênio não firmado. 

 

 

0056 - Instituto Educa Mata Atlântica - Volta Redonda/RJ 

 

Houve liberação orçamentária para execução do projeto. O Parecer técnico foi inserido no 

Siconv em 21/11/2012. Porém, a proposta foi complementada e as informações cadastradas no 

Siconv na última semana de dezembro, o que inviabilizou a análise jurídica da proposta. Convênio 

não firmado. 
 

0058 - Barra do Piraí/RJ 

 

Não houve liberação orçamentária. Sem proposta cadastrada no SICONV. 

 

0060 - Reflorestamento em Unidades de Conservação - No Estado do Rio de Janeiro 

 

0062-1 Área recuperada hectare 30 0 750.000,00  
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Houve liberação orçamentária para execução do projeto no final do exercício, porém não 

houve tempo hábil para o alcance dos resultados. 

 

0062 - Municípios - No Estado de Pernambuco 

 

Foi firmado Termo de Cooperação com o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Pernambuco. O projeto, com duração de 2 anos, visa incrementar a infraestrutura do 

IFPE, com a construção de viveiros bem como aquisição de equipamentos, possibilitando que esta 

instituição promova ações de recuperação de áreas degradadas, com ênfase em Áreas de 

Preservação  Permanente e em Reserva Legal, no município de Vitória de Santo Antão. 
 

Identificação da Ação 

Código  18.601.2036.8290 

Descrição Expansão da Base florestal Plantada 

Iniciativa 
01JJ - Fomento à expansão da base florestal plantada para atividades 

produtivas 

Unidade Responsável Departamento de Florestas - DFLOR 

Unidade Orçamentária Ministério do Meio Ambiente - 44101 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

680.000,00 680.000,00 26.449,15 17.167,75 0,00 9.281,40 17.167,75 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

0001-1 Área expandida hectare 350 0 680.000,00 17.167,75 

 

 

Análise crítica 

 

Nessa ação não houve execução das metas físicas. O departamento de florestas não é 

responsável diretamente por realizar plantios florestais. O objetivo da meta é promover (por meio 

do apoio à projetos, aperfeiçoamento da legislação, e divulgação de práticas sustentáveis)  a 

ampliação da base florestal plantada, de forma sustentável e em atendimento à legislação ambiental 

vigente, com destaque para a promoção do uso múltiplo da pequena e média propriedade rural. 

Dessa forma, o departamento apoiou por meio de passagens e diárias a realização “II Curso 

Internacional de Capacitação em Sistemas de Tecnologia Agroflorestal”, e a participação de 

técnicos no “VI Congresso Internacional das Indústrias de Madeira de Base Florestal – Madeira 

2012”. Ademais, o departamento está divulgando por meio de palestras em todo o país a nova 

legislação florestal. 
 

Identificação da Ação 

Código  18.601.2036.8292 

Descrição Expansão do Uso Sustentável dos Recursos Florestais 

Iniciativa 

01IX - Promoção do manejo florestal sustentável, por meio de assistência 

técnica e extensão rural, capacitação, instrumentos econômicos e financeiros e 

fomento 

Unidade Responsável Departamento de Florestas - DFLOR 

Unidade Orçamentária Ministério do Meio Ambiente - 44101 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não 



 

  P
ág

in
a1

2
9

 

Processados 

682.403,00 682.403,00 109.813,56 102.713,26 0,00 7.100,30 102.713,26 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

0001-1 Área manejada hectare 3.000 0 682.403,00 102.713,26 

 

Análise crítica 

 

Nessa ação não houve execução das metas físicas. O departamento de florestas não é 

responsável diretamente por expandir o uso sustentável dos recursos florestais. A finalidade da meta 

é promover (por meio do apoio a projetos, aperfeiçoamento da legislação, e divulgação de práticas 

sustentáveis) a ampliação da base florestal manejada para a produção madeireira e não madeireira 

de forma sustentável e adequada à legislação ambiental, para o atendimento às demandas da 

sociedade, além da geração de emprego e diversificação da renda. Nessa ação, os esforços do 

departamento estão concentrados na formulação de protocolos de boas práticas para o manejo de 

espécies florestais de diversos biomas. 
 

Identificação da Ação 

Código  18.542.2036.8294 

Descrição Estruturação dos Órgãos do SISNAMA para a Gestão Florestal Compartilhada 

Iniciativa 00OS - Aprimoramento da estrutura e atuação dos órgãos do SISNAMA 

Unidade Responsável Departamento de Florestas - DFLOR  

Unidade Orçamentária Ministério do Meio Ambiente - 44101 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

1.555.055,00 1.555.055,00 162.012,01 156.295,00 0,00 5.717,01 156.295,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

0001-1 Parceria firmada Unidade 8 2 1.555.055,00 156.295,00 

 

Análise crítica 

 

Esta ação contribuiu para ampliação da participação social e articulação do Programa 

Nacional de Florestas com outras instituições representantes dos governos federal e estaduais. Além 

disso, o departamento executou ações do acordo entre o MMA e o NPF Facility (mecanismo de 

apoio aos programas florestais nacionais). Em 2012 o acordo teve como produtos: minutas da 

Política e do Programa Florestal para o estado de Pernambuco; e documento sobre a experiência 

brasileira no processo de descentralização da gestão florestal. 

Foi solicitado o cancelamento dessa ação para 2013, pois suas atividades estão contempladas 

em outras ações do MMA. 
 

Identificação da Ação 

Código  18.542.2046.6618 

Descrição 
Monitoramento das Mudanças Ambientais Locais e Globais Observadas na 

Antártica 

Iniciativa 

025W - Monitoramento dos impactos ambientais no ambiente antártico 

decorrentes das atividades brasileiras na região; estabelecimento de uma 

sistemática de monitoramento ambiental para o meio ambiente antártico e seus 

ecossistemas dependentes e associados; e desenvolvimento de instrumentos 

gerenciais para a melhoria do desempenho ambiental das Operações Antárticas 
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Unidade Responsável Secretaria de Biodiversidade e Florestas - SBF 

Unidade Orçamentária Ministério do Meio Ambiente - 44101 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores 

Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 
Não 

Processados 

903.461,00 903.461,00 552.994,63 45.517,64 0,00 507.476,69 45.517,64 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

0001-1 Relatório ambiental elaborado Unidade 14 9 903.461,00 45.517,64 

 

Análise crítica 

 

Relatórios ambientais elaborados resultado de eventos e reuniões técnicas executadas 

durante o anos de 2012: (i) Proposta de Revisão do Plano de Manejo da Área Protegida – ASMA 

01. (i) Documento Informativo sobre o afundamento de embarcação brasileira na área do Tratado da 

Antártida, (ii) Plano de Reconstrução da EACF e relato sobre o acidente ocorrido na EACF 2012; 

(iii) Relatório sobre a Avaliação de Impacto Ambiental da atividade brasileira na Antártida; (iv) 

Plano de Contenção Ambiental para o Plano de Desmonte da Estação Antártica Comandante Ferraz 

(EACF); (v) Plano de Gestão Ambiental para o canteiro de Obras da reconstrução da EACF; (vi) 

Plano de Gerenciamento de Resíduos provenientes do acidente da EACF; (vii) Relatório da Revisão 

do plano de Manejo da ASMA 01 resultado da Oficina de Trabalho promovida pelo MMA.  

Conveniamento com a USP para monitoramento ambiental da área de influência direta da 

EACF. 
 

Identificação da Ação 

Código  18.122.2124.2000 

Descrição Administração da Unidade 

Iniciativa  

Unidade Responsável Secretaria de Biodiversidade e Florestas - SBF 

Unidade Orçamentária Ministério do Meio Ambiente - 44101 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

726.964,00 726.964,00 532.713,91 422.937,98 0,00 109.775,93 422.937,98  

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

       

 

Análise crítica 

 

Ação desprovida de metas e iniciativas, por fazer parte do Programa 2124 que cuida da 

Gestão e Manutenção do MMA e que não possuem tais atributos. 
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4.1.6 Informações Sobre Ações Vinculadas a Programas de Gestão, Manutenção e Serviços 

ao Estado de Responsabilidade da UJ 
 

 

QUADRO A.4.6 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE 

RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Ação 

Código  18.122.2124.2000.0001 

Descrição Administração da Unidade 

Unidade Responsável Secretaria de Biodiversidade e Florestas - SBF 

Unidade Orçamentária Ministério do Meio Ambiente - 44101 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

R$ 726.964,00 R$ 726.964,00 R$ 532.713,91 R$ 422.937,98 
 

109.775,93  R$ 422.937,98 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

       

       

 

Análise Crítica 

 

A ação 2000, por se caracterizar um centro de custos administrativos das unidades 

orçamentárias constantes dos orçamentos da União, nela foram apropriadas despesas de natureza 

administrativa não apropriadas em ações finalísticas, cujos gastos compreendem: serviços 

administrativos; pessoal terceirizado; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, 

pagamento de diárias e afins); promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de 

políticas etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações 

sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração da unidade. 

Maior percentual fora utilizado para custeio de despesas com pessoal terceirizado lotados na SBF, 

para cobertura de cerca de 13 funcionários que atendem às diversas unidades da Secretaria, cuja 

execução financeira se dá por meio da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 

– SPOA/SECEX/MMA.  

A ação 2000, por seu caráter administrativo, não possui meta física, de forma que não há 

informação a respeito. Por outro lado, quanto aos Restos a Pagar, estes se referiram ao pagamento 

de faturas oriundas de serviços prestados pela empresa prestadora de serviços de locomoção, porém 

emitidas apenas no exercício de 2013. 
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4.2 Informações Sobre a Execução Orçamentária e Financeira da Despesa 

 

4.2.1 Identificação das Unidades Orçamentárias da UJ 

 
Quadro A.4.7 – Identificação das Unidades Orçamentárias da UJ 

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO Código SIAFI da UGO 

Projeto conservação e utilização sustentável da 

diversidade biológica brasileira 
440043 

Não registra contabilmente, 

pois não recebe recursos 

originalmente pela LOA 

Projeto Gestão Administrativa. do programa. Nacional 

de Florestas 
440045 

Não registra contabilmente, 

pois não recebe recursos 

originalmente pela LOA 

Projeto Corredores Ecológicos -BIRD 440055 

Não registra contabilmente, 

pois não recebe recursos 

originalmente pela LOA 

Projeto Corredores Ecológicos - KFW 440068 

Não registra contabilmente, 

pois não recebe recursos 

originalmente pela LOA 

Manejo integrado da biodiversidade aquática 440071 

Não registra contabilmente, 

pois não recebe recursos 

originalmente pela LOA 

Departamento de Conservação da Biodiversidade-

DCBIO 
440080 

Não registra contabilmente, 

pois não recebe recursos 

originalmente pela LOA 

Departamento de Florestas– DFLOR 440081 

Não registra contabilmente, 

pois não recebe recursos 

originalmente pela LOA 

Departamento de Áreas Protegidas– DAP 440082 

Não registra contabilmente, 

pois não recebe recursos 

originalmente pela LOA 

Departamento de Patrimônio Genético– DPG 440083 

Não registra contabilmente, 

pois não recebe recursos 

originalmente pela LOA 

Gerência de Biodiversidade Aquática e Recursos 

Pesqueiros 
440091 

Não registra contabilmente, 

pois não recebe recursos 

originalmente pela LOA 

 



 

  

 

 4.2.3 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS INTERNA E EXTERNA  

 

QUADRO A.4.11 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA 

Valores em R$ 1,00 

Natureza da Movimentação de Crédito 

UG 

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e 

Encargos Sociais 

2 – Juros e 

Encargos da Dívida 

3 – Outras Despesas 

Correntes 

Movimentação 

Interna 

Concedidos 440069 440081 - Não se aplica Não se aplica 297.000 

Recebidos   - Não se aplica Não se aplica (*) 

Movimentação 

Externa 

Concedidos 

440068 154039 18.541.2018.101V Não se aplica Não se aplica 47.247,10 

440068 443033 18.541.2018.101V Não se aplica Não se aplica 51.048,00 

440069 364102 18.541.2018.2B07 Não se aplica Não se aplica 1.265.096,40 

Recebidos - - - - - - 

Natureza da Movimentação de Crédito 

UG 

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 4 – Investimentos 
5 – Inversões 

Financeiras 

6 – 

Amortização da Dívida 

Movimentação 

Interna 

Concedidos -  - - Não se aplica Não se aplica 

Recebidos -  - (*) Não se aplica Não se aplica 

Movimentação 

Externa 

Concedidos 

440068 443033 18.541.2018.101V 416.098,00 Não se aplica Não se aplica 

440069 364102 18.541.2018.2B07 1.981.801,00 Não se aplica Não se aplica 

440069 443035 18.541.2018.2B07 240.305,00 Não se aplica Não se aplica 

440069 158465 18.543.2036.8288 504.831,98 Não se aplica Não se aplica 

Recebidos - - - - - - 

Fonte: Consiafi (2012). 

(*) Deve-se orientar pelo limite para movimentação e emepnho recebido pela setorial orçamentária 



 

  

4.2.4 Execução Orçamentária da Despesa 

 

4.2.4.2 Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação 

 
QUADRO A.4.14 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS DE MOVIMENTAÇÃO Valores em R$ 1,00 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2012 2011 2012 2011 

1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f)      

a) Convite Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

b) Tomada de Preços Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

c) Concorrência Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

d) Pregão  Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

e) Concurso Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

f) Consulta Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

2. Contratações Diretas (g+h)      

g) Dispensa Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

h) Inexigibilidade Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

3. Regime de Execução Especial         

i) Suprimento de Fundos Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

4. Pagamento de Pessoal (j+k) 

 

   

j) Pagamento em Folha Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

k) Diárias 404.143,91 218.664,67 404.143,91 218.664,67 

5. Outros     

6. Total (1+2+3+4+5) 404.143,91 218.664,67 404.143,91 218.664,67 

Fonte: 



 

  

 

QUADRO A.4.15 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS DE MOVIMENTAÇÃO Valores em R$ 1,00 
DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1 – Despesas de Pessoal 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Nome 1º elemento de despesa  Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

2º elemento de despesa  Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

3º elemento de despesa  Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Demais elementos do grupo Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

2 – Juros e Encargos da Dívida Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

1º elemento de despesa Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

2º elemento de despesa  Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

3º elemento de despesa  Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Demais elementos do grupo Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

3 – Outras Despesas Correntes 
        

1º elemento de despesa 33XX35 4.718.299,59 3.553.762,23 1.628.961,81 0,00 3.089.337,78 3.553.762,23 1.628.961,81 0,00 

2º elemento de despesa 33XX39 3.507.601,00 1.648.281,63 1.206.554,09 1.498.281,63 2.301.046,91 150.000,00 1.206.554,09 1.498.281,63 

3º elemento de despesa 33XX04 1.724.940,80 3.478.267,02 1.724.940,80 3.478.267,02 0,00 0,00 1.724.940,80 3.478.267,02 

Demais elementos do grupo 3.763.363,50 942.378,58 2.645.490,10 941.475,11 1.117.873,40 903,47 2.645.490,10 941.475,11 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4 – Investimentos 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

1º elemento de despesa 44XX20 1.981.801,00 - 1.981.801,00 - 0,00 0,00 1.981.801,00 0,00 

2º elemento de despesa 44XX51 1.730.340,00 - - - 1.730.340,00 0,00 0,00 0,00 

3º elemento de despesa 44XX52 920.929,98 52.719,78 920.929,98 0,00 0,00 52.719,78 920.929,98 0,00 

Demais elementos do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 – Inversões Financeiras 
        

1º elemento de despesa Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

2º elemento de despesa Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

3º elemento de despesa Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Demais elementos do grupo Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

6 – Amortização da Dívida 
        

1º elemento de despesa Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

2º elemento de despesa Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

3º elemento de despesa Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 



 

  

Demais elementos do grupo Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 
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4.2.4.2.3 Análise crítica 
 

A Lei nº 12.595 de 19/1/2012, Lei Orçamentária de 2012, aportou R$66.149.783,00 

(sessenta e seis milhões, cento e quarenta e nove mil e setecentos e oitenta e três reais) nas ações 

sob responsabilidade da Secretaria de Biodiversidade e Florestas, dos quais compreendem dotação 

oriunda de fonte contingenciável (fonte 0100 – Tesouro: Recursos Ordinários) e de doação (fonte 

0195 – Doações de Entidades Internacionais), do orçamento fiscal. Porém desse montante, grande 

parte foram oriundas de emendas parlamentares, que somaram R$42.270.599,00 (quarenta e dois 

milhões, duzentos e setenta mil e quinhentos e noventa e nove reais), ou seja, cerca de 64% da 

dotação total.  

No transcorrer do exercício, e amparada em dispositivos legais, a SBF, por meio de pedido 

de crédito, obteve suplementação de sua dotação inicialmente aprovada na LOA 2012. A 

suplementação ocorreu na funcional programática 18.541.2018.101V – Implantação de Corredores 

Ecológicos – no montante de R$7.900.000,00 (sete milhões e novecentos reais), para a fonte 0195 

(doação) referente ao acordo de contribuição financeira junto ao KfW, haja vista que a vigência do 

acordo, até então, iria até o final do exercício de 2012 (atualmente o acordo está previsto para 

encerrar em dezembro de 2013 pela nova prorrogação).  

Apesar da dotação aprovada, excetuando-se as fontes não contingenciáveis, o limite 

autorizado para movimentação e empenho da SBF foi R$11.971.892,27 (onze milhões, novecentos 

e setenta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos), apenas 19.51% do 

valor aprovado na LOA 2012. O elevado contingenciamento no exercício impactou negativamente a 

execução de projetos e atividades inicialmente planejadas, visto que parte da agenda ficou sem 

aporte orçamentário, inclusive com algumas ações orçamentárias sem execução e outras servindo-se 

apenas para cobrir despesas consideradas imprescindíveis. Isto desfavorece a realização de práticas 

que melhoram a utilização sustentável dos recursos naturais, contrariando os diversos acordos 

internacionais firmados pela República Federativa do Brasil. 

Importa destacar que do limite contigenciável, foi empenhado e descentralizado o montante 

de R$10.639.991,76 (dez milhões, seiscentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa e um reais e 

setenta e seis centavos), chegando a R$18.347.275,87 (dezoito milhões, trezentos e quarenta e sete 

mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), se considerados a fonte externa, o 

que correspondem a 89% e 63% do limite total disponibilizado para movimentação e empenho, por 

categoria de fonte de recursos.   

Parcela não executada se deve principalmente a óbices na celebração de instrumentos de 

repasse, visto que as instituições, para se caracterizarem aptas a receberem os recursos federais, 

devem atender aos ditames prescritos em regramento próprio, como a Portaria Interministerial nº 

507/2011 e, que importa na conjugação de fatores que independem da Administração Pública 

Federal, como adimplência do proponente, projeto estruturado e de acordo com a programação 

orçamentária da despesa, capacidade técnica demonstrada, etc.  

Durante o exercício de 2012, além da suplementação de dotação, também ocorreram 

alterações de modalidade de aplicação de algumas programações, com a finalidade de celebrar 

instrumentos de repasse financeiro. Se comparada à LOA 2011, ocorreram mudanças, 

principalmente motivada pelo advento do novo Plano Plurianual 2012-2015 que implementou uma 

série de mudanças na programação, alterando-se os tradicionais programas em temáticos, sendo 

reflexo da agenda de governo organizada pelos temas das políticas públicas, orientando a ação 

governamental. Houve também alteração na composição das ações orçamentárias, com o redesenho 

de algumas ações orçamentárias e o cancelamento de outras.  

 

 



 

  

PARTE A, ITEM 5, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 119, DE 18/1/2012. 

 

5.1. Reconhecimento de Passivos 

 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se aplica à realidade da UJ. 

 

 

5.2 Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 

 

5.2.1 Pagamentos e cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 

 
QUADRO A.5.2 - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Valores em R$ 1,00 

Restos a Pagar Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos acumulados Pagamentos acumulados Saldo a Pagar em 31/12/2012 

2011 150. 903,47 903,47 150.000,00 0,00 

2010 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 

Restos a Pagar não Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos acumulados Pagamentos acumulados Saldo a Pagar em 31/12/2012 

2011 7.535.006,23 1.499.857,90 1.371.239,69 4.663.908,64 

2010 2.311.294,95 1.635.854,87 337.605,96 337.834,12 

Observações: 
Fonte: SIAFI Gerencial (2012), com base em consultas construídas recomendadas para o preenchimento de quadros do Relatório de Gestão do exercício de 2012 (STN) 
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5.2.2 Análise Crítica 

 

A Secretaria de Biodiversidade e Florestas, por meio das Unidades Gestoras sob sua 

responsabilidade, teve inscrito em restos a pagar não processados ao final do exercício de 2012, o 

montante de R$ 12.798.451,40 (doze milhões, setecentos e noventa e oito mil e quatrocentos e 

cinquenta e um reais e quarenta centavos), isso representa aumento no montante inscrito em relação 

ao ano anterior, em decorrência de empenhos emitidos para atender aos convênios e ao contrato 

com empresa prestadora de serviços de emissão de passagens.  

Aproximadamente 84% do valor inscrito e RP refere-se ao Acordo de Contribuição 

Financeira celebrado entre a Republica Federativa do Brasil e o KreditanstaltfürWiederaufbau 

(KfW), para financiamento ao Projeto Corredores Ecológicos, que aporta esses recursos externos 

principalmente por meio da execução indireta. Os demais valores correspondem a contratos de 

prestação de serviços firmados pelo Ministério do Meio Ambiente para serviços de emissão de 

passagens. Dessa forma, pode-se dizer os restos a pagar na gestão financeira da UJ no exercício em 

referência teve pouco impacto, haja vista que o maior percentual de RP é oriundo da doação 

mencionada. Ressalta-se que a UJ possui ações sob sua responsabilidade que são executadas no 

órgão setorial, cujas informações serão retratadas no relatório de gestão consolidado da Secretaria 

Executiva (SE/MMA) e tratam-se de despesas com terceirizados, locação de espaço físico, 

equipamentos e infraestrutura de apoio à organização, realização de eventos e estenotipia.   

Apesar de o Projeto Corredores Ecológicos, ter sua rotina contábil de fluxo financeiro 

alterada em 2010, a partir do qual se começou a trabalhar com dois fluxos de desembolso de 

recursos pelo KfW (um a título de reembolso dos recursos adiantados pelo Tesouro, e outro a título 

de antecipação do doador, com realimentação da conta especial do Projeto para repasse aos 

executores), a Coordenação Geral do Projeto decidiu alterar a estratégia de repasse aos convenentes, 

de modo que a transferência de recursos à conta do convênio somente ocorreria no momento em 

que o convenente tivesse os processos licitatórios em fase de finalização, ou mediante a liquidação 

dos contratos já firmados. Isso conferiu maior controle dos recursos e maior dinamismo à execução, 

já que a prestação de contas realimenta a conta especial com internalização dos recursos externos 

possibilitando a aplicação em novas ações do PCE.  

Assim, a razão central para a permanência de RP Processados e Não Processados por mais 

de um exercício financeiro na UJ se dá pela natureza da maior parte desses restos a pagar, por se 

referirem a instrumentos de repasse firmados com a União, por intermédio da SBF.  

Quanto à existência de registro no Sistema Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal – SIAFI de valores referentes a restos a pagar de exercícios anteriores 2012 sem 

que sua vigência tenha sido prorrogada por decreto, a UJ considerou seu cancelamento automático, 

a partir da alteração do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, uma vez que coube à 

Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda providenciar o posterior cancelamento no 

SIAFI dos saldos que permanecessem bloqueados por não atenderem aos condicionantes previstos 

no parágrafo 3º do art. 68. 

 

 



 

  

5.3 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 

 

5.3.1 RELAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA VIGENTES NO EXERCÍCIO 

 

QUADRO A.5.3 - Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência Valores em R$ 1,00 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Projeto Corredores Ecológicos 

CNPJ: - UG/GESTÃO: 440068 

Informações sobre as transferências  

Modalidade 
Nº do 

instrumento 
Beneficiário 

Valores Pactuados Valores Repassados Vigência 

Sit. 
Global (R$) 

Contrapartida 

(R$) 

No 

exercício 

(R$) 

Acumulado 

até exercício 

(R$) Início Fim 

1 751148/2010 88.350.96/0001-10 337.532,00 37.532,00 50.000,00 50.000,00 31/12/10 20/06/12 6 

1 752333/2010 
05.562.326/0001-

26 
1.223.811,50 139.071,00 - 310.800,00 30/12/10 21/06/12 6 

1 752792/2010 
05.467.476/0001-

50 
621.463,00 197.463,00 424.000,00 424.000,00 31/12/10 13/08/12 1 

1 752339/2010 
04.624.888/0001-

94 
794.273,89 82.304,49 116.076,88 413.076,88 31/12/10 31/05/13 1 

1 752516/2010 
63.656.292/0001-

35 
500.000,00 50.000,00 430.000,00 450.000,00 31/12/10 26/12/12 1 

1 752620/2010 
01.171.012/0001-

41 
548.007,08 55.308,91 - 492.698,17 31/12/10 30/06/13 1 

1 752762/2010 
05.200.358/0001-

81 
777.644,10 230.780,00 221.529,08 371.029,08 31/12/10 26/04/13 1 

1 751806/2010 
04.142.491/0001-

66 
184.400,00 56.500,00 - 127.900,00 31/12/10 12/05/12 1 

1 752333/2010 
05.562.326/0001-

26 
1.223.811,50 139.071,00 310.800,00 310.800,00 31/12/10 21/06/12 1 

1 762194/2011 
63.656.292/0001-

35 
2.759.710,00 279.500,00 53.710,00 53.710,00 30/12/11 31/12/12 1 

1 764843/2011 
05.467.476/0001-

50 
1.155.240,00 382.240,00 265.527,96 265.527,96 30/12/11 17/07/13 1 

1 762301/2011 
01.171.012/0001-

41 
683.075,14 69.669,50 368.000,00 368.000,00 30/12/11 12/07/13 1 

1 764668/2011 27.167.436/0001- 302.560,00 87.560,00 215.000,00 215.000,00 30/12/11 31/12/12 1 



 

  

26 

1 762516/2011 
13.937.149/0001-

43 
910.522,04 273.156,61 79.842,00 79.842,00 30/12/11 19/07/13 1 

1 764803/2011 
27.273.416/0001-

30 
1.214.794,00 383.294,00 265.527,96 265.527,96 30/12/11 17/07/13 1 

1 779043/2012 
63.656.292/0001-

35 
2.235.000,00 229.000,00 0 0 28/12/12 31/12/13 1 

1 779036/2012 
13.937.149/0001-

43 
342.890,00 102.867,00 0 0 28/12/12 31/12/13 1 

1 778926/2012 
52.003.580/0001-

81 
964.764,00 279.764,00 0 0 28/12/12 31/12/13 1 

4 06/2011 
08.829.974/0001-

94 
1.263.206,00 116.986,00 0 0 14/12/11 14/12/12 - 

4 05/2011 
04.378.626/0001-

97 
702.890,00 75.000,00 0 627.890,00 6/12/11 30/11/12 - 

4 01/2010 
04.378.626/0001-

97 
699.214,88 70.000,00 0 629.214,88 24/08/10 30/06/12 - 

4 04/2011 
08.829.974/0001-

94 
2.629.780,00 765.280,00 0 290.000,00 31/10/11 31/10/13 - 

Legenda 

Modalidade: 

1 - Convênio  

2 - Contrato de Repasse 

3 - Termo de Parceria 

4 - Termo de Cooperação 

5 - Termo de Compromisso  

Situação da Transferência: 

1 - Adimplente                                  6 - Rescindido  

2 - Inadimplente                                7 - Arquivado                         

3 - Inadimplência Suspensa  

4 - Concluído  

5 - Excluído 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Departamento de Conservação da Biodiversidade 

CNPJ: - UG/GESTÃO: 440080 

Informações sobre as transferências  

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário 

Valores Pactuados Valores Repassados Vigência 

Sit. 
Global (R$) 

Contrapartida 

(R$) 
No exercício 

(R$) 

Acumulado 

até exercício 

(R$) Início Fim 

4 01/11 33.892.175/0001-00 23.340,00 0 23.340,00 23.340,00 21/6/2011 31/03/2012 - 

4 02/12 00.394.502/0165-75 4.963.594,81 0 3.018.206,19 3.018.206,19 1/7/2012 01/05/2013 - 

4 03/12 08.829.974/0001-94 240.305,00 0 240.305,00 240.305,00 05/11/2012 31/12/2012 - 

Fonte: Controle Próprio da Unidade e SIAFI 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Departamento de Floretas 

CNPJ: - UG/GESTÃO: 440081 

Informações sobre as transferências  

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário 

Valores Pactuados Valores Repassados Vigência 

Sit. 
Global (R$) 

Contrapartida 

(R$) 

No 

exercício 

(R$) 

Acumulado 

até exercício 

(R$) Início Fim 

1 751313/2010 29.079.480/0001-00 204.082,00 4.082,00 0 200.000,00 31/12/10 06/04/12 2 

1 751321/2010 32.512.501/0001-43 192.000,00 32.000,00 0 160.000,00 20/12/10 08/07/13 1 

1 781210/2012 42.498.709/0001-09 1.469.011,29 200.000,00 0 0 28/12/12 
28/05/16 

 
1 

4 04/2012 10.767.239/0001-45 504.831,98 0 504.831,98 504.831,98 26/12/2012 31/12/2015 - 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Programa Antártico Brasileiro. Gerência de Biodiversidade Aquática 

CNPJ: - UG/GESTÃO: 440091 

Informações sobre as transferências  

Modalidade 
Nº do 

instrumento 
Beneficiário 

Valores Pactuados Valores Repassados Vigência 

Sit. 
Global (R$) 

Contrapartida 

(R$) 
No exercício 

(R$) 
Acumulado até 

exercício (R$) 
Início Fim 

4 03/2010 00.394.502/0165-71 200.000,00 0 0 200.000,00 15/12/10 30/04/14 - 

4 02/2010 08.829.974/0001-94 602.000,00 0 0 602.000,00 08/10/10 31/12/13 - 



 

  

5.3.2 QUANTIDADE DE INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS CELEBRADOS E VALORES REPASSADOS NOS TRÊS 

ÚLTIMOS EXERCÍCIOS 
 

 

Quadro A.5.4  Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria de Biodiversidade e Florestas 

CNPJ: 37115375001006 UG/GESTÃO: 440068/440091/440081/440082 

Modalidade 

Quantidade de instrumentos celebrados em cada 

exercício 

Montantes repassados em cada exercício 

Independentemente do ano de celebração do instrumento  

(Valores em R$ 1,00) 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Convênio 8 7 12 1.774.185,92 2.231.898,17 97.500,00 

Contrato de Repasse 0 0 0 0 0 0 

Termo de Parceria 0 0 0 0 0 0 

Termo de Cooperação 4 6 4 4.266.293,17 1.613.654,88 1.851.214,88 

Termo de Compromisso 0 0 0  0 0 0 

Totais 10 13 16 6.020.239,55 3.845.553,05 1.948.714,88 

Fonte: SIAFI 

 

  



 

  

5.3.3 INFORMAÇÕES SOBRE O CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS QUE VIGERÃO NO EXERCÍCIO DE 

2013 E SEGUINTES  

 

QUADRO A.5.5  Resumo dos instrumentos de transferência que vigerão em 2013 e exercícios seguintes 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria de Biodiversidade e Florestas 

CNPJ: 37.115.375/0010-06 UG/GESTÃO: 440068/440091/440081/440080 

Modalidade 

Qtd.  de instrumentos 

com vigência em 2013 

e seguintes 

Valores (R$ 1,00) % do Valor global 

repassado até o final do 

exercício de 2012 
Contratados Repassados até 2012 Previstos para 2013 

Convênio 20 10.178.034,84* 2.228.384,09 8.169.650,75 22% 

Contrato de Repasse 0 0   0 

Termo de Parceria 0 0   0 

Termo de Cooperação 7 9.783.946,79** 5.420.521,86 1.616.579,98 55% 

Termo de Compromisso 0    0 

Totais 22    0 

*Valor sem contrapartida financeira. Com contrapartida financeira o valor totaliza R$ 12.893.520,25. 

** Valor sem contrapartida financeira. Com contrapartida financeira o valor totaliza R$ 11.107.880,79. 

 

 

 

 

 

QUADRO A.5.6 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio, termo de cooperação e 

de contratos de repasse. 
Unidade Concedente 

Nome: Secretaria de Biodiversidade e Florestas 

CNPJ: 37.115.375/0010-06 UG/GESTÃO: 440055/440068/440080/440081/440082/440083 

Exercício da 

prestação de 

contas 

Quantitativos e montante repassados 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios *Termo de Cooperação **Contratos de Repasse 

2012 

Contas Prestadas 
Quantidade 3 1 0 

Montante Repassado 488.700,00 240.305,00 0 

Contas NÃO Prestadas 
Quantidade 2 1 0 

Montante Repassado R$ 1.112.700,00 3.018.206,19 0 



 

  

2011 

Contas prestadas 
Quantidade 6 3 0 

Montante Repassado (R$) R$ 4.669.429,10 1.471.617,26 0 

Contas NÃO prestadas 
Quantidade 0 2 0 

Montante Repassado (R$) 0 1.044.829,19 0 

2010 

Contas prestadas 
Quantidade 2 1 0 

Montante Repassado (R$) 458.834,00 629.214,88 0 

Contas NÃO prestadas 
Quantidade 4 0 0 

Montante Repassado (R$) 1.708.190,39 0 0 

Anteriores a 

2010 
Contas NÃO prestadas 

Quantidade 2 0 0 

Montante Repassado (R$) 458.834,00 0 0 

 Fonte: Siafi. 

* A UJ não realiza Prestação de Contas financeira dos Termos de Cooperação. Ela apenas realiza o acompanhamento técnico de seus Termos.  

** Os Contratos de Repasse da SBF, do Projeto Corredores Ecológico, são realizados por intermédio da Caixa Econômica Federal. A Secretaria firmou Contrato de Repasse 

com a instituição financeira. Dessa forma, a SBF não realiza a prestação de contas dos Contratos Firmados. A responsável pela análise das Prestações de Contas nesse caso é 

a Caixa Econômica Federal 
 

  



 

  

5.3.5 Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos de repasse  

 

Quadro A.5.7 - Visão geral da análise das prestações de contas de convênios e contratos de repasse Valores em R$ 1,00 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria de Biodiversidade e Florestas 

CNPJ: 37.115.375/0010-06 UG/GESTÃO: 440069/00001 

Exercício da 

prestação de contas 
Quantitativos e montantes repassados 

Instrumentos 

Convênios *Contratos de Repasse 

2012 

Quantidade de contas prestadas 3 10 

Com prazo de análise ainda 

não vencido 

Quantidade 0 2 

Montante repassado (R$) 488.700,00 (*) 

Com prazo de análise 

vencido 

Contas analisadas 

Quantidade Aprovada 0 4 

Quantidade Reprovada 0 2 

Quantidade de TCE 1 0 

Contas NÃO 

analisadas 

Quantidade 3 2 

Montante repassado (R$) 488.700,00 (*) 

2011 

Quantidade de contas prestadas 0 8 

Contas analisadas 

Quantidade Aprovada 1 5 

Quantidade Reprovada 0 1 

Quantidade de TCE 1 1 

Contas NÃO analisadas 
Quantidade 2 1 

Montante repassado (R$) 1.173.411,38 0 

2010 

Quantidade de contas prestadas 2 2 

Contas analisadas 

Quantidade Aprovada 11 1 

Quantidade Reprovada 0 1 

Quantidade de TCE 0 0 

Contas NÃO analisadas 
Quantidade 0 0 

Montante repassado  0 0 

Exercícios 

anteriores a 2010 
Contas NÃO analisadas 

Quantidade 5 0 

Montante repassado  2.817.645,36 0 

Fonte: SIAFI 

(*) Os Contratos de Repasse da SBF, do Projeto Corredores Ecológico, são realizados por intermédio da Caixa Econômica Federal. A Secretaria firmou Contrato de Repasse com 

a instituição financeira. Dessa forma, a SBF não realiza a prestação de contas financeira dos Contratos Firmados. A responsável pela análise das Prestações de Contas nesse caso é 

a Caixa Econômica Federal (informações prestadas com base nas informações prestadas pela CEF) 
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5.3.6 Análise Crítica 

  

 

 No transcorrer do exercício de 2012, a Secretaria de Biodiversidade e Florestas atendeu aos 

prazos estabelecidos para emissão de notas de empenho, corroborado à estrutura do Sistema de 

Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, que automaticamente bloqueia tais 

lançamentos e impede o descumprimento desses prazos. Dos empenhos emitidos em que a despesa 

não fora liquidada até o final do exercício, estes não foram objeto de anulação em 31 de dezembro, 

por se destinarem a atender transferências a instituições públicas ou privadas por meio de convênios 

celebrados no exercício; bem como corresponderem a compromissos assumidos com doador 

externo, para cumprimento da agenda do Projeto Corredores Ecológicos, além de outras despesas 

pendentes de faturamento pela empresa contratada pelo Ministério responsável pela emissão das 

passagens. 

 No tocante à existência de convênios inadimplentes perante a Administração Púbica 

Federal, não considerados os que já se encontram em TCE, na Secretaria de Biodiversidade e 

Florestas há quatro convênios inadimplentes, por ocasião de ausência de prestação de contas, 

registradas sob a égide dos normativos vigentes à pactuação. Há que se considerar as medidas 

antecipatórias à inscrição, mediante processo instruído, e cobranças realizadas para cumprimento do 

dever de prestar contas conforme ditames legais. 

Conforme relatado anteriormente, grande medida dos compromissos assumidos mediante 

celebração de instrumentos de repasse está vinculada ao Projeto Corredores Ecológicos, cujo aporte 

financeiro se dá por meio da doação recebida do banco de desenvolvimento alemão, no qual a 

gestão das transferências no exercício de 2012 contou com a continuidade da estratégia adotada pela 

Coordenação Geral do Projeto quanto ao repasse aos convenentes, vinculando-se as transferências 

de recursos à conta do convênio somente no momento em que o convenente tiver os processos 

licitatórios em fase de finalização, ou mediante a liquidação dos contratos já firmados. Medida que 

conferiu maior controle e disponibilidade de fluxo financeiro, mediante agilidade na prestação de 

contas e consequentemente nos desembolsos.  Quanto aos convênios firmados com recursos 

oriundos de emendas parlamentares, estes dependem de apreciação da setorial financeira do 

Ministério, para verificação da disponibilidade de caixa. 

As prestações de contas financeiras estão sendo realizadas pela SPOA/SECEX do 

Ministério, pois a SBF não possui em seu quadro servidores com qualificação correspondente, 

diferentemente da análise de prestação de contas física, cujo acompanhamento se dá diretamente 

por esta Secretaria, embora o quantitativo de técnicos esteja aquém da necessidade para o adequado 

acompanhamento in loco e fiscalização pela SBF. Quanto aos prazos, esta Secretaria envida 

esforços na tentativa de se garantir que todas sejam prestadas conforme a legislação vigente, mas as 

limitações de recursos internos e a considerável interferência/complexidade inerente ao processo 

muitas vezes impedem seu pleno atendimento.  

O monitoramento in loco dos convênios e subprojetos do PCE (Projeto Corredores 

Ecológicos), continuou sendo feito no âmbito estadual com supervisão da Unidade de Coordenação 

Geral em visitas periódicas. Quanto aos demais convênios firmados por ocasião das emendas 

parlamentares, a SBF espera que haja pleno cumprimento do objeto pactuado, de forma que os 

resultados a serem apresentados ao final do término do convênio representem parcela da efetividade 

das transferências como instrumento de execução descentralizada das políticas públicas a cargo da 

UJ.  
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5.4 Suprimento de Fundos 

 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, visto que a UJ não realizou 

esse tipo de despesa por meio de Suprimentos de Fundos. 

 

 

 

5.5 Renúncias Tributárias sob a Gestão da UJ 

 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, visto que a UJ não possui 

Renúncias Tributárias sob gestão da UJ. 



 

  

6. PARTE A, ITEM 6, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 119, DE 18/1/2012. 

 

6.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos: 

 

QUADRO A.6.1 – FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos  

no exercício 

Egressos  

no exercício Autorizada Efetiva 

1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2)  Não Há            99              24                   6  

1.1. Membros de poder e agentes políticos  Não Há              -                -                   -  

1.2. Servidores de Carreira  (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)  Não Há            99              24                   6  

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão  Não Há            90              22                   3  

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado  Não Há              1                1                   -  

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório  Não Há              -                -                   -  

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas  Não Há              8                1                   3  

2. Servidores com Contratos Temporários  Não Há            11                -                   3  

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública  Não Há              7                -                   -  

3. Total de Servidores (1+2+3)  Não Há         117              24                   9  

Fonte: DataWareHouse - SIAPENET 

     
Esclarecimentos: 

    
Os nomeados apenas para cargo em comissão/Sem Vínculo não foram computados neste Quadro 

Item 1.2.1 : Somatório dos Ativos e cedidos (inclusive os que ocuparem cargo em comissão ou função) 

Item 1.2.2: Somatório somente da Situação Exercício Descentralizado (inclusive os que ocuparem  

cargo em comissão) 

Item 1.2.4: Somatório da situação requisitado e requisitado de outros órgão(inclusive os que ocuparem 

 cargo em comissão) 
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QUADRO A.6.2 – SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DA UJ – 

SITUAÇÃO 31/12 

Tipologias dos afastamentos 

Quantidade de 

pessoas na 

situação em 31 

de dezembro 

1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)                      5  

1.1. Exercício de Cargo em Comissão                      4  

1.2. Exercício de Função de Confiança                       -  

1.3. Outras situações previstas em leis específicas (lotação provisoria)                      1  

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)                       -  

2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo                        -  

2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior                       -  

2.3. Para Serviço em Organismo Internacional                       -  

2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País                       -  

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)                       -  

3.1. De oficio, no interesse da Administração                       -  

3.2. A pedido, a critério da Administração                       -  

3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração  

para acompanhar cônjuge/companheiro                       -  

3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde                       -  

3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo                       -  

4. Licença remunerada (4.1+4.2)                       -  

4.1. Doença em pessoa da família                        -  

4.2. Capacitação                        -  

5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)                      1  

5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro                        -  

5.2. Serviço militar                       -  

5.3. Atividade política                       -  

5.4. Interesses particulares                       1  

5.5. Mandato classista                       -  

6. Outras situações (Especificar o ato normativo) - Licença Gestante                       -  

7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6)                      6  
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Quadro A.6.3 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ 

(Situação em 31 de dezembro) 

Tipologias dos cargos em comissão e das funções gratificadas 

Lotação Ingressos 

no 

exercício 

Egressos 

no 

exercício 

Autoriza

da Efetiva 

1. Cargos em comissão 22 22 1 2 

1.1. Cargos Natureza Especial - - - - 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento superior - 22 1 2 

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão - 8 - - 

1.2.2. Servidores de carreira em exercício 

descentralizado - - - - 

1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas - 7 1 2 

1.2.4. Sem vínculo - 7 - - 

1.2.5. Aposentados - - - - 

2. Funções gratificadas - 1 - - 

2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão - - - - 

2.2. Servidores de carreira em exercício 

descentralizado - - - - 

2.3. Servidores de outros órgãos e esferas - 1 - - 

3. Total de servidores em cargo e em função (1+2) 22 23 1 2 

Fonte: DataWareHouse - SIAPENET 
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Quadro A.6.4 – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária – Situação apurada em 31/12 

 

Tipologias do Cargo 

Quantidade de Servidores por Faixa Etária  

Até 30 

anos 

De 31 a 

40 anos 

De 41 a 

50 anos 

De 51 a 

60 anos 

Acima de 

60 anos 

1. Provimento de cargo efetivo 35 41 10 8 - 

1.1. Membros de poder e agentes políticos - - - - - 

1.2. Servidores de Carreira  34 37 7 5 - 

1.3. Servidores com Contratos 

Temporários 1 4 3 3 - 

2. Provimento de cargo em comissão 2 7 8 4 2 

2.1. Cargos de Natureza Especial - - - - - 

2.2. Grupo Direção e Assessoramento 

Superior 2 7 7 4 2 

2.3. Funções gratificadas - - 1 - - 

3. Totais (1+2) 37 48 18 12 2 

Fonte: DataWareHouse - SIAPENET 

      Esclarecimentos: 

     Nos Itens 2. estão contabilizadas todas as situações em que o servidor ocupe cargo em comissão 
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QUADRO A.6.5 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12 

Tipologias do Cargo 

Quantidade de pessoas por nível de escolaridade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Provimento de cargo efetivo - - - 1 13 80 

  

1.1. Membros de poder e agentes 

políticos 

 

-    - 

1.2. Servidores de Carreira  

 

- - 1 13 69 

1.3. Servidores com Contratos 

Temporários 

 

    11 

2. Provimento de cargo em comissão - - - - - 23 

2.1. Cargos de Natureza Especial 

 

    - 

2.2. Grupo Direção e Assessoramento 

Superior 

 

   - 22 

2.3. Funções gratificadas 

 

   - 1 

3. Totais (1+2) - - - 1 13 103 

     

-    

     

-    

     

-    

LEGENDA                   

Nível de Escolaridade 

        

  

 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - 

Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – 

Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada. 

          Esclarecimentos: 

         Nos Itens 2. estão contabilizadas todas as situações em que o servidor ocupe cargo em comissão 
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QUADRO A.6.6 - QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 

REFERÊNCIA E NOS DOIS ANTERIORES  

Tipologias/ 

Exercícios 

Vencime

ntos e 

 

vantage

ns fixas 

Despesas Variáveis 

Despe

sas de 

Exerc

ícios 

Anter

iores 

Decisõ

es 

Judicia

is Total 

Retrib

uições 

Gratifi

cações 

Adici

onais 

Indeni

zações 

Benefíci

os 

Assisten

ciais e 

previde

nciários 

Demais 

despesa

s 

variáve

is 

Membros de poder e agentes políticos 

Exerc

ícios  

2012 

                        

-    

                    

-    

                   

-    

                 

-    

                   

-    

                        

-    

                     

-    

                 

-    

                    

-    

                       

-    

2011 

                        

-    

                    

-    

                   

-    

                 

-    

                   

-    

                        

-    

                     

-    

                 

-    

                    

-    

                       

-    

2010 

                        

-    

                    

-    

                   

-    

                 

-    

                   

-    

                        

-    

                     

-    

                 

-    

                    

-    

                       

-    

Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão 

Exerc

ícios 

2012 

      

3.199.77

2,40  

        

37.923,

78  

    

425.97

0,82  

  

118.9

11,79  

    

329.73

8,79  

           

87.524,6

6  

   

2.083.9

79,06  

    

58.289

,89  

             

329,49  

     

6.342.44

0,68  

2011 

      

2.406.56

8,68  

        

19.026,

31  

    

365.55

6,56  

  

116.0

41,98  

    

265.39

7,55  

           

82.907,9

0  

   

1.686.5

74,51  

                 

-    

             

337,02  

     

4.942.41

0,51  

2010 

      

2.497.12

2,07  

        

23.726,

06  

    

397.34

2,45  

  

103.4

09,18  

    

295.23

4,69  

           

40.976,7

2  

   

1.619.0

85,38  

                 

-    

                    

-    

     

4.976.89

6,55  

Servidores com Contratos Temporários 

Exerc

ícios 

2012 

                        

-    

   

1.119.0

21,66  

      

93.207,

50  

    

26.27

3,27  

      

41.893

,58  

                        

-    

      

131.240

,68  

                 

-    

                    

-    

     

1.411.63

6,69  

2011 

                        

-    

   

2.405.6

21,99  

    

196.69

4,16  

    

53.96

6,54  

    

109.47

9,28  

                        

-    

        

70.377,

98  

                 

-    

                    

-    

     

2.836.13

9,95  

2010 

                        

-    

   

3.423.4

86,33  

    

278.45

0,00  

    

69.89

6,51  

    

159.00

1,61  

                        

-    

        

50.854,

45  

                 

-    

                    

-    

     

3.981.68

8,90  

Servidores Cedidos com ônus ou em Licença 

Exerc

ícios 

2012 

         

171.354,

06  

                    

-    

      

31.444,

50  

      

2.255,

53  

        

9.493,

10  

             

2.913,00  

      

126.480

,00  

         

879,67  

                    

-    

        

344.819,

86  

2011 

         

109.520,

85  

                    

-    

      

14.628,

16  

      

4.925,

37  

        

8.588,

00  

             

1.812,00  

        

73.293,

00  

                 

-    

                    

-    

        

212.767,

38  

2010 

           

99.060,1

2  

                    

-    

      

17.438,

48  

      

7.978,

11  

        

9.264,

96  

                

604,00  

        

58.663,

67  

                 

-    

                    

-    

        

193.009,

34  

Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial 

Exerc

ícios 

2012 

                        

-    

                    

-    

                   

-    

                 

-    

                   

-    

                        

-    

                     

-    

                 

-    

                    

-    

                       

-    

2011 

                        

-    

                    

-    

                   

-    

                 

-    

                   

-    

                        

-    

                     

-    

                 

-    

                    

-    

                       

-    

2010 

                        

-    

                    

-    

                   

-    

                 

-    

                   

-    

                        

-    

                     

-    

                 

-    

                    

-    

                       

-    

Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior 

Exerc

ícios 2012 

         

394.947,

07  

   

1.137.1

27,53  

    

163.71

5,90  

    

44.71

9,42  

      

53.694

,00  

           

16.191,0

0  

      

283.124

,08  

         

654,26  

             

479,46  

     

2.094.65

2,72  
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2011 

         

342.742,

01  

   

1.100.8

96,41  

    

148.19

0,57  

    

35.47

1,87  

      

55.672

,66  

           

20.032,0

0  

      

239.888

,34  

                 

-    

                    

-    

     

1.942.89

3,86  

2010 

         

267.723,

15  

   

1.115.7

95,18  

    

124.37

0,02  

    

37.67

9,33  

      

61.725

,90  

             

7.568,99  

      

184.125

,44  

                 

-    

                    

-    

     

1.798.98

8,01  

Servidores ocupantes de Funções gratificadas 

Exerc

ícios 

2012 

                        

-    

          

3.886,4

4  

           

323,87  

         

215,9

0  

                   

-    

                        

-    

                     

-    

                 

-    

                    

-    

            

4.426,21  

2011 

                        

-    

                    

-    

                   

-    

                 

-    

                   

-    

                        

-    

                     

-    

                 

-    

                    

-    

                       

-    

2010 

                        

-    

                    

-    

                   

-    

                 

-    

                   

-    

                        

-    

                     

-    

                 

-    

                    

-    

                       

-    

Fonte: DataWareHouse - 

SIAPENet 

          

 

QUADRO A.6.9 – ATOS SUJEITOS AO REGISTRO DO TCU (ART. 3º DA IN TCU 55/2007)  

Tipos de Atos 

Quantidade de atos 

sujeitos ao registro no 

TCU 

Quantidade de atos 

cadastrados no SISAC 

Exercícios Exercícios 

2012 2011 2012 2011 

Admissão 27 1 29* 1 

Concessão de aposentadoria         

Concessão de pensão civil         

Concessão de pensão especial a ex-combatente         

Concessão de reforma         

Concessão de pensão alimentar         

Alteração do fundamento legal de ato concessório         

Totais 27 1 29 1 

* 1 ato de 2011 cadastrado em 2012  e 1 ato de 2010 cadastrado em 2012 

   

 

QUADRO A.6.10 – ATOS SUJEITOS À COMUNICAÇÃO AO TCU(ART 3º DA IN TCU 

55/2007) 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos 

sujeitos à comunicação 

ao TCU 

Quantidade de atos 

cadastrados no SISAC 

Exercícios Exercícios 

2012 2011 2012 2011 

Desligamento 7 9 21* 21** 

Cancelamento de concessão         

Cancelamento de desligamento 1   1   

Totais 8 9 22 21 

* 14 atos de 2011 cadastrados em 2012 

    ** 12 atos de 2010 cadastrados em 2011 
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QUADRO A.6.19 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS 

Nível de escolaridade 
Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício 

(em R$ 1,00) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

1. Nível superior 11 13 13 11  

1.1 Área Fim 10 11 11 9  

1.2 Área Meio 1 2 2 2  

2. Nível Médio 5 6 6 3  

2.1 Área Fim 3 4 4 2  

2.2 Área Meio 2 2 2 1  

3. Total (1+2) 16 19 19 14  

Fonte: 

Obs.: Os valores da despesa no exercício não foram informados, tendo em vista que os contratos são firmados junto a 

Secretaria Executiva/MMA, nos quais constam tais informações. 

 

 

6.2. Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 

 

7.1. Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratado de Terceiros 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 

 

7.2. Gestão do Patrimônio Imobiliário 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, devendo constar no 

Relatório de Gestão da Secretaria Executiva/MMA. 

 

8.1. Gestão da Tecnologia da Informação (TI) 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 



 

  P
ág

in
a1

5
8

 

9. PARTE A, ITEM 9, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 119, DE 18/1/2012. 

 

GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL 

 

9.1 Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 

QUADRO A.9.1 - GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 

 
Aspectos sobre a gestão ambiental  Avaliação 

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 

1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem 

em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e 

matérias primas. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados? 

Não há 

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente 

adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior 

quantidade de conteúdo reciclável. 
   X  

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por 

fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de 

limpeza biodegradáveis). 
Não há 

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência 

de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como 

critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos? 

Não há 

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor 

consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas). 

 Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 

produtos sobre o consumo de água e energia? 

Não há 

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 

 Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos? 
Não há 

7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos 

poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? 

Não há 

8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). 

 Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios? 

Não há 

9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens/produtos. 
Não há 

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, 

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais 

que reduzam o impacto ambiental. 

  X   

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. 
   X  

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a 

diminuir o consumo de água e energia elétrica. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? 

  X   

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de 

proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus 

servidores. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? 

  X   

Considerações Gerais: É usado no Ministério a Gestão de A3P, que visa integração de 

trabalho com o Meio Ambiente. 
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Aspectos sobre a gestão ambiental  Avaliação 

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 

integralmente não aplicado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 

parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do 

fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 

parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 

integralmente aplicado no contexto da UJ. 

     

 

 

 

 

9.2. Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água 

 
 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 
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10 PARTE A, ITEM 10, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 119, DE 18/1/2012. 
 

10.1 Deliberações do TCU Atendidas no Exercício 
 
 

Quadro A.10.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Biodiversidade e Florestas 38337 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 
N°TC 

034.633/2011-1 

N°1404/2012 – TCU - 

Plenário 
9.2 

Determinaçã

o 
Aviso nº 652-Seses-TCU-Plenário 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Ministério do Meio Ambiente 1927 

Descrição da Deliberação 

9.2. nos termos do art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, determinar ao Ministério da Pesca e Aquicultura e ao 

Ministério do Meio Ambiente que: 

9.2.1 apresentem, no prazo de 120 dias, uma proposta conjunta dos dois órgãos acerca de um plano de ação para a 

implementação dos Comitês Permanentes de Gestão (CPGs) e seus respectivos Subcomitês Científicos e de 

Acompanhamento, priorizando a instalação dos CPGs mais críticos e apresentando os meios para operacionalizá-los, 

definindo prazos e responsáveis por tais medidas, em atendimento ao Decreto nº 6.981/2009, art. 3º, parágrafo único, e 

Portaria Interministerial nº 2/2009 (subitens 242 a 246 do relatório de levantamento – peça 54); 

9.2.2 em atenção às disposições da Lei 12.527/2011, art. 3º, às da Lei 9.784/1999, art. 2º, inciso V, ao Princípio da 

Transparência da Administração Pública, e ao Acórdão nº 1.196/2010 – TCU – Plenário, item 9.1.4 (subitem 255 do 

relatório de levantamento – peça 54), divulguem no prazo de 30 (trinta) dias, nos sítios oficiais do Ministério da Pesca 

e Aquicultura e do Ministério do Meio Ambiente, as atas referentes às reuniões já ocorridas da Comissão Técnica da 

Gestão Compartilhada dos Recursos Pesqueiros (CTGP) e dos Comitês Permanente de Gestão (CPGs) e, 

tempestivamente, as relativas às próximas reuniões. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gerência de Biodiversidade Aquática e Recursos Pesqueiros da Secretaria de Biodiversidade e 

Florestas Não se aplica 

Síntese da Providência Adotada 

9.2.1. Elaboração em conjunto MPA-MMA do “Plano de Ação para a Implantação dos Comitês Permanentes de 

Gestão (CPGs) e seus respectivos Subcomitês Científicos e de Acompanhamento”, o qual foi encaminhado, por meio 

do Ofício n°1061/2012 – SE/MPA, para o TCU. 

9.2.2. Divulgação no sítio do MMA http://www.mma.gov.br/comfsfsettings/biodiversidade/biodiversidade-

aquatica/updateabout/recursos-pesqueiros das atas referentes às reuniões da CTGP e do CPGs disponibilizadas no sítio 

do MPA www.mpa.gov.br. Informação encaminhada por meio do Ofício n°269/2012 – SBF/MMA, para o TCU. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

9.2.1. Em cumprimento ao “Plano de Ação para a Implantação dos Comitês Permanentes de Gestão (CPGs) e seus 

respectivos Subcomitês Científicos e de Acompanhamento” foram criados os seguintes CPGs no exercício de 2012: 

CPG Camarões (Portaria Interministerial n°5, de 13 de dezembro de 2012); CPG de Recursos Pesqueiros Demersais 

Norte e Nordeste (Portaria Interministerial n°6, de 21 de dezembro de 2012); CPG da Bacia Amazônica (Portaria 

Interministerial n°7, de 21 de dezembro de 2012), e; CPG da Bacia do São Francisco (Portaria Interministerial n°8, de 

21 de dezembro de 2012). 

9.2.2. As atas referentes às reuniões da CTGP e do CPGs que se encontram disponibilizadas no sítio do MPA podem 

ser acessadas também por meio da sua divulgação no sítio do MMA. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

9.2.1. O assunto foi tratado pela CTGP e aprovado o plano estabelece o cronograma e procedimentos inerentes à 

implementação dos CPGs. 

9.2.2. A disponibilização das atas referentes às reuniões da CTGP e do CPGs no sítio www.mpa.gov.br por parte do 

MPA, que exerce a função de secretaria executiva desses colegiados, permitiu e rápida divulgação dessas informações 

http://www.mma.gov.br/comfsfsettings/biodiversidade/biodiversidade-aquatica/updateabout/recursos-pesqueiros
http://www.mma.gov.br/comfsfsettings/biodiversidade/biodiversidade-aquatica/updateabout/recursos-pesqueiros
http://www.mpa.gov.br/
http://www.mpa.gov.br/
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também no sitio do MMA. 
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10.1.2 Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício 

 

 

QUADRO A.10.2 - SITUAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM 

PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Biodiversidade e Florestas 38337 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 
N°TC 

034.633/2011-1 

N°1404/2012 – TCU - 

Plenário 
9.4 

Recomendaç

ão 
Aviso nº 652-Seses-TCU-Plenário 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

MMA 1927 

Descrição da Deliberação 

9.4 nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, recomendar ao Ministério da Pesca e Aquicultura e 

ao Ministério do Meio Ambiente que: 

9.4.1 desenvolvam, conjuntamente, uma estratégia de promoção e incentivo à pesquisa pesqueira, destinada a obter e 

proporcionar, de forma permanente, informações e bases científicas que permitam o desenvolvimento sustentável da 

atividade pesqueira, em atendimento à Lei 11.959/2009, art. 29, parágrafo único, e art. 30 (parágrafos 311 e 312 do 

relatório de levantamento); 

9.4.2 avaliem uma possível revisão do normativo que restringe a participação no Comitê Permanente de Gestão (CPG) 

exclusivamente para entidades com assentos no Conape, impedindo, assim, a participação de organizações não 

governamentais ambientais no processo decisório (§ 252). 

 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gerência de Biodiversidade Aquática e Recursos Pesqueiros da Secretaria de Biodiversidade e 

Florestas Não se aplica 

Justificativa para o seu não Cumprimento: 

9.4.1 Embora tenha ocorrido discussão do assunto na CTGP, e junto ao comitê executivo do REVIMAR no âmbito da 

Secretaria Especial para os Recursos do Mar (Secirm), além de iniciativas no âmbito do MPA, MMA, ICMBIO e 

IBAMA, é preciso definir uma estratégia que permita desenvolver a pesquisa pesqueira em bases institucionais 

permanentes, envolvendo outras instituições que possuem atribuições nesse tema.  

9.4.2  Embora a representação de entidades que tenham relação com atividades ambientais tenha sido ampliada, já 

constando nos CPGs criados no exercício de 2012 quatro representantes de Organizações Não Governamentais 

ambientais, equiparando-se ao número de representantes de Organizações da pesca artesanal, resta promover o ajuste 

legal necessários para que a seleção das entidades não fique restrita ao Conape, por meio da revisão da Instrução 

Normativa Interministerial MPA MMA nº 10/2011. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

9.4.1 A definição de uma estratégia de promoção e incentivo à pesquisa pesqueira, incluindo o monitoramento da 

pesca, envolve a articulação com diversas instituições que possuem atribuições ou atuação nesse tema, além do MPA, 

MMA e vinculadas. O desenvolvimento de pesquisa necessita ainda de orçamento elevado das instituições, pois além 

da extensa linha de costa a ser monitorada, a pesquisa em mar é tradicionalmente onerosa, devido ao custo de operação 

de embarcações. Esses fatores devem ser considerados na discussão da estratégia junto aos colegiados pertinentes 

(CTGP, REVIMAR). 

9.4.2 Não houve avaliação conclusiva por parte do MPA e MMA sobre como conciliar a indicação de entidades do 

Conape com a indicação de ONGs ambientais nos CPGs.   
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10.1.3 RECOMENDAÇÕES DO OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 

 

 

QUADRO A.10.3 - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Biodiversidade e Florestas 3837 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

 
201200799  

Ofícios 17726/12 e 38772/12 

DIAMBI/DI/SFC/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Ministério do Meio Ambiente 1927 

Descrição da Recomendação 

A CGU, por meio dos ofícios supracitados, estabeleceu uma série de recomendações relacionados com os assuntos a 

seguir:  

1. Para fins de cumprimento das obrigações pactuadas com a Caixa, em especial o Item I, letra q, da Cláusula Nona do 

Contrato de Prestação de Serviços, recomenda -se à UCP que, por ocasião das próximas auditorias, estabeleça com a 

Caixa dia e local para que a equipe de auditoria da CGU possa acessar o SISFIN; 

2. Alertar o gestor (fiscal) para que acompanhe e  anote as observações pertinentes acerca do cumprimento do contrato 

pela Caixa, principalmente no que diz respeito aos serviços prestados, à remuneração, à implantação e à efetiva 

disponibilização de sistema financeiro-gerencial de acompanhamento da execução do Probio II; 

3. Recomenda-se à Unidade de Coordenação do Projeto que aditive os contratos de consultoria e outros serviços que 

não se enquadrem na categoria de serviços de natureza contínua, estabelecendo vigência suficiente para o término dos 

trabalhos ou pelo tempo necessário para entrega dos produtos, conforme o caso; 

4. Para resguardar os atos e fatos ocorridos no âmbito do Projeto e em atendimento ao art. 38 da Lei nº 8.666/1993, 

recomenda-se à Unidade que submeta as minutas de editais e contratos à análise da assessoria jurídica do Ministério; 

5. Para fins de superação das fragilidades do Cérebro, recomenda-se ao Projeto que dê tratamento às inconsistências, 

priorizando o banco de dados, a geração de relatórios, a integração com o sistema da Caixa, a confiabilidade da 

informação e o atendimento das demandas específicas dos beneficiários; 

6. Recomenda-se à Secretaria de Biodiversidade e Florestas que: a) para fins de confiabilidade dos registros contábeis, 

providencie as correções nos demonstrativos financeiros e notas explicativas do Projeto, conforme recomendado no 

item 1.1.8.2 deste relatório (Recomendação 1); b) ao realizar contratações/aquisições, utilizando-se somente recursos 

dos rendimentos da conta gráfica 535, aplique, integralmente, a legislação nacional; e c) promova contratação direta 

apenas naqueles casos em que ficar claramente evidenciada a inviabilidade ou for dispensável a licitação, nos termos 

dos arts. 25 e 24 da Lei n.º 8.666/1993, respectivamente, e das regras de licitação do Banco; 

7. Tendo em vista que o Acordo de Doação TF n.º 91.515 permite e a legislação federal obriga a utilização do pregão 

(Decreto  n.º 5.450/2005), preferencialmente na sua forma eletrônica, recomenda-se à Secretaria de Biodiversidade e 

Florestas que utilize esta modalidade licitatória nas aquisições de bens e contratações de serviços comuns, no âmbito 

do Probio II; 

8. Para fins de regularização da situação contratual, assim que for possível, apresentar a anuência da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul na liberação da professora para participar da consultoria, se esse for o caso; senão, 

promover a rescisão contratual; 

9. Instruir os processos de contratação de consultoria – pessoa física com declaração específica, a ser emitida e 

entregue por ocasião da contratação, pelo contratado, na qual este declare não possuir vínculo com o poder público ou, 

excepcionalmente, se professor universitário, estar abrangido pelas exceções previstas na legislação nacional e nos 

normativos do Banco; 

10. Tendo em vista que o término da vigência do Acordo de Doação n.º TF 91.515 está previsto para 31/12/2013 e o 

ritmo de execução não permite inferir que o Projeto será implementado nesses dois últimos anos, recomenda-se à 

Unidade de Coordenação do Projeto, para fins de prorrogação, que avalie os méritos do Acordo, considerando a real 

possibilidade de conclusão das ações e atividades acordadas; 

11. Recomenda-se à SBF que apresente uma agenda de trabalhos a ser cumprida ao longo dos próximos 12 meses, 

evidenciando existirem condições objetivas para a execução das atividades previstas; 

12. Para que a execução do Projeto se dê de forma transparente, recomenda-se à Unidade de Coordenação do Projeto 

– UCP – que instrua os seus processos com documentação que comprove qualquer situação excepcional, cuja 
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ocorrência fuja ao controle interno da UCP ou que justifique atrasos nas execuções contratuais; 

13. Recomenda-se à Unidade que instrua os gestores contratuais, para que possam desempenhar as suas funções de 

acompanhamento e fiscalização dos contratos com presteza e eficiência, alertando-os quanto às suas 

responsabilidades, nos termos da Lei n.º 8.666/1993; 

14. Promover controles administrativos efetivos no âmbito das emissões de passagens, a fim de que os recursos 

devidos ao Projeto, no âmbito de reembolsos de passagens não utilizadas, sejam devidamente creditados/restituídos 

tempestivamente; 

15. Apresentar documentação comprobatória da efetuação de reembolso das passagens de que trata esta constatação, 

bem como da restituição monetária referente às Faturas de Crédito nº 01.0179411 e 01.0179412, da empresa TRIPS 

Passagens e Turismo; 

16. Adotar as providências necessárias para que as atividades de competência da Secretaria de Biodiversidade e 

Florestas, na condição de Unidade de Coordenação do Projeto e Beneficiária, sejam realizadas exclusivamente por 

servidores do órgão; 

17. Que a Secretaria de Biodiversidade e Florestas se abstenha de contratar consultoria para desenvolver atividades de 

rotina administrativa, cujas responsabilidades estão adstritas a cargos de natureza efetiva  ou em comissão, sob pena 

de apuração dos fatos, dos responsáveis pela contratação e da quantificação dos prejuízos potencialmente suportados 

pela União; 

18. Considerando as informações trazidas no Ofício n.º 23/2012/GAB/SBF/MMA, recomenda-se à Unidade de 

Coordenação do Projeto que entre em contato com o hotel e solicite declaração formal, devidamente carimbada com o 

CNPJ e assinada, de que os beneficiários relacionados acima não estavam inseridos na lista de hóspedes, com direito à 

alimentação e ao translado do aeroporto ao hotel, conforme consta na descrição dos serviços faturados na Nota Fiscal 

139, de 09/11/2011; senão, diligenciar a Maturi e/ou os próprios beneficiários para que restituam à conta do Projeto o 

valor de R$ 5.088,20; 

19. Apresentar, por ocasião da próxima auditoria, declaração formal do hotel, devidamente carimbada (CNPJ) e 

assinada pelo responsável, confirmando que os beneficiários relacionados acima não estavam inseridos na lista de 

hóspedes, com direito à alimentação e ao translado do aeroporto ao hotel, conforme os serviços faturados na Nota 

Fiscal n.º 139, de 09/11/2011, relativos ao evento “Diálogo sobre Biodiversidade, ocorrido em outubro de 2011 (de 

17/10/2011 a 25/10/2011).  

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gerência de Conservação da Biodiversidade – GCB/DCBIO/SBF Não há 

Síntese da Providência Adotada 

As respostas às recomendações da CGU foram feitas por meio dos ofícios nº 

151/2012/PROBIOII/DCBIO/SBF/MMA, 236/2012/GAB/SBF/MMA e 33/2013/PROBIO II/DCBIO/SBF/MMA, e 

anexos, juntamente com os documentos que o compõe.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

Com a auditoria o desempenho do projeto tende a ser melhor, já que foram acatadas as recomendações da auditoria. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Consideramos que não houve fatores negativos que prejudicaram a adoção das providências.  

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Biodiversidade e Florestas 3837 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

 201200850  
Ofício 

404/2012/GAB/SBF/MMA 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Ministério do Meio Ambiente 1927 

Descrição da Recomendação 

Recomendação 001: que o Projeto realize vistoria in loco para comprovar, por amostragem, a existência e a 

localização dos bens adquiridos, no intuito de resguardar a unidade quanto a questionamentos futuros. 
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Recomendação 002: instruir o convenente que registre a identificação do convênio nas notas fiscais e serviços 

adquiridos. 

Providências Adotadas 

Recomendação 001: foi efetuada vistoria pelas técnicas Romana Pessoa Picanço e Thayssa Izetti Luna, sendo feita a 

conferência física dos bens adquiridos com o Convênio 2007CV00003 – SIAFI 620793 – Polícia Militar do 

Amazonas, comparando-se a relação de bens adquiridos e o inventário emitido pelo Batalhão de Policiamento 

Ambiental do Amazonas. Restou constatada a aquisição dos bens, bem como o cumprimento do objeto do convênio. 

Quanto aos bens, a PMAM informou e comprovou a falta de 3 itens perdidos em um naufrágio, em operação de 

fiscalização. A PMAM instaurou inquérito para apuração do ocorrido e concluiu o seguinte: “diante do exposto e que 

nos autos constam é de parecer, SMJ, que não há indícios de Crime de Natureza Militar ou Comum e nem 

Transgressão da Disciplina Policial Militar” conforme relatado no documento objeto da ordem de operação nº 003/P-

3/BPAmb, Quarta Parte – Justiça e Disciplina. Os bens perdidos no naufrágio encontram-se citados e grifados no 

inventário patrimonial de 2012. O convênio acima citado já teve suas contas aprovadas pela Secretaria de 

Planejamento Orçamento e Administração – SPOA, deste Ministério, bem como já foi objeto de visita de campo do 

KfW. 

Recomendação 002: foi solicitado, via correio eletrônico, à PMAM que registrasse a identificação do convênio nas 

notas fiscais dos bens e serviços. A PMAM em resposta, por meio do Ofício nº 038/BF-1/2012, de 25 de junho de 

2012, informou já ter providenciado a aposição dos carimbos. Na vistoria in loco comprovou-se a veracidade da 

informação prestada. 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

 Não há 

Síntese da Providência Adotada 

Recomendação 1: vistoria in locu realizada.  

Recomendação 2: solicitado o registro da identificação do convênio nas notas fiscais e serviços adquiridos pelo 

convênio 2007CV00003. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

 Recomendação 1: relação de bens adquiridos verificada. 

Recomendação 2: a identificação do convênio foi registrada nas notas fiscais e serviços adquiridos pelo convênio 

2007CV00003. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Fácil acesso ao executor e prestatividade do mesmo facilitaram o atendimento às recomendações da CGU. 
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10.1.4 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício 

 

 

QUADRO A.10.4 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM 

PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

 

 

 Obs.: Tendo em vista que as recomendações relatadas no item anterior foram devidamente 

respondidas e aguardam feedback da CGU, não se pode falar de pendências de atendimento das 

recomendações a SBF ao final do exercício de 2012. 
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10.2 Informações Sobre a Atuação da Unidade de Auditoria Interna 

 

 

 A UJ não possui em seu organograma uma Unidade de Auditoria Interna. O Gabinete da 

Ministra do Ministério do Meio Ambiente exerce a função através de sua Assessoria Especial de 

Controle Interno. 



 

  

10.3 DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS ESTABELECIDA NA LEI N° 8.730/93 

QUADRO A.10.5 – DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E SERVIDORES DA UJ, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A 

DBR 

Secretaria Executiva (SECEX/MMA), consolidando as informações sobre a gestão das unidades de sua 

estrutura, exceto aquelas relacionadas para apresentação de relatórios individuais. Quantidade 

Detentores de Cargos e 

Funções obrigados a entregar a 

DBR  

Situação em relação às 

exigências da Lei nº 

8.730/93 

Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR 

Posse ou Início do exercício 

de Função ou Cargo 

Final do exercício da Função 

ou Cargo 
Final do exercício financeiro 

Autoridades (Incisos I a VI do 

art. 1º da Lei nº 8.730/93) 

Obrigados a entregar a DBR       

Entregaram a DBR       

Não cumpriram a obrigação       

Cargos Eletivos 

Obrigados a entregar a DBR       

Entregaram a DBR       

Não cumpriram a obrigação       

Funções Comissionadas (Cargo, 

Emprego, Função de Confiança 

ou em comissão) 

Obrigados a entregar a DBR 1 2 26 

Entregaram a DBR 1 2 26 

Não cumpriram a obrigação 0 0 0 

Fonte: CGGP/SPOA/SECEX/MMA 

 

 

 

Análise Crítica 

    
A respeito do cumprimento das obrigações estabelecidas no art. 1º da Lei 8.730/1993, e de acordo com o disposto no art. 14 da 

 Instrução Normativa TCU nº 67, de 06 de julho 2011, informa-se que a Coordenação-Geral de Pessoas é a unidade responsável  

pelo recebimento e controle das documentações referentes às declarações de bens e rendas dos servidores alcançados pela referida norma. 

 O controle é realizado por meio daquela Coordenação-geral, no qual espera-se que disponha de sistema informatizado para esse  

gerenciamento. A guarda 

 da documentação é responsabilidade da Divisão de Cadastro e Lotação de Pessoal, que registra sua entrega e arquiva em suas 

dependências. No exercício de 2012, foram enviados e-mails (Anexo 1) e memorando-circular (Anexo 2), alertando sobre a 

obrigatoriedade do cumprimento da referida norma. 
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10.4  Modelo de Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV 

 

QUADRO A.10.6 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 

DADOS NO SIASG E SICONV 

 
DECLARAÇÃO 

Eu, Roberto Brandão Cavalcanti, CPF n° 28774299115, Secretário de 

Biodiversidade e Florestas, exercido na Secretaria de Biodiversidade e Florestas 

declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações 

referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 

2012 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema 

Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de 

Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 

12.465, de 12 de agosto de 2011 e suas correspondentes em exercícios anteriores. 
 

 

 

Brasília, 30 de abril de 2013. 

 

 

 

ROBERTO BRANDÃO CAVALCANTI 

Secretaria de Biodiversidade e Florestas 
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11. PARTE A, ITEM 11, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 119, DE 18/1/2012 

Parte A, item 11, do Anexo II da DN TCU n.º 119, DE 18/1/2012. 

 

 

11.1 INFORMAÇÕES SOBRE A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS 

ESTABELECIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 

APLICADAS AO SETOR PÚBLICO 

 

 

Obs.: Não há informações a prestar no exercício em referência, visto que a UJ não possui 

setorial contábil, devendo estas informações serem prestadas pela Secretaria Executiva/MMA. 
 
 

11.2.  DECLARAÇÃO DO CONTADOR ATESTANDO A CONFORMIDADE DAS 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

11.2.1 DECLARAÇÃO PLENA 

 
A Declaração do Contador responsável por UJ que apresenta Relatório de Gestão para dar 

cumprimento a normativo do TCU incluirá a denominação completa da UJ; o código da UJ no SIAFI (UG); 

o texto da Declaração, de acordo com os Quadros A.11.1 e A.11.2 (De Conformidade ou da Não 

Conformidade) apresentados a seguir; local e data da elaboração da declaração; o nome completo do 

Contador responsável pela UJ, bem como o respectivo nº do registro do profissional no Conselho Regional 

de Contabilidade (CRC). 

 

QUADRO A.11.1 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO 

EXERCÍCIO REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 

FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA UNIDADE JURISDICIONADA. 
DECLARAÇÃO DO CONTADOR 

SECRETARIA DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS Código da UG 

Projeto Cons. e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira 440043 

Projeto de Gestão Adm.  do Progr. Nacional de Florestas  440045 

Projeto Corredores Ecológicos - BIRD  440055 

Departamento de Conservação da Biodiversidade - DCBIO 440080 

Departamento de Áreas Protegidas - DAP 440082 

Departamento de Patrimônio Genético - DPG 440083 

Gerência Biodiv. Aquática e Recur. Pesqueiros 440091 

 

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e 

Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei 

n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução 

CFC nº 1.133/2008, relativos ao exercício de 2012, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e 

patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. 

 

Ressalta-se que os Demonstrtivos do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico não estão disponibilizados no SIAFI. 

 

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

Local BRASÍLIA - DF Data 25/2/2013 

Contador Responsável JANE MÁRCIA ASSUNÇÃO CRC nº 5477/0-O 

 

 

11.2.1. DECLARAÇÃO COM RESSALVA 
 

QUADRO A.11.2 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO 

EXERCÍCIO NÃO REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
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FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA UNIDADE JURISDICIONADA. 
DECLARAÇÃO DO CONTADOR  

Denominação completa (UJ) Código da UG 

Secretaria de Biodiversidade e Florestas 440069 

Projeto Corredores Ecológicos 440068 

Departamento de Florestas  440081 

Projeto Corredores Ecológicos 440099 

 

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e 

Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei 

n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução 

CFC nº 1.133/2008, relativas ao exercício de 2012, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial 

da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a: 

a) CONVÊNIOS A COMPROVAR COM DATA EXPIRADA - Restrição 169; 

b) CONVÊNIOS A APROVAR COM DATA EXPIRADA - Restrição 170; 

c) FALTA/RESTRICAO CONFORMIDADE DE REGISTROS GESTÃO - Restrição 951 

 

Ressalta-se que os Demonstrativos do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico não estão disponibilizados no SIAFI. 

 

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

Local BRASÍLIA - DF Data 25/2/2013 

Contador Responsável JANE MÁRCIA ASSUNÇÃO CRC nº 5477/0-O 
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PARTE B DO ANEXO II DA DN 119/2012 – 

CONTEÚDO ESPECÍFICO POR UNIDADE 

JURISDICIONADA OU GRUPO DE 

UNIDADES AFINS. 
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28 PARTE B, ITEM 16, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119, DE 18/1/2012. 

 
QUADRO B.16.1 - CONSULTORES CONTRATADOS NA MODALIDADE “PRODUTO” 

NO ÂMBITO DOS PROJETOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ORGANISMOS 

INTERNACIONAIS Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento PNUD 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Apoio para a implementação dos compromissos das Convenções internacionais 

que tratam da biodiversidade. 
BRA/11/001 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2012/000448-00 

Objetivo da Consultoria: Condução de atividades técnicas voltadas à definição e à aplicação de estratégias 

direcionadas à conservação e à promoção do uso sustentável dos recursos genéticos nativos presentes nos diferentes 

biomas brasileiros, incluindo as variedades crioulas e os parentes silvestres das principais espécies de plantas 

cultivadas no país, particularmente por meio da criação de Reservas Genéticas. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 

Total 

Previsto no 

Contrato 

Total 

Previsto no 

Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o Final do 

Exercício 

28/05/2012 06/05/2013 R$ 93.000,00 R$ 53.400,00 R$ 25.700,00 R$ 25.700,00 

Insumos Externos 

Haverá diárias e passagens para aproximadamente 10 viagens que ocorrerão por conta do projeto. 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista 

de entrega 
Valor 

Produto 1.Elaboração de subsídios com vistas à definição de estratégia para 

elaboração da Farmacopéia Popular do bioma Pampa, com propostas de articulação 

entre os diversos setores envolvidos nessa temática, tanto públicos quanto da 

sociedade civil. A definição de uma estratégia voltada ao levantamento, diagnóstico 

e sistematização de informações sobre o uso tradicional e popular de fitoterápicos 

do bioma Pampa, a partir de experiências relevantes de povos e comunidades 

tradicionais e locais, povos indígenas e agricultores familiares, será de fundamental 

importância para a promoção e consolidação definitiva do uso de espécies 

fitoterápicas no país; 

 

09/07/2012 R$13.200,00 

Produto 2.Preparação de documento relativo à formulação de uma estratégia voltada 

à elaboração da Farmacopéia Popular do Bioma Caatinga, que incluirá propostas de 

articulação entre os diferentes setores, governamentais e não-governamentais, 

interessados na questão. O produto consiste na elaboração de documento que deverá 

subsidiar uma estratégia para o levantamento, diagnóstico e sistematização de 

informações sobre o uso tradicional e popular de fitoterápicos do bioma Caatinga, 

construído a partir de relevantes experiências detidas por povos e comunidades 

tradicionais e locais, povos indígenas e agricultores familiares; 

 

23/08/2012 R$ 12.500,00 

Produto 3.Desenvolvimento de subsídios que contribuam para a formulação de uma 

estratégia voltada à ampliação dos fitoterápicos nativos, que envolverá a construção 

da Farmacopéia Popular do Bioma Mata Atlântica, que implicará na articulação 

entre as regiões (Nordeste, Sudeste e Sul) e os setores (governamentais e não-

governamentais) envolvidos no tema. O produto implica na elaboração de 

documento que possa subsidiar a construção de uma estratégia para o levantamento, 

diagnóstico e sistematização de informações sobre o uso tradicional e popular de 

15/10/2012 R$ 15.300,00 
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fitoterápicos do bioma Mata Atlântica, e que deverá levar em consideração 

experiências relevantes de povos e comunidades tradicionais e locais, povos 

indígenas, bem como dos agricultores familiares; 

 

Produto 4.Organização de documento que possa subsidiar a definição de uma 

estratégia para a inclusão das espécies fitoterápicas nativas - com ênfase nas 

espécies de interesse fitoterápico priorizadas no Projeto "Plantas para o Futuro", no 

Sistema Único de Saúde - SUS, conforme diretrizes da Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos - PNPMF. O produto envolve, portanto, a elaboração de 

documento voltado à construção de uma estratégia que promova a inclusão das 

espécies fitoterápicas nativas dos biomas Pampa, Caatinga e Mata Atlântica, com 

ênfase para as espécies prioritárias do Projeto "Plantas para o Futuro", nas listas 

oficiais de plantas medicinais e fitoterápicos para uso na atenção básica à saúde no 

âmbito do SUS, de forma a fomentar no país a produção, o beneficiamento, a 

comercialização e a utilização desses fitoterápicos nativos, conforme diretrizes 

emanadas da PNPMF; 

 

04/12/2012 R$ 12.400,00 

Produto 5.Construção de documento para subsidiar a definição de estratégia para a 

inclusão de espécies alimentícias nativas com maior valor nutritivo, com ênfase nas 

espécies priorizadas na iniciativa "Plantas para o Futuro", em programas e 

iniciativas do Governo Federal, a exemplo do Programa de Aquisição de Alimentos 

- PAA, do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, da Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN, do Plano Nacional de Promoção das 

Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade - PNPSB e da Ação voltada ao 

Desenvolvimento da Agricultura Orgânica - Pró-Orgânico. A estratégia deve 

priorizar o fomento no país da produção, do beneficiamento, da comercialização e 

da utilização de espécies alimentícias nativas de maior valor nutritivo como porta de 

entrada para valorização da biodiversidade junto às agendas de outros setores, 

favorecendo as ações de conservação. Esse trabalho deverá ser articulado entre 

diversos órgãos governamentais, incluindo, além do Ministério do Meio Ambiente, 

os Ministérios do Desenvolvimento Agrário, do Desenvolvimento Social e Combate 

a Fome, da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, da Saúde e da Educação. 

 

04/02/2013 R$ 13.300,00 

Produto 6.Produção de subsídios relacionados à construção de estratégia voltada à 

implantação de Reservas Genéticas direcionadas a garantir, de forma permanente, a 

conservação in situ de variedades crioulas e de parentes silvestres das principais 

espécies de plantas cultivadas no país, incluindo a 

indicação das Unidades de Conservação que poderão ser priorizadas, no período 

2012 - 2015, para a implantação das primeiras quatro Reservas Genéticas. O 

produto consiste na elaboração de documento para subsidiar a construção de uma 

estratégia que promova a consolidação de uma nova modalidade ação para a 

conservação in situ de recursos fitogenéticos de interesse para a agrobiodiversidade. 

Esse trabalho deverá ser efetuado de forma articulada e por meio de um processo 

participativo entre os diversos órgãos governamentais, federais e estaduais 

envolvidos com a temática; 

 

13/03/2013 R$ 14.100,00 
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Produto 7.Elaboração de documento relacionado à criação de estratégia para a 

realização de um diagnóstico nacional das instituições envolvidas com a 

conservação da agrobiodiversidade in situ, onfarm e ex situ, com propostas de 

articulação entre os diversos setores envolvidos nessa temática, tanto públicos 

quanto da sociedade civil, e com propostas de possíveis fontes de recursos. O 

produto implica a definição dos meios necessários para o levantamento, diagnóstico 

e sistematização de informações sobre as instituições, incluindo os movimentos 

sociais e as organizações não governamentais, envolvidas com a conservação in 

situ, onfarm e ex situ de recursos genéticos da flora, da fauna e dos micro-

organismos. 

03/05/2013 R$ 12.200,00 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Alberto Jorge da Rocha Silva CPF: 88831175491 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Não há. 

  

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento PNUD 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Apoio para a implementação dos compromissos das Convenções internacionais 

que tratam da biodiversidade. 
BRA/11/001 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2012/000626-00 

Objetivo da Consultoria: Contratação de Consultor Técnico Especializado para revisão técnica e organização de 

relatórios sobre as Espécies de Valor Econômico Atual e Potencial, de Uso Local e Regional Plantas para o Futuro , 

resultantes de projeto desenvolvido na Região Centro-Oeste, com vistas à publicação de um livro com as informações 

relativas às espécies priorizadas para essa região. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 

Total 

Previsto no 

Contrato 

Total 

Previsto no 

Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o Final do 

Exercício 

20/08/2012 20/05/2013 R$ 77.000,00 R$ 23.100,00 R$ 10.500,00 R$ 10.500,00 

Insumos Externos 

O consultor deverá realizar viagens, que deverão ser custeadas pelo projeto (passagens e diárias). 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista 

de entrega 
Valor 

Produto 1. Definição, em articulação com a coordenação 

técnica para a Região Centro-Oeste, da estrutura do livro, 

incluindo os capítulos iniciais e finais, bem como os 

portfólios, por meio dos quais serão caracterizadas, de 

forma detalhada, cada uma das espécies priorizadas no 

levantamento realizado nessa Região; 

09/10/2012 R$ 10.500,00 

Produto 2- Organização e revisão dos capítulos iniciais 

(introdução, razões para a criação dessa iniciativa, 

metodologia, caracterização da Região Centro-Oeste) que 

deverão compor o livro "Espécies Nativas da Flora 

Brasileira de Valor Econômico Atual e Potencial - Plantas 

para o Futuro – Região Centro-Oeste"; 

03/12/2012 R$ 12.600,00 

 

Produto 3- Organização e revisão de cada um dos portfólios 

das espécies aromáticas, forrageiras, fruteiras, medicinais e 

ornamentais, priorizadas para a Região Centro-Oeste, e que 

farão parte do livro; 

01/02/2013 R$ 14.900,00 

http://www.undp.org.br/extranet/ProjectContracts/Contracts/ContractsPerPersonProject.asp?PersonID=CPF88831175491&ProjectCode=01009
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Produto 4- Organização e revisão dos capítulos finais 

(Síntese dos Resultados, Perspectivas e Recomendações, 

Índices Remissivos e Apêndices) que deverão compor o 

livro "Espécies Nativas da Flora Brasileira de Valor 

Econômico Atual e Potencial - Plantas para o Futuro - 

Região Centro-Oeste"; 

02/04/2013 R$ 13.800,00 

Produto 5- Realização de reuniões com os coordenadores 

técnicos responsáveis pelos levantamentos conduzidos nas 

regiões Sudeste, Nordeste e Norte, com vistas à definição da 

estrutura dos livros a serem organizados para cada uma 

dessas regiões, bem como da revisão dos portfólios pelos 

respectivos autores; 

 

03/05/2013 R$ 12.700,00 

Produto 6-Articulação e organização de reunião com os 

setores governamental, acadêmico-científico, não-

governamental e empresarial, com vistas à definição de 

estratégias a serem aplicadas na ampliação do 

aproveitamento econômico das espécies da flora nativa 

priorizadas para a Região Sul. 

13/05/2013 R$ 12.500,00 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Laércio Leonel Leite CPF: 16698088668 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Não há. 

 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento PNUD 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Apoio para a implementação dos compromissos das Convenções internacionais 

que tratam da biodiversidade. 
BRA/11/001 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2012/000557-00 

Objetivo da Consultoria: Avaliar o estado da arte da repartição de benefícios no País, incluindo a análise de seus 

instrumentos, procedimentos e normativos aplicáveis, bem como realizar análise comparativa dos resultados obtidos 

com casos concretos e modelos que atualmente são adotados em outros países signatários da CDB, com intuito de 

implementar a legislação. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 

Total 

Previsto no 

Contrato 

Total 

Previsto no 

Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o Final do 

Exercício 

30/07/2012 30/07/2013 R$ 85.000,00 R$ 17.000,00 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 

Insumos Externos 

Os produtos do contrato serão necessariamente realizados em Brasília não há previsão de viagens. 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista 

de entrega 
Valor 

Produto 1 - Relatório sobre o levantamento e sistematização 

das normas brasileiras pertinentes à repartição de 

benefícios, com ênfase naquelas que determinam as 

diretrizes de análise dos contratos, incluindo diagnóstico das 

contradições, omissões ou sobreposições nos dispositivos. 

 

30/08/2012 R$ 8.500,00 

Produto 2- Relatório contendo a reformulação de 

procedimentos padrões para análise dos contratos de 

utilização do patrimônio genético e repartição de benefícios, 

incluindo diretrizes e procedimentos para verificação da 

documentação comprobatória. 

 

30/11/2012 R$ 8.500,00 

http://www.undp.org.br/extranet/ProjectContracts/Contracts/ContractsPerPersonProject.asp?PersonID=CPF16698088668&ProjectCode=01009
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Produto 3- Documento contendo a análise e sistematização 

das informações de todos os contratos de utilização do 

patrimônio genético e repartição de benefícios já anuídos 

pelo CGEN. 

21/01/2013 R$ 12.750,00 

Produto 4- Documento contendo a análise de todos os 

contratos de utilização do patrimônio genético e repartição 

de benefícios em andamento, ainda que não anuídos pelo 

CGEN. 

12/03/2013 R$ 21.250,00 

Produto 5- Relatório contendo levantamento de experiências 

internacionais de repartição de benefícios decorrente do uso 

do patrimônio genético. 

20/05/2013 R$ 8.500,00 

Produto 6- Relatório contendo levantamento de experiências 

internacionais de repartição de benefícios decorrente do uso 

do conhecimento tradicional. 

10/07/2013 R$ 8.500,00 

Produto 7- Documento contendo proposta de 03 minutas de 

modelos de contrato de repartição de benefícios resultantes 

do acesso ao patrimônio genético (PG); ao conhecimento 

tradicional associado (CTA); e ao PG e CTA, de acordo 

com as especifidades da legislação vigente. 

29/07/2013 R$ 17.000,00 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor:Larissa Schmidt CPF: 63295563004 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Não há. 

 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento PNUD 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Apoio para a implementação dos compromissos das Convenções internacionais 

que tratam da biodiversidade. 
BRA/11/001 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2011/000561-01 

Objetivo da Consultoria: Realizar estudos para implantação de Áreas Marinhas Protegidas como instrumento de 

conservação da biodiversidade aquática. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 

Total 

Previsto no 

Contrato 

Total 

Previsto no 

Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o Final do 

Exercício 

02/01/2012 31/12/2012 R$ 95.000,00 R$ 95.000,00 R$ 16.150,00 R$ 16.150,00 

Insumos Externos 

Passagens e diárias; documentação técnica produzida. 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista 

de entrega 
Valor 

Produto 1-Relatório contendo o planejamento e organização 

do Seminário Regional da CDB para a descrição de Áreas 

Marinhas Ecológica ou Biologicamente Significantes 

(EcologicallyorBiologicallySignificant Marine Áreas - 

EBSAs) para o Caribe e região central do Atlântico, entre 

28/02 a 2/03/2012. 

10/02/2012 R$ 16.150,00 

Produto 2-Documento contendo a análise de barreiras e 

árvore de problemas relacionada a criação e implementação 

de áreas protegidas marinhas. 

 

02/04/2012 R$ 15.200,00 

Produto 3- Documento com detalhamento dos componentes 

de Projeto de Apoio a Sistemas Representativos e Efetivos 

de Áreas Marinhas Protegidas, principais atividades a serem 

executadas dentro de cada um deles, estratégias, 

replicabilidade, sustentabilidade, eficácia de custos. 

 

02/07/2012 R$ 17.100,00 

http://www.undp.org.br/extranet/ProjectContracts/Contracts/ContractsPerPersonProject.asp?PersonID=CPF63295563004&ProjectCode=01009
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Produto 4- Documento do Projeto, com matriz lógica e 

indicadores, plano de monitoramento e avaliação, marco 

zero, análise de custos incrementais e arranjos institucionais 

incluindo aspectos/ requerimentos fiduciários, de 

coordenação e participação de atores. 

02/09/2012 R$ 16.150,00 

Produto 5- Definição das Salvaguardas do Projeto: 

Avaliação ambiental, IndigenousPeoples Framework e 

Matriz de Processo para casos de reassentamento 

 

02/10/2012 R$ 14.250,00 

Produto 6- Versão Final do Projeto e Preparação do Manual 

Operacional. 
10/12/2012 R$ 16.150,00 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Luís Henrique de Lima CPF: 06754056886 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Por inexecução o contrato foi rescindido em 

17/08/2012. 

 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento PNUD 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Apoio para a implementação dos compromissos das Convenções internacionais 

que tratam da biodiversidade. 
BRA/11/001 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2012/000399-01 

Objetivo da Consultoria: Contratação de consultor para auxiliar no desenvolvimento e gestão de sistema digital, além 

de elaboração de material didático e capacitação de servidores do MMA e usuários de componentes do patrimônio 

genético. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 

Total 

Previsto no 

Contrato 

Total 

Previsto no 

Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o Final do 

Exercício 

04/05/2012 31/10/2013 R$ 88.000,00 R$ 48.400,00 R$ 26.400,00 R$ 26.400,00 

Insumos Externos 

Não houve. 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista 

de entrega 
Valor 

Produto 1 - 20 horas/aula de capacitação para os novos 

analistas do DPG sobre acesso e remessa de patrimônio 

genético usando o sistema digital (incluindo conteúdo 

programático e material didático); 

04/06/2012 R$ 8.800,00 

 

Produto 2 - Material didático voltado para a capacitação de 

usuários que têm interesse em receber autorização de acesso 

ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional 

associado; 

 

04/07/2012 R$ 13.200,00 

Produto 3 - Oito textos da webpage elaborados; 

 
04/09/2012 R$ 4.400,00 

Produto 4 - Documento propondo um fluxograma que 

caracterize a sequência de operações relativas à obtenção de 

autorizações de acesso e remessa, indicando também os 

responsáveis e unidades organizacionais envolvidas no 

processo. Além do fluxograma, o documento deverá conter 

notas explicativas para orientar os técnicos de informática 

que desenvolverão o projeto lógico do Sisgen; 

05/11/2012 R$ 13.200,00 

http://www.undp.org.br/extranet/ProjectContracts/Contracts/ContractsPerPersonProject.asp?PersonID=CPF06754056886&ProjectCode=01009
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Produto 5- Relatório sobre as atividades realizadas para a 

adaptação do sistema digital aos requisitos da área de acesso 

ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional 

associado; 

05/12/2012 R$ 8.800,00 

Produto 6 - Relatório final sobre as atividades realizadas 

para a adaptação do sistema digital aos requisitos da área de 

acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento 

tradicional associado; 

 

05/01/2013 R$ 17.600,00 

Produto 7 - Elaboração de manual dirigido aos novos 

analistas do MMA sobre procedimentos administrativos 

adotados pelo DPG em decorrência da aplicação da MP nº 

2.186/16-2001, utilizando o sistema digital desenvolvido; 

 

07/02/2013 R$ 13.200,00 

Produto 8 - 20 horas/aula de capacitação para os novos 

analistas do DPG sobre acesso e remessa de patrimônio 

genético usando o sistema digital (incluindo conteúdo 

programático e material didático); 

05/03/2013 R$ 8.800,00 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Sonja Mayra Righetti CPF: 09461782837 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Contrato foi aditivado até 31/10/2013. 

 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento PNUD 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Apoio para a implementação dos compromissos das Convenções internacionais 

que tratam da biodiversidade. 
BRA/11/001 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato:2012/000446-00 

Objetivo da Consultoria: Os trabalhos do consultor prevêem a condução de atividades relacionadas à: organização 

das informações relacionadas aos resultados do I Informe Nacional sobre Espécies Exóticas Invasoras. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 

Total 

Previsto no 

Contrato 

Total 

Previsto no 

Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o Final do 

Exercício 

25/05/2012 25/03/2013 R$ 92.000,00 R$ 52.700,00 R$ 27.100,00 R$ 27.100,00 

Insumos Externos 

Haverá diárias e passagens para aproximadamente 8 viagens que ocorrerão por conta do projeto. 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista 

de entrega 
Valor 

Produto1.Finalização do livro "Espécies Exóticas Invasoras 

de Águas Continentais no Brasil", que deverá incluir uma 

revisão geral de todos os capítulos (iniciais, finais e os 

grupos referentes às espécies), com vistas à impressão, 

divulgação e disseminação na mídia eletrônica, 

particularmente em relação ao site do Ministério do Meio 

Ambiente. Este produto prevê, ainda, a definição do local 

para o lançamento do livro, a organização do evento, bem 

como a indicação das instituições e das autoridades que 

deverão ser convidadas para estarem presentes à solenidade. 

O livro se refere à segunda publicação da série relativa ao I 

Informe Nacional sobre Espécies Exóticas Invasoras; 

05/07/2012 R$ 15.700,00 

http://www.undp.org.br/extranet/ProjectContracts/Contracts/ContractsPerPersonProject.asp?PersonID=CPF09461782837&ProjectCode=01009
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Produto 2.Organização de proposição, na forma de Decreto 

da Presidência da República, que contemple o disposto na 

Resolução nº 5, da Comissão Nacional de Biodiversidade - 

CONABIO, que trata da Estratégia Nacional sobre Espécies 

Exóticas Invasoras, para consideração da Consultoria 

Jurídica do Ministério do Meio Ambiente e posterior 

encaminhamento à Casa Civil da Presidência da República; 

 

27/08/2012 R$ 11.400,00 

Produto 3.Preparação de material de divulgação (livreto, 

folders e cartazes) sobre "Espécies Exóticas Invasoras no 

Brasil", que deverá incluir aspectos relativos à prevenção da 

introdução de novas espécies/populações nos diferentes 

biomas brasileiros, detecção precoce, erradicação, 

monitoramento e controle; 

18/10/2012 R$ 10.900,00 

Produto 4.Definição da estrutura do livro relativo às: 

"Espécies Exóticas Invasoras Terrestres no Brasil", a ser 

publicado pelo Ministério do Meio Ambiente, a partir dos 

resultados do I Informe Nacional sobre Espécies Exóticas 

Invasoras que afetam o Ambiente Terrestre no Brasil, bem 

como a definição dos autores dos capítulos, definição do 

conteúdo de cada capítulo, informações que deverão 

integrar as fichas das espécies citadas (detectadas, contidas, 

estabelecidas e invasoras), entre outras; 

18/12/2012 R$ 14.700,00 

Produto 5.Revisão final e organização dos capítulos iniciais 

e dos capítulos finais que irão compor a estrutura básica do 

livro "Espécies Exóticas Invasoras Terrestres no Brasil", 

que deverá incluir capítulos referentes aos seguintes itens: 

introdução, metodologia, síntese dos resultados, legislação, 

glossário e índices remissivos, além dos textos relativos ao 

prefácio e apresentação; 

28/01/2013 R$ 12.900,00 

Produto 6.Revisão final e organização do conteúdo dos 

capítulos do livro "Espécies Exóticas Invasoras Terrestres 

no Brasil" referentes aos grupos de espécies exóticas, que 

deverão tratar especificamente dos grupos de: (i) anfíbios e 

répteis; (ii) aves e (iii) mamíferos; 

15/03/2013 R$ 12.800,00 

Produto 7.Revisão final e organização do conteúdo dos 

capítulos do livro referente às espécies exóticas que possam 

afetar o ambiente terrestre no Brasil, com ênfase para o 

grupo das plantas (herbáceas, arbustivas e árvores), que 

deverá contemplar as espécies detectadas, as contidas, as 

estabelecidas e as invasoras propriamente ditas. 

06/05/2013 R$ 13.600,00 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor:Vivian Beck Pombo CPF: 63624443704 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:  

 

  

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento PNUD 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Sustentabilidade e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade BRA/00/021 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2011/000443-00 

Objetivo da Consultoria: Os trabalhos do consultor envolvem a criação de cd-roms interativos relacionados aos três 

livros acima referidos, tanto em formato pdf, quanto na forma de e-book, incluindo a extensão para o acesso via ePub. 

Os cd-roms interativos deverão conter também os sumários dos livros, de modo a permitir o acesso direto a cada um 

dos capítulos específicos de cada um dos livros 

Período de Vigência Remuneração 

http://www.undp.org.br/extranet/ProjectContracts/Contracts/ContractsPerPersonProject.asp?PersonID=CPF63624443704&ProjectCode=01009
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Início Término 
Total Previsto 

no Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o Final 

do Exercício 

13/10/2011 07/12/2011 R$ 36.000,00 R$ 0 R$ 24.000,00 R$ 36.000,00 

Insumos Externos 

Diárias e passagem ocorrerão por conta do consultor. 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto1- (a) Organização das informações constantes de 

relatórios encaminhados à Secretaria de Biodiversidade e 

Florestas, do Ministério do Meio Ambiente, com vistas à 

publicação de três livros sobre biodiversidade, que contribuirão 

para subsidiar a implementação no Brasil das "Metas de Aichi 

sobre Biodiversidade", estabelecidas no Plano Estratégico da 

Convenção sobre Diversidade Biológica para o período de 2011 a 

2020. Os trabalhos do consultor deverão contemplar todas as 

etapas relativas à 

finalização de cada um dos livros. 

 

17/10/2011 7.700,00 

Produto 2-(b) Criação e organização de Cd-Roms interativo 

referentes à três livros sobre biodiversidade, que vão oferecer 

subsídios necessários à implementação pelo Brasil das "Metas de 

Aichi sobre Biodiversidade", estabelecidas no Plano Estratégico 

da Convenção sobre Diversidade Biológica, aprovado em 

Nagóia/Japão, para o período 2011 a 2020. Os Cd-roms devem 

conter hotsite, com animações de entrada, a exemplo das 

animações em flash (macromedia), incluindo menus sobre o 

conteúdo do livro, além de links específicos para acessar o livro 

em formato pdf e em formato e-book,  que deve incluir a extensão 

ePub. O material a ser elaborado deve ser compatível com a 

internet para ser disponibilizado na página do Ministério do Meio 

Ambiente. 

 

28/10/2011 4.300,00 

Produto 3- (a) Organização das informações constantes de 

relatórios encaminhados à Secretaria de Biodiversidade e 

Florestas, do Ministério do Meio Ambiente, com vistas à 

publicação de três livros sobre biodiversidade, que contribuirão 

para subsidiar a implementação no Brasil das "Metas de Aichi 

sobre Biodiversidade", estabelecidas no Plano Estratégico da 

Convenção sobre Diversidade Biológica para o período de 2011 a 

2020. Os trabalhos do consultor deverão contemplar todas as 

etapas relativas à finalização de cada um dos livros. 

 

04/11/2011 7.700,00 

Produto 4-(b) Criação e organização de Cd-Roms interativo 

referentes à três livros sobre biodiversidade, que vão oferecer 

subsídios necessários à implementação pelo Brasil das "Metas de 

Aichi sobre Biodiversidade", estabelecidas no Plano Estratégico 

da Convenção sobre Diversidade Biológica, aprovado em 

Nagóia/Japão, para o período 2011 a 2020. Os Cd-roms devem 

conter hotsite, com animações de entrada, a exemplo das 

animações em flash (macromedia), incluindo menus sobre o 

conteúdo do livro, além de links específicos para acessar o livro 

em formato pdf e em formato e-book, que deve incluir a extensão 

ePub. O material a ser elaborado deve ser compatível com a 

internet para ser disponibilizado na página do Ministério do Meio 

Ambiente. 

16/11/2011 4.300,00 
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 Produto 5- (a) Organização das informações constantes de 

relatórios encaminhados à Secretaria de Biodiversidade e 

Florestas, do Ministério do Meio Ambiente, com vistas à 

publicação de três livros sobre biodiversidade, que contribuirão 

para subsidiar a implementação no Brasil das "Metas de Aichi 

sobre Biodiversidade", estabelecidas no Plano Estratégico da 

Convenção sobre Diversidade Biológica para o período de 2011 a 

2020. Os trabalhos do consultor deverão contemplar todas as 

etapas relativas à finalização de cada um dos livros. 

 

02/12/2011 7.700,00 

Produto 6-(b) Criação e organização de Cd-Roms interativo 

referentes à três livros sobre biodiversidade, que vão oferecer 

subsídios necessários à implementação pelo Brasil das "Metas de 

Aichi sobre Biodiversidade", estabelecidas no Plano Estratégico 

da Convenção sobre Diversidade Biológica, aprovado em 

Nagóia/Japão, para o período 2011 a 2020. Os Cd-roms devem 

conter hotsite, com animações de entrada, a exemplo das 

animações em flash (macromedia), incluindo menus sobre o 

conteúdo do livro, além de links específicos para acessar o livro 

em formato pdf e em formato e-book, que deve incluir a extensão 

ePub. O material a ser elaborado deve ser compatível com a 

internet para ser disponibilizado na página do Ministério do Meio 

Ambiente. 

07/12/2011 4.300,00 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Marcelo Rodrigues Soares de Sousa CPF: 70409668168 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:  

 

 

  

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação FAO 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Projeto de Consolidação do Programa Nacional de Florestas. UTF/BRA/081/BRA 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: CTR-91734-1/2011 

Objetivo da Consultoria: Sistematização de estudos e documentos-base para a elaboração do Relatório Nacional 

sobre Recursos Genéticos Florestais-RNRGF (versão para envio ao Secretariado da FAO). 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 

Total 

Previsto no 

Contrato 

Total 

Previsto no 

Exercício 

Total pago 

no Exercício 
Total pago até o Final do Exercício 

26/09/2011  29/02/2012 R$ 60.000,00 R$ 0 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 

Insumos Externos 

Não houve. 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista 

de entrega 
Valor 

Produto 1- Versão do Relatório Nacional, contendo os 

conteúdos referentes às florestas naturais brasileiras, 

adequados às diretrizes propostas pela FAO. 

 

15/10/2011 R$ 10.000,00 

Produto 2- Versões em inglês e português do Relatório 

Nacional, contendo conteúdo relativo às florestas 

plantadas e capítulo especial abordando estudos sobre a 

variabilidade genética de determinadas espécies florestais, 

a ser validado pelo Comitê Executivo e Comitê 

Nacional(CONAFLOR). 

 

16/11/2011 R$ 30.000,00 

http://www.undp.org.br/extranet/ProjectContracts/Contracts/ContractsPerPersonProject.asp?PersonID=CPF70409668168&ProjectCode=00625
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Produto 3-Versão do Relatório Nacional com conteúdo 

adaptado à publicação de divulgação (livro) e documento 

digital com apresentação do relatório (formato 

PowerPoint). 

15/12/2011 R$ 20.000,00 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Luiz Carlos E. Rodriguez CPF: 46605835972 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:  

 

  

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação FAO 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Projeto de Consolidação do Programa Nacional de Florestas. UTF/BRA/081/BRA 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: S/N/2011  

Objetivo da Consultoria: Contratação de pessoa física para aprimorar o aplicativo, para possibilitar a adequação 

ambiental dos imóveis de acordo previsto no código florestal, mediante identificação georrefenciada  da propriedade 

ou posse rural, com a delimitação das áreas de preservação permanentes, da reserva legal e remanescentes de 

vegetação nativa localizada dentro dos imóveis, para fins de controle e monitoramento. O escopo deste produto é o 

aprimoramento do aplicativo, que tenha como base um software livre e que seja compatível com outros sistemas de 

geração de croqui georreferenciado sobre imagens de alta resolução, e que possa ser utilizado pelos órgãos, entidades 

representativas e/ou mesmo os proprietários rurais que desejarem, por meio de adesão ao Programa Mais Ambiente, 

instruir seus processos de localização de reserva e áreas de preservação permanente.   

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 

Total 

Previsto no 

Contrato 

Total 

Previsto no 

Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o Final do 

Exercício 

21/11/2011 20/09/2012 R$ 30.000,00 R$ 5.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 

Insumos Externos 

Não houve. 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista 

de entrega 
Valor 

Produto 1- Alterar estrutura-base do código fonte para que 

software trabalhe com apenas uma propriedade rural por 

projeto. Alterações para que o nome do projeto e arquivos 

shapefiles sejam identificados por algum atributo do 

proprietário (Nome, CPF, matricula etc). Nova ferramenta 

para criação/edição/exclusão de remanescentes florestais. 

Na criação do projeto trocar Nome por Nome da 

propriedade. Ferramenta para inserção de imagens a partir 

de serviços WCS. Novo instalador, incluindo a instalação 

automática do JRE e outros arquivos necessários para que 

aplicativos Java rodem sem precisar instalar mais nada. 

21/11/2011 R$ 10.000,00 
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 Produto 2- Eliminar os buffers ao longo dos rios. Corrigir 

os percentuais de reserva legal que não estão condizentes 

com os percentuais exigidos nos distintos biomas. Colocar 

as janelas de visualização geral zoom maior que possibilite  

o enquadramento do município trabalhado – observar o 

zoom DF. Alterar o produto final do projeto para que gere 

somente um shapefile, e dbf. No arquico do DBF deverá ter 

um atributo identificador de cada polígono desenhado 

(propriedade rural, reserva legal, área preservada 

permanente e remanescente florestal). O Shapefile final 

deverá deverá ser disponibilizado em Lat e Long no 

sistema Sirgas 2000; as imagens georeferenciadas em outro 

formato ao serem inseridas deverão ser convertidas a 

projeção do projeto. Retirar escolha de projeção na criação 

do projeto deixandoo padrão Sirgas 2000. Alterar o produto 

final do projeto para que gere somente um shapefile, e dbf. 

 

05/12/2011 R$ 10.000,00 

 Produto 3-Divisão de base cartográfica em municípios. 

Tratamento das imagens de satélite (recorde e conversão 

em imagem georeferenciada de tamanho menor SID). 

Grade e Nomenclatura das imagens ou Separação das 

imagens por municípios. Possibilitar a criação de memorial 

descritivo de todas as áreas desenhadas em formato .txt. 

Criar caixas de textos para que se possa colocar os 

confrontantes nos limites da propriedade. 

 

21/12/2011 R$ 5.000,00 

Produto 4- Arquivos de apoio (vídeos). Novo Manual em 

PDF. Arquivos de Ajuda (wizard). Elaboração de apostila e 

Treinamento de equipe do MMA. Enviar cópia fonte do 

aplicativo, bem como as bases cartográficas em CD/DVD. 

05/01/2012 R$ 5.000,00 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: TarcisioPetter Luiz Franco CPF: 034805086-00 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:  

 

 

Análise Crítica 
 

As consultorias por produto desenvolvidas no âmbito da Secretaria de Biodiversidade e 

Florestas - SBF por Projetos de Cooperação Técnica têm auxiliado os gestores no diagnóstico de 

situações e temas críticos ou relevantes para a sociedade, e na divulgação de informações 

pertinentes aos temas trabalhados pelo órgão. O apoio para a implementação das Convenções 

Internacionais que tratam da Biodiversidade, aspectos do Código Florestal e estudos relacionados à 

utilização do Patrimônio Genético e Repartição de Benefícios no país foram objeto de consultorias 

para o auxílio de tomada de decisões e formulação de políticas públicas. Portanto, considera-se de 

grande valia para o Ministério a troca de informações e a consolidação dos estudos desenvolvidos 

pelos consultores. 

 
Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento PNUD 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Apoio para a implementação dos compromissos das Convenções internacionais 

que tratam da biodiversidade. 
BRA/11/001 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2012/000448-00 

Objetivo da Consultoria: Condução de atividades técnicas voltadas à definição e à aplicação de estratégias 

direcionadas à conservação e à promoção do uso sustentável dos recursos genéticos nativos presentes nos diferentes 
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biomas brasileiros, incluindo as variedades crioulas e os parentes silvestres das principais espécies de plantas 

cultivadas no país, particularmente por meio da criação de Reservas Genéticas. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 

Total 

Previsto no 

Contrato 

Total 

Previsto no 

Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o Final do 

Exercício 

28/05/2012 06/05/2013 R$ 93.000,00 R$ 53.400,00 R$ 25.700,00 R$ 25.700,00 

Insumos Externos 

Haverá diárias e passagens para aproximadamente 10 viagens que ocorrerão por conta do projeto. 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista 

de entrega 
Valor 

Produto 1.Elaboração de subsídios com vistas à definição de 

estratégia para elaboração da Farmacopéia Popular do 

bioma Pampa, com propostas de articulação entre os 

diversos setores envolvidos nessa temática, tanto públicos 

quanto da sociedade civil. A definição de uma estratégia 

voltada ao levantamento, diagnóstico e sistematização de 

informações sobre o uso tradicional e popular de 

fitoterápicos do bioma Pampa, a partir de experiências 

relevantes de povos e comunidades tradicionais e locais, 

povos indígenas e agricultores familiares, será de 

fundamental importância para a promoção e consolidação 

definitiva do uso de espécies fitoterápicas no país; 

 

09/07/2012 R$13.200,00 

Produto 2.Preparação de documento relativo à formulação 

de uma estratégia voltada à elaboração da Farmacopéia 

Popular do Bioma Caatinga, que incluirá propostas de 

articulação entre os diferentes setores, governamentais e 

não-governamentais, interessados na questão. O produto 

consiste na elaboração de documento que deverá subsidiar 

uma estratégia para o levantamento, diagnóstico e 

sistematização de informações sobre o uso tradicional e 

popular de fitoterápicos do bioma Caatinga, construído a 

partir de relevantes experiências detidas por povos e 

comunidades tradicionais e locais, povos indígenas e 

agricultores familiares; 

 

23/08/2012 R$ 12.500,00 

Produto 3.Desenvolvimento de subsídios que contribuam 

para a formulação de uma estratégia voltada à ampliação 

dos fitoterápicos nativos, que envolverá a construção da 

Farmacopéia Popular do Bioma Mata Atlântica, que 

implicará na articulação entre as regiões (Nordeste, Sudeste 

e Sul) e os setores (governamentais e não-governamentais) 

envolvidos no tema. O produto implica na elaboração de 

documento que possa subsidiar a construção de uma 

estratégia para o levantamento, diagnóstico e sistematização 

de informações sobre o uso tradicional e popular de 

fitoterápicos do bioma Mata Atlântica, e que deverá levar 

em consideração experiências relevantes de povos e 

comunidades tradicionais e locais, povos indígenas, bem 

como dos agricultores familiares; 

 

15/10/2012 R$ 15.300,00 
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Produto 4.Organização de documento que possa subsidiar a 

definição de uma estratégia para a inclusão das espécies 

fitoterápicas nativas - com ênfase nas espécies de interesse 

fitoterápico priorizadas no Projeto "Plantas para o Futuro", 

no Sistema Único de Saúde - SUS, conforme diretrizes da 

Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos - 

PNPMF. O produto envolve, portanto, a elaboração de 

documento voltado à construção de uma estratégia que 

promova a inclusão das espécies fitoterápicas nativas dos 

biomas Pampa, Caatinga e Mata Atlântica, com ênfase para 

as espécies prioritárias do Projeto "Plantas para o Futuro", 

nas listas oficiais de plantas medicinais e fitoterápicos para 

uso na atenção básica à saúde no âmbito do SUS, de forma a 

fomentar no país a produção, o beneficiamento, a 

comercialização e a utilização desses fitoterápicos nativos, 

conforme diretrizes emanadas da PNPMF; 

 

04/12/2012 R$ 12.400,00 

Produto 5.Construção de documento para subsidiar a 

definição de estratégia para a inclusão de espécies 

alimentícias nativas com maior valor nutritivo, com ênfase 

nas espécies priorizadas na iniciativa "Plantas para o 

Futuro", em programas e iniciativas do Governo Federal, a 

exemplo do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, da 

Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN, do 

Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da 

Sociobiodiversidade - PNPSB e da Ação voltada ao 

Desenvolvimento da Agricultura Orgânica - Pró-Orgânico. 

A estratégia deve priorizar o fomento no país da produção, 

do beneficiamento, da comercialização e da utilização de 

espécies alimentícias nativas de maior valor nutritivo como 

porta de entrada para valorização da biodiversidade junto às 

agendas de outros setores, favorecendo as ações de 

conservação. Esse trabalho deverá ser articulado entre 

diversos órgãos governamentais, incluindo, além do 

Ministério do Meio Ambiente, os Ministérios do 

Desenvolvimento Agrário, do Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome, da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, da Saúde e da Educação. 

 

04/02/2013 R$ 13.300,00 

Produto 6.Produção de subsídios relacionados à construção 

de estratégia voltada à implantação de Reservas Genéticas 

direcionadas a garantir, de forma permanente, a conservação 

in situ de variedades crioulas e de parentes silvestres das 

principais espécies de plantas cultivadas no país, incluindo a 

indicação das Unidades de Conservação que poderão ser 

priorizadas, no período 2012 - 2015, para a implantação das 

primeiras quatro Reservas Genéticas. O produto consiste na 

elaboração de documento para subsidiar a construção de 

uma estratégia que promova a consolidação de uma nova 

modalidade ação para a conservação in situ de recursos 

fitogenéticos de interesse para a agrobiodiversidade. Esse 

trabalho deverá ser efetuado de forma articulada e por meio 

de um processo participativo entre os diversos órgãos 

governamentais, federais e estaduais envolvidos com a 

temática; 

 

13/03/2013 R$ 14.100,00 
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Produto 7.Elaboração de documento relacionado à criação 

de estratégia para a realização de um diagnóstico nacional 

das instituições envolvidas com a conservação da 

agrobiodiversidade in situ, onfarm e ex situ, com propostas 

de articulação entre os diversos setores envolvidos nessa 

temática, tanto públicos quanto da sociedade civil, e com 

propostas de possíveis fontes de recursos. O produto implica 

a definição dos meios necessários para o levantamento, 

diagnóstico e sistematização de informações sobre as 

instituições, incluindo os movimentos sociais e as 

organizações não governamentais, envolvidas com a 

conservação in situ, onfarm e ex situ de recursos genéticos 

da flora, da fauna e dos micro-organismos. 

03/05/2013 R$ 12.200,00 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Alberto Jorge da Rocha Silva CPF: 88831175491 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Não há. 

  

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento PNUD 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Apoio para a implementação dos compromissos das Convenções internacionais 

que tratam da biodiversidade. 
BRA/11/001 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2012/000626-00 

Objetivo da Consultoria: Contratação de Consultor Técnico Especializado para revisão técnica e organização de 

relatórios sobre as Espécies de Valor Econômico Atual e Potencial, de Uso Local e Regional Plantas para o Futuro , 

resultantes de projeto desenvolvido na Região Centro-Oeste, com vistas à publicação de um livro com as informações 

relativas às espécies priorizadas para essa região. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 

Total 

Previsto no 

Contrato 

Total 

Previsto no 

Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o Final do 

Exercício 

20/08/2012 20/05/2013 R$ 77.000,00 R$ 23.100,00 R$ 10.500,00 R$ 10.500,00 

Insumos Externos 

O consultor deverá realizar viagens, que deverão ser custeadas pelo projeto (passagens e diárias). 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista 

de entrega 
Valor 

Produto 1. Definição, em articulação com a coordenação 

técnica para a Região Centro-Oeste, da estrutura do livro, 

incluindo os capítulos iniciais e finais, bem como os 

portfólios, por meio dos quais serão caracterizadas, de 

forma detalhada, cada uma das espécies priorizadas no 

levantamento realizado nessa Região; 

09/10/2012 R$ 10.500,00 

Produto 2- Organização e revisão dos capítulos iniciais 

(introdução, razões para a criação dessa iniciativa, 

metodologia, caracterização da Região Centro-Oeste) que 

deverão compor o livro "Espécies Nativas da Flora 

Brasileira de Valor Econômico Atual e Potencial - Plantas 

para o Futuro – Região Centro-Oeste"; 

03/12/2012 R$ 12.600,00 

 

Produto 3- Organização e revisão de cada um dos portfólios 

das espécies aromáticas, forrageiras, fruteiras, medicinais e 

ornamentais, priorizadas para a Região Centro-Oeste, e que 

farão parte do livro; 

01/02/2013 R$ 14.900,00 

http://www.undp.org.br/extranet/ProjectContracts/Contracts/ContractsPerPersonProject.asp?PersonID=CPF88831175491&ProjectCode=01009
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Produto 4- Organização e revisão dos capítulos finais 

(Síntese dos Resultados, Perspectivas e Recomendações, 

Índices Remissivos e Apêndices) que deverão compor o 

livro "Espécies Nativas da Flora Brasileira de Valor 

Econômico Atual e Potencial - Plantas para o Futuro - 

Região Centro-Oeste"; 

02/04/2013 R$ 13.800,00 

Produto 5- Realização de reuniões com os coordenadores 

técnicos responsáveis pelos levantamentos conduzidos nas 

regiões Sudeste, Nordeste e Norte, com vistas à definição da 

estrutura dos livros a serem organizados para cada uma 

dessas regiões, bem como da revisão dos portfólios pelos 

respectivos autores; 

 

03/05/2013 R$ 12.700,00 

Produto 6-Articulação e organização de reunião com os 

setores governamental, acadêmico-científico, não-

governamental e empresarial, com vistas à definição de 

estratégias a serem aplicadas na ampliação do 

aproveitamento econômico das espécies da flora nativa 

priorizadas para a Região Sul. 

13/05/2013 R$ 12.500,00 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Laércio Leonel Leite CPF: 16698088668 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Não há. 

 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento PNUD 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Apoio para a implementação dos compromissos das Convenções internacionais 

que tratam da biodiversidade. 
BRA/11/001 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2012/000557-00 

Objetivo da Consultoria: Avaliar o estado da arte da repartição de benefícios no País, incluindo a análise de seus 

instrumentos, procedimentos e normativos aplicáveis, bem como realizar análise comparativa dos resultados obtidos 

com casos concretos e modelos que atualmente são adotados em outros países signatários da CDB, com intuito de 

implementar a legislação. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 

Total 

Previsto no 

Contrato 

Total 

Previsto no 

Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o Final do 

Exercício 

30/07/2012 30/07/2013 R$ 85.000,00 R$ 17.000,00 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 

Insumos Externos 

Os produtos do contrato serão necessariamente realizados em Brasília não há previsão de viagens. 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista 

de entrega 
Valor 

Produto 1 - Relatório sobre o levantamento e sistematização 

das normas brasileiras pertinentes à repartição de 

benefícios, com ênfase naquelas que determinam as 

diretrizes de análise dos contratos, incluindo diagnóstico das 

contradições, omissões ou sobreposições nos dispositivos. 

 

30/08/2012 R$ 8.500,00 

Produto 2- Relatório contendo a reformulação de 

procedimentos padrões para análise dos contratos de 

utilização do patrimônio genético e repartição de benefícios, 

incluindo diretrizes e procedimentos para verificação da 

documentação comprobatória. 

 

30/11/2012 R$ 8.500,00 

http://www.undp.org.br/extranet/ProjectContracts/Contracts/ContractsPerPersonProject.asp?PersonID=CPF16698088668&ProjectCode=01009
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Produto 3- Documento contendo a análise e sistematização 

das informações de todos os contratos de utilização do 

patrimônio genético e repartição de benefícios já anuídos 

pelo CGEN. 

21/01/2013 R$ 12.750,00 

Produto 4- Documento contendo a análise de todos os 

contratos de utilização do patrimônio genético e repartição 

de benefícios em andamento, ainda que não anuídos pelo 

CGEN. 

12/03/2013 R$ 21.250,00 

Produto 5- Relatório contendo levantamento de experiências 

internacionais de repartição de benefícios decorrente do uso 

do patrimônio genético. 

20/05/2013 R$ 8.500,00 

Produto 6- Relatório contendo levantamento de experiências 

internacionais de repartição de benefícios decorrente do uso 

do conhecimento tradicional. 

10/07/2013 R$ 8.500,00 

Produto 7- Documento contendo proposta de 03 minutas de 

modelos de contrato de repartição de benefícios resultantes 

do acesso ao patrimônio genético (PG); ao conhecimento 

tradicional associado (CTA); e ao PG e CTA, de acordo 

com as especifidades da legislação vigente. 

29/07/2013 R$ 17.000,00 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor:Larissa Schmidt CPF: 63295563004 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Não há. 

 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento PNUD 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Apoio para a implementação dos compromissos das Convenções internacionais 

que tratam da biodiversidade. 
BRA/11/001 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2011/000561-01 

Objetivo da Consultoria: Realizar estudos para implantação de Áreas Marinhas Protegidas como instrumento de 

conservação da biodiversidade aquática. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 

Total 

Previsto no 

Contrato 

Total 

Previsto no 

Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o Final do 

Exercício 

02/01/2012 31/12/2012 R$ 95.000,00 R$ 95.000,00 R$ 16.150,00 R$ 16.150,00 

Insumos Externos 

Passagens e diárias; documentação técnica produzida. 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista 

de entrega 
Valor 

Produto 1-Relatório contendo o planejamento e organização 

do Seminário Regional da CDB para a descrição de Áreas 

Marinhas Ecológica ou Biologicamente Significantes 

(EcologicallyorBiologicallySignificant Marine Áreas - 

EBSAs) para o Caribe e região central do Atlântico, entre 

28/02 a 2/03/2012. 

10/02/2012 R$ 16.150,00 

Produto 2-Documento contendo a análise de barreiras e 

árvore de problemas relacionada a criação e implementação 

de áreas protegidas marinhas. 

 

02/04/2012 R$ 15.200,00 

Produto 3- Documento com detalhamento dos componentes 

de Projeto de Apoio a Sistemas Representativos e Efetivos 

de Áreas Marinhas Protegidas, principais atividades a serem 

executadas dentro de cada um deles, estratégias, 

replicabilidade, sustentabilidade, eficácia de custos. 

 

02/07/2012 R$ 17.100,00 

http://www.undp.org.br/extranet/ProjectContracts/Contracts/ContractsPerPersonProject.asp?PersonID=CPF63295563004&ProjectCode=01009
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Produto 4- Documento do Projeto, com matriz lógica e 

indicadores, plano de monitoramento e avaliação, marco 

zero, análise de custos incrementais e arranjos institucionais 

incluindo aspectos/ requerimentos fiduciários, de 

coordenação e participação de atores. 

02/09/2012 R$ 16.150,00 

Produto 5- Definição das Salvaguardas do Projeto: 

Avaliação ambiental, IndigenousPeoples Framework e 

Matriz de Processo para casos de reassentamento 

 

02/10/2012 R$ 14.250,00 

Produto 6- Versão Final do Projeto e Preparação do Manual 

Operacional. 
10/12/2012 R$ 16.150,00 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Luís Henrique de Lima CPF: 06754056886 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Por inexecução o contrato foi rescindido em 

17/08/2012. 

 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento PNUD 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Apoio para a implementação dos compromissos das Convenções internacionais 

que tratam da biodiversidade. 
BRA/11/001 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2012/000399-01 

Objetivo da Consultoria: Contratação de consultor para auxiliar no desenvolvimento e gestão de sistema digital, 

além de elaboração de material didático e capacitação de servidores do MMA e usuários de componentes do 

patrimônio genético. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 

Total 

Previsto no 

Contrato 

Total 

Previsto no 

Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o Final do 

Exercício 

04/05/2012 31/10/2013 R$ 88.000,00 R$ 48.400,00 R$ 26.400,00 R$ 26.400,00 

Insumos Externos 

Não houve. 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista 

de entrega 
Valor 

Produto 1 - 20 horas/aula de capacitação para os novos 

analistas do DPG sobre acesso e remessa de patrimônio 

genético usando o sistema digital (incluindo conteúdo 

programático e material didático); 

04/06/2012 R$ 8.800,00 

 

Produto 2 - Material didático voltado para a capacitação de 

usuários que têm interesse em receber autorização de acesso 

ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional 

associado; 

 

04/07/2012 R$ 13.200,00 

Produto 3 - Oito textos da webpage elaborados; 

 
04/09/2012 R$ 4.400,00 

Produto 4 - Documento propondo um fluxograma que 

caracterize a sequência de operações relativas à obtenção de 

autorizações de acesso e remessa, indicando também os 

responsáveis e unidades organizacionais envolvidas no 

processo. Além do fluxograma, o documento deverá conter 

notas explicativas para orientar os técnicos de informática 

que desenvolverão o projeto lógico do Sisgen; 

05/11/2012 R$ 13.200,00 

http://www.undp.org.br/extranet/ProjectContracts/Contracts/ContractsPerPersonProject.asp?PersonID=CPF06754056886&ProjectCode=01009
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Produto 5- Relatório sobre as atividades realizadas para a 

adaptação do sistema digital aos requisitos da área de acesso 

ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional 

associado; 

05/12/2012 R$ 8.800,00 

Produto 6 - Relatório final sobre as atividades realizadas 

para a adaptação do sistema digital aos requisitos da área de 

acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento 

tradicional associado; 

 

05/01/2013 R$ 17.600,00 

Produto 7 - Elaboração de manual dirigido aos novos 

analistas do MMA sobre procedimentos administrativos 

adotados pelo DPG em decorrência da aplicação da MP nº 

2.186/16-2001, utilizando o sistema digital desenvolvido; 

 

07/02/2013 R$ 13.200,00 

Produto 8 - 20 horas/aula de capacitação para os novos 

analistas do DPG sobre acesso e remessa de patrimônio 

genético usando o sistema digital (incluindo conteúdo 

programático e material didático); 

05/03/2013 R$ 8.800,00 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Sonja Mayra Righetti CPF: 09461782837 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Contrato foi aditivado até 31/10/2013. 

 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento PNUD 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Apoio para a implementação dos compromissos das Convenções internacionais 

que tratam da biodiversidade. 
BRA/11/001 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato:2012/000446-00 

Objetivo da Consultoria: Os trabalhos do consultor prevêem a condução de atividades relacionadas à: organização 

das informações relacionadas aos resultados do I Informe Nacional sobre Espécies Exóticas Invasoras. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 

Total 

Previsto no 

Contrato 

Total 

Previsto no 

Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o Final do 

Exercício 

25/05/2012 25/03/2013 R$ 92.000,00 R$ 52.700,00 R$ 27.100,00 R$ 27.100,00 

Insumos Externos 

Haverá diárias e passagens para aproximadamente 8 viagens que ocorrerão por conta do projeto. 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista 

de entrega 
Valor 

Produto1.Finalização do livro "Espécies Exóticas Invasoras 

de Águas Continentais no Brasil", que deverá incluir uma 

revisão geral de todos os capítulos (iniciais, finais e os 

grupos referentes às espécies), com vistas à impressão, 

divulgação e disseminação na mídia eletrônica, 

particularmente em relação ao site do Ministério do Meio 

Ambiente. Este produto prevê, ainda, a definição do local 

para o lançamento do livro, a organização do evento, bem 

como a indicação das instituições e das autoridades que 

deverão ser convidadas para estarem presentes à solenidade. 

O livro se refere à segunda publicação da série relativa ao I 

Informe Nacional sobre Espécies Exóticas Invasoras; 

05/07/2012 R$ 15.700,00 

http://www.undp.org.br/extranet/ProjectContracts/Contracts/ContractsPerPersonProject.asp?PersonID=CPF09461782837&ProjectCode=01009
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Produto 2.Organização de proposição, na forma de Decreto 

da Presidência da República, que contemple o disposto na 

Resolução nº 5, da Comissão Nacional de Biodiversidade - 

CONABIO, que trata da Estratégia Nacional sobre Espécies 

Exóticas Invasoras, para consideração da Consultoria 

Jurídica do Ministério do Meio Ambiente e posterior 

encaminhamento à Casa Civil da Presidência da República; 

 

27/08/2012 R$ 11.400,00 

Produto 3.Preparação de material de divulgação (livreto, 

folders e cartazes) sobre "Espécies Exóticas Invasoras no 

Brasil", que deverá incluir aspectos relativos à prevenção da 

introdução de novas espécies/populações nos diferentes 

biomas brasileiros, detecção precoce, erradicação, 

monitoramento e controle; 

18/10/2012 R$ 10.900,00 

Produto 4.Definição da estrutura do livro relativo às: 

"Espécies Exóticas Invasoras Terrestres no Brasil", a ser 

publicado pelo Ministério do Meio Ambiente, a partir dos 

resultados do I Informe Nacional sobre Espécies Exóticas 

Invasoras que afetam o Ambiente Terrestre no Brasil, bem 

como a definição dos autores dos capítulos, definição do 

conteúdo de cada capítulo, informações que deverão 

integrar as fichas das espécies citadas (detectadas, contidas, 

estabelecidas e invasoras), entre outras; 

18/12/2012 R$ 14.700,00 

Produto 5.Revisão final e organização dos capítulos iniciais 

e dos capítulos finais que irão compor a estrutura básica do 

livro "Espécies Exóticas Invasoras Terrestres no Brasil", 

que deverá incluir capítulos referentes aos seguintes itens: 

introdução, metodologia, síntese dos resultados, legislação, 

glossário e índices remissivos, além dos textos relativos ao 

prefácio e apresentação; 

28/01/2013 R$ 12.900,00 

Produto 6.Revisão final e organização do conteúdo dos 

capítulos do livro "Espécies Exóticas Invasoras Terrestres 

no Brasil" referentes aos grupos de espécies exóticas, que 

deverão tratar especificamente dos grupos de: (i) anfíbios e 

répteis; (ii) aves e (iii) mamíferos; 

15/03/2013 R$ 12.800,00 

Produto 7.Revisão final e organização do conteúdo dos 

capítulos do livro referente às espécies exóticas que possam 

afetar o ambiente terrestre no Brasil, com ênfase para o 

grupo das plantas (herbáceas, arbustivas e árvores), que 

deverá contemplar as espécies detectadas, as contidas, as 

estabelecidas e as invasoras propriamente ditas. 

06/05/2013 R$ 13.600,00 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor:Vivian Beck Pombo CPF: 63624443704 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:  

 

  

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento PNUD 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Sustentabilidade e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade BRA/00/021 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 2011/000443-00 

Objetivo da Consultoria: Os trabalhos do consultor envolvem a criação de cd-roms interativos relacionados aos três 

livros acima referidos, tanto em formato pdf, quanto na forma de e-book, incluindo a extensão para o acesso via ePub. 

Os cd-roms interativos deverão conter também os sumários dos livros, de modo a permitir o acesso direto a cada um 

dos capítulos específicos de cada um dos livros 

Período de Vigência Remuneração 

http://www.undp.org.br/extranet/ProjectContracts/Contracts/ContractsPerPersonProject.asp?PersonID=CPF63624443704&ProjectCode=01009
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Início Término 
Total Previsto 

no Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o Final 

do Exercício 

13/10/2011 07/12/2011 R$ 36.000,00 R$ 0 R$ 24.000,00 R$ 36.000,00 

Insumos Externos 

Diárias e passagem ocorrerão por conta do consultor. 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto1- (a) Organização das informações constantes de 

relatórios encaminhados à Secretaria de Biodiversidade e 

Florestas, do Ministério do Meio Ambiente, com vistas à 

publicação de três livros sobre biodiversidade, que contribuirão 

para subsidiar a implementação no Brasil das "Metas de Aichi 

sobre Biodiversidade", estabelecidas no Plano Estratégico da 

Convenção sobre Diversidade Biológica para o período de 2011 a 

2020. Os trabalhos do consultor deverão contemplar todas as 

etapas relativas à 

finalização de cada um dos livros. 

 

17/10/2011 7.700,00 

Produto 2-(b) Criação e organização de Cd-Roms interativo 

referentes à três livros sobre biodiversidade, que vão oferecer 

subsídios necessários à implementação pelo Brasil das "Metas de 

Aichi sobre Biodiversidade", estabelecidas no Plano Estratégico 

da Convenção sobre Diversidade Biológica, aprovado em 

Nagóia/Japão, para o período 2011 a 2020. Os Cd-roms devem 

conter hotsite, com animações de entrada, a exemplo das 

animações em flash (macromedia), incluindo menus sobre o 

conteúdo do livro, além de links específicos para acessar o livro 

em formato pdf e em formato e-book,  que deve incluir a extensão 

ePub. O material a ser elaborado deve ser compatível com a 

internet para ser disponibilizado na página do Ministério do Meio 

Ambiente. 

 

28/10/2011 4.300,00 

Produto 3- (a) Organização das informações constantes de 

relatórios encaminhados à Secretaria de Biodiversidade e 

Florestas, do Ministério do Meio Ambiente, com vistas à 

publicação de três livros sobre biodiversidade, que contribuirão 

para subsidiar a implementação no Brasil das "Metas de Aichi 

sobre Biodiversidade", estabelecidas no Plano Estratégico da 

Convenção sobre Diversidade Biológica para o período de 2011 a 

2020. Os trabalhos do consultor deverão contemplar todas as 

etapas relativas à finalização de cada um dos livros. 

 

04/11/2011 7.700,00 

Produto 4-(b) Criação e organização de Cd-Roms interativo 

referentes à três livros sobre biodiversidade, que vão oferecer 

subsídios necessários à implementação pelo Brasil das "Metas de 

Aichi sobre Biodiversidade", estabelecidas no Plano Estratégico 

da Convenção sobre Diversidade Biológica, aprovado em 

Nagóia/Japão, para o período 2011 a 2020. Os Cd-roms devem 

conter hotsite, com animações de entrada, a exemplo das 

animações em flash (macromedia), incluindo menus sobre o 

conteúdo do livro, além de links específicos para acessar o livro 

em formato pdf e em formato e-book, que deve incluir a extensão 

ePub. O material a ser elaborado deve ser compatível com a 

internet para ser disponibilizado na página do Ministério do Meio 

Ambiente. 

16/11/2011 4.300,00 
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 Produto 5- (a) Organização das informações constantes de 

relatórios encaminhados à Secretaria de Biodiversidade e 

Florestas, do Ministério do Meio Ambiente, com vistas à 

publicação de três livros sobre biodiversidade, que contribuirão 

para subsidiar a implementação no Brasil das "Metas de Aichi 

sobre Biodiversidade", estabelecidas no Plano Estratégico da 

Convenção sobre Diversidade Biológica para o período de 2011 a 

2020. Os trabalhos do consultor deverão contemplar todas as 

etapas relativas à finalização de cada um dos livros. 

 

02/12/2011 7.700,00 

Produto 6-(b) Criação e organização de Cd-Roms interativo 

referentes à três livros sobre biodiversidade, que vão oferecer 

subsídios necessários à implementação pelo Brasil das "Metas de 

Aichi sobre Biodiversidade", estabelecidas no Plano Estratégico 

da Convenção sobre Diversidade Biológica, aprovado em 

Nagóia/Japão, para o período 2011 a 2020. Os Cd-roms devem 

conter hotsite, com animações de entrada, a exemplo das 

animações em flash (macromedia), incluindo menus sobre o 

conteúdo do livro, além de links específicos para acessar o livro 

em formato pdf e em formato e-book, que deve incluir a extensão 

ePub. O material a ser elaborado deve ser compatível com a 

internet para ser disponibilizado na página do Ministério do Meio 

Ambiente. 

07/12/2011 4.300,00 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Marcelo Rodrigues Soares de Sousa CPF: 70409668168 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:  

 

 

  

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação FAO 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Projeto de Consolidação do Programa Nacional de Florestas. UTF/BRA/081/BRA 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: CTR-91734-1/2011 

Objetivo da Consultoria: Sistematização de estudos e documentos-base para a elaboração do Relatório Nacional 

sobre Recursos Genéticos Florestais-RNRGF (versão para envio ao Secretariado da FAO). 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 

Total 

Previsto no 

Contrato 

Total 

Previsto no 

Exercício 

Total pago 

no Exercício 
Total pago até o Final do Exercício 

26/09/2011  29/02/2012 R$ 60.000,00 R$ 0 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 

Insumos Externos 

Não houve. 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista 

de entrega 
Valor 

Produto 1- Versão do Relatório Nacional, contendo os 

conteúdos referentes às florestas naturais brasileiras, 

adequados às diretrizes propostas pela FAO. 

 

15/10/2011 R$ 10.000,00 

Produto 2- Versões em inglês e português do Relatório 

Nacional, contendo conteúdo relativo às florestas 

plantadas e capítulo especial abordando estudos sobre a 

variabilidade genética de determinadas espécies florestais, 

a ser validado pelo Comitê Executivo e Comitê 

Nacional(CONAFLOR). 

 

16/11/2011 R$ 30.000,00 

http://www.undp.org.br/extranet/ProjectContracts/Contracts/ContractsPerPersonProject.asp?PersonID=CPF70409668168&ProjectCode=00625
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Produto 3-Versão do Relatório Nacional com conteúdo 

adaptado à publicação de divulgação (livro) e documento 

digital com apresentação do relatório (formato 

PowerPoint). 

15/12/2011 R$ 20.000,00 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Luiz Carlos E. Rodriguez CPF: 46605835972 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:  

 

  

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação FAO 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Projeto de Consolidação do Programa Nacional de Florestas. UTF/BRA/081/BRA 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: S/N/2011  

Objetivo da Consultoria: Contratação de pessoa física para aprimorar o aplicativo, para possibilitar a adequação 

ambiental dos imóveis de acordo previsto no código florestal, mediante identificação georrefenciada  da propriedade 

ou posse rural, com a delimitação das áreas de preservação permanentes, da reserva legal e remanescentes de 

vegetação nativa localizada dentro dos imóveis, para fins de controle e monitoramento. O escopo deste produto é o 

aprimoramento do aplicativo, que tenha como base um software livre e que seja compatível com outros sistemas de 

geração de croqui georreferenciado sobre imagens de alta resolução, e que possa ser utilizado pelos órgãos, entidades 

representativas e/ou mesmo os proprietários rurais que desejarem, por meio de adesão ao Programa Mais Ambiente, 

instruir seus processos de localização de reserva e áreas de preservação permanente.   

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 

Total 

Previsto no 

Contrato 

Total 

Previsto no 

Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o Final do 

Exercício 

21/11/2011 20/09/2012 R$ 30.000,00 R$ 5.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 

Insumos Externos 

Não houve. 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista 

de entrega 
Valor 

Produto 1- Alterar estrutura-base do código fonte para que 

software trabalhe com apenas uma propriedade rural por 

projeto. Alterações para que o nome do projeto e arquivos 

shapefiles sejam identificados por algum atributo do 

proprietário (Nome, CPF, matricula etc). Nova ferramenta 

para criação/edição/exclusão de remanescentes florestais. 

Na criação do projeto trocar Nome por Nome da 

propriedade. Ferramenta para inserção de imagens a partir 

de serviços WCS. Novo instalador, incluindo a instalação 

automática do JRE e outros arquivos necessários para que 

aplicativos Java rodem sem precisar instalar mais nada. 

21/11/2011 R$ 10.000,00 
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 Produto 2- Eliminar os buffers ao longo dos rios. Corrigir 

os percentuais de reserva legal que não estão condizentes 

com os percentuais exigidos nos distintos biomas. Colocar 

as janelas de visualização geral zoom maior que possibilite  

o enquadramento do município trabalhado – observar o 

zoom DF. Alterar o produto final do projeto para que gere 

somente um shapefile, e dbf. No arquico do DBF deverá ter 

um atributo identificador de cada polígono desenhado 

(propriedade rural, reserva legal, área preservada 

permanente e remanescente florestal). O Shapefile final 

deverá deverá ser disponibilizado em Lat e Long no 

sistema Sirgas 2000; as imagens georeferenciadas em outro 

formato ao serem inseridas deverão ser convertidas a 

projeção do projeto. Retirar escolha de projeção na criação 

do projeto deixandoo padrão Sirgas 2000. Alterar o produto 

final do projeto para que gere somente um shapefile, e dbf. 

 

05/12/2011 R$ 10.000,00 

 Produto 3-Divisão de base cartográfica em municípios. 

Tratamento das imagens de satélite (recorde e conversão 

em imagem georeferenciada de tamanho menor SID). 

Grade e Nomenclatura das imagens ou Separação das 

imagens por municípios. Possibilitar a criação de memorial 

descritivo de todas as áreas desenhadas em formato .txt. 

Criar caixas de textos para que se possa colocar os 

confrontantes nos limites da propriedade. 

 

21/12/2011 R$ 5.000,00 

Produto 4- Arquivos de apoio (vídeos). Novo Manual em 

PDF. Arquivos de Ajuda (wizard). Elaboração de apostila e 

Treinamento de equipe do MMA. Enviar cópia fonte do 

aplicativo, bem como as bases cartográficas em CD/DVD. 

05/01/2012 R$ 5.000,00 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: TarcisioPetter Luiz Franco CPF: 034805086-00 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:  

 

Análise Crítica 
 

As consultorias por produto desenvolvidas no âmbito da Secretaria de Biodiversidade e 

Florestas - SBF por Projetos de Cooperação Técnica têm auxiliado os gestores no diagnóstico de 

situações e temas críticos ou relevantes para a sociedade, e na divulgação de informações 

pertinentes aos temas trabalhados pelo órgão. O apoio para a implementação das Convenções 

Internacionais que tratam da Biodiversidade, aspectos do Código Florestal e estudos relacionados à 

utilização do Patrimônio Genético e Repartição de Benefícios no país foram objeto de consultorias 

para o auxílio de tomada de decisões e formulação de políticas públicas. Portanto, considera-se de 

grande valia para o Ministério a troca de informações e a consolidação dos estudos desenvolvidos 

pelos consultores. 
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RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

 

O ano de 2012 termina registrando conquistas significativas e fatos importantes para o Brasil 

e para o Ministério do Meio Ambiente (MMA), como os saldos obtidos na Conferência das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), e a aprovação da nova Lei Florestal. A 

Secretaria de Biodiversidade e Florestas consolidou seu papel de apoio às grandes políticas 

institucionais do MMA na área de biodiversidade e florestas.  

O Ministério do Meio Ambiente liderou a ação do governo junto ao Congresso Nacional 

para a revisão da Lei Florestal, que representa uma convergência de muitos dos interesses da 

sociedade brasileira, com alguns avanços significativos para a área ambiental. 

Cabe destacar, ainda, a atuação do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), 

que, em 2012, conseguiu adiantar grande parte dos processos que estavam acumulados, registrando 

o maior número de assinaturas de contratos de repartição de benefícios provenientes da 

biodiversidade entre as empresas que usam a diversidade biológica, nas suas cadeias produtivas, e 

os detentores das comunidades tradicionais. Da mesma forma, destaca o avanço do diálogo com os 

grandes setores na criação de um marco legal para acesso aos recursos genéticos. 

Avanços também foram registrados em relação à conservação dos recursos pesqueiros, em 

cooperação com o Ministério da Pesca e Aquicultura, com destaque para a edição das novas normas 

de emalhe (uso de redes na pesca de superfície e de fundo de mar) voltadas à atividade pesqueira, 

especialmente das regiões Sul e Sudeste. Essa normatização introduziu o conceito e a demarcação 

de áreas para proteção e de exclusão, destinadas à conservação das espécies raras e ameaçadas, e, ao 

mesmo tempo, à recuperação dos estoques de espécies comerciais da pesca. 

Outro ponto de destaque foi a estratégia de conservação de áreas marinhas, atendendo às 

proposições constantes das 20 Metas do Plano Estratégico 2011-2020, acordadas durante a 

Convenção sobre Diversidade Biológica (COP-10), realizada em Nagóia, Japão, em 2010, que 

ficaram conhecidas como Metas de Aichi. O Brasil precisa expandir, consideravelmente, suas áreas 

marinhas protegidas. Algumas propostas estão em negociação e precisam ser amplamente discutidas 

com os diversos setores, como a ampliação da área de abrangência de Abrolhos, outras Áreas de 

Proteção Ambiental (APAs), e as definições sobre o arquipélago de Alcatrazes. Está em construção 

um novo mecanismo de criação e expansão dos sistemas de Unidades de Conservação (UCs), que 

refletem não só as Metas de Aichi, mas a combinação de estratégias relacionadas às atividades 

econômicas e conservacionistas, e às demandas sociais. 

O ano de 2012 foi decisivo para a Secretaria de Biodiversidade e Florestas, que trouxe à 

Rio+20 alguns dos maiores especialistas nos grandes temas afeitos à conservação e uso sustentável 

da diversidade biológica, com destaque para o papel dos polinizadores na agricultura e na 

conservação. Os resultados apresentados na Rio+20 mostraram que a presença dos polinizadores é 

um dos fatores mais importantes na determinação da produtividade agrícola, sendo que o uso de 

pesticidas que matam os polinizadores representa um duplo prejuízo. 

Os resultados das propostas apresentadas na Rio+20 sobre áreas marinhas protegidas foram 

levadas à 11ª Convenção sobre Diversidade Biológica, realizada em Hyderabad, na Índia, em 

outubro, quando o Brasil recebeu a notícia de que os países desenvolvidos vão dobrar o apoio 

financeiro internacional às atividades de conservação da biodiversidade.  

Por fim, o ano de 2012 mostra a melhora e o aumento, muito significativo, dos 

compromissos internacionais na área de biodiversidade. 

 

 

 

 

 


