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Tema: Atividade/Projeto a ser apoiado.

Unidade Orçamentária: 44101 – Ministério do Meio Ambiente

Valor Mínimo Sugerido para Emenda: R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)

Contrapartida: Conforme LDO/2023

Funcional Programática: 18.541.1041.2E87

Função de Governo: 18 – Gestão Ambiental

Subfunção (Área de Governo): 541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa: 1041 – Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos 
Naturais

Ação: 2E87

Localizador: A definir com base no ente federativo escolhido pelo parlamentar

Ações e Estratégias de Defesa e Proteção Animal, voltadas ao controle populacional de 
cães e gatos, incluindo atenção veterinária.

Modalidade de Aplicação:
30 – Transferências a Estados e Distrito Federal 
40 – Transferências a Municípios
50 - Transferências a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos 
90 – Aplicações Diretas

Natureza de Despesa:
GND 33xx – Custeio
GND 44xx - Investimento

Ação Orçamentária: 2E87 - Apoio à Formulação e Implementação de Políticas e Progra-
mas para Proteção e Defesa Animal

Unidade(s) da Federação a ser(em) atendida(s):

DF, estados, municípios e entidades privadas sem fins lucrativos.

Essa ação tem com eixos:
• Controle populacional de cães e gatos;
• Atenção veterinária.

O controle populacional atua na diminuição de cães e gatos abandonados evitando problemas 
de zoonoses e ambiental, maus tratos além de evitar problemas reprodutivos e oncológicos 
nos animais. 

A atenção veterinária proporciona saúde aos animais através da atenção primária e acesso a 
tratamentos. Cuida-se não apenas da saúde animal, mas também da saúde pública.

As atividades a serem realizadas para esse fim incluem : Aquisição de equipamentos para 
esterilização cirúrgica (castração) como castramóvel, equipamentos cirúrgicos, insumos, 
equipamentos para exames e atendimento clínico e contratação de serviços veterinários. 

Justificativa para apresentação da Emenda:
 Os investimentos promovidos com a saúde animal geram impactos positivos para preservação 
e conservação da biodiversidade, bem como melhor qualidade de vida da fauna, ainda que 
quando se tratar de espécies exóticas. Além disso, o cuidado com os animais domésticos 
contribui na prevenção das zoonoses, qualidade de vida para animais, bem como para a saúde 
da população que convive com tais animais.
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Tema: Atividade/Projeto a ser apoiado.

Unidade Orçamentária: 44101 – Ministério do Meio Ambiente

Valor Mínimo Sugerido para Emenda: R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais)

Contrapartida: Conforme LDO/2023

Funcional Programática: 18.541.1041.21A8

Função de Governo: 18 – Gestão Ambiental

Subfunção (Área de Governo): 541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa: 1041 – Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos 
Naturais

Ação: 21A8

Localizador: 0001

Fomentar a elaboração de propostas para manejo e uso sustentável da biodiversidade, 
apoio ao resgate de animais silvestres, combate ao tráfico de animais silvestres e desen-
volvimento da bioeconomia.

Modalidade de Aplicação:
30 – Transferências a Estados e Distrito Federal 
40 – Transferências a Municípios
50  – Transferências a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos 
90 – Aplicações Diretas

Natureza de Despesa: 
GND 33xx – Custeio
GND 44xx - Investimento

Ação Orçamentária: 21A8- Formulação e Implementação de Estratégias para Promover a 
Conservação, a Recuperação e o Uso Sustentável da Biodiversidade, da Vegetação Nativa 
e do Patrimônio Genético.

Unidade(s) da Federação a ser(em) atendida(s):

Distrito Federal, Estados, Municípios e Entidades Privadas sem Fins Lucrativos

Finalidade da Emenda: 
A presente emenda objetiva propiciar recursos para ações de articulação interinstitucional 
com vistas ao apoio, elaboração e implementação de propostas, iniciativas, estratégias e 
ações para manejo e uso sustentável da biodiversidade, relativas aos diversos biomas 
nacionais, apoio à ações de resgate e salvamento de animais silvestres em situação de 
vulnerabilidade e risco, além do fornecimento de equipamentos e aparatos para combate 
ao tráfico de animais silvestres. Também podem ser destinados recursos para projetos com 
objetivo de desenvolvimento da bioeconomia, promovendo o acesso facilitado ao patrimônio 
genético e fortalecendo as cadeias produtivas sustentáveis e as populações tradicionais a 
elas associadas.

Justificativa para apresentação da Emenda: 
O Ministério do Meio Ambiente, por meio da Secretaria de Biodiversidade, objetiva apoiar, 
desenvolver e implementar projetos, planos e estratégias para impulsionar no país a 
utilização sustentável da biodiversidade, de forma a gerar emprego e renda e que assegurem 
a conservação e proteção das espécies e do acesso e repartição de benefícios ao patrimônio 
genético e conhecimento tradicional associado.
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Tema: Atividade/Projeto a ser apoiado.

Unidade Orçamentária: 44101 – Ministério do Meio Ambiente

Valor Mínimo Sugerido para Emenda: R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)

Contrapartida: Conforme LDO/2023

Funcional Programática: 18.128.1041.20VY-0001

Função de Governo: 18 – Gestão Ambiental

Subfunção (Área de Governo): 128 – Formação de recursos humanos

Programa: 1041 – Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos 
Naturais
Ação: 20VY

Localizador: 0001 - Nacional

Educação Ambiental – Programa Nacional de Educação Ambiental 
Implementação de Ações de Cidadania e Educação Ambiental

Modalidade de Aplicação: 
30 – Transferências a Estados e Distrito Federal 
40 – Transferências a Municípios
50  – Transferências a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos 
90 – Aplicações Diretas 

Natureza de Despesa: 
GND 3390 – Custeio

Ação Orçamentária: 20VY – Implementação de Ações de Cidadania e Educação Ambiental

Unidades da Federação a serem atendidas:

Distrito Federal, Estados, Municípios, Consórcios Públicos e Entidades Privadas sem Fins 
Lucrativos.

Finalidade da Emenda: 
Apoio à implementação de ações de Educação Ambiental, tais quais, capacitações, cursos 
e formações voltadas à temática ambiental, incluindo as modalidades presencial e de 
educação à distância. Realização de campanhas de conscientização sobre educação e 
cidadania ambiental, com ações de divulgação e produção de material educativo, com vistas 
a promover práticas ambientalmente responsáveis nos mais diversos segmentos da pauta 
ambiental.

Justificativa para apresentação da Emenda: 
A educação e a cidadania ambiental envolvem os processos por meio dos quais o indivíduo e a 
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

O incentivo à difusão de informações acerca de temas relacionados ao meio ambiente, por 
intermédio dos diferentes canais de comunicação, é uma das ações educação ambiental não 
formal que cabe ao Poder Público Federal (Lei 9.795 de 1999, art. 13).
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SECRETARIA 
De qualidade 

ambiental  
SQA

Contato: 

Ponto Focal: André França
Telefone(s): 61 2028-2693/2138
E-mail: gabinete.sqa@mma.gov.br
 camila.alves@mma.gov.br

mailto:gabinete.sqa%40mma.gov.br?subject=
mailto:camila.alves%40mma.gov.br?subject=
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Tema: Atividade/Projeto a ser apoiado.

Unidade Orçamentária: 44101 – Ministério do Meio Ambiente

Valor Mínimo Sugerido para Emenda: R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais)

Contrapartida: Conforme LDO/2023

Funcional Programática: 18.542.1043.21A9

Função de Governo: 18 – Gestão Ambiental

Subfunção (Área de Governo): 542 – Controle Ambiental

Programa: 1043 – Qualidade Ambiental Urbana

Ação: 21A9 

Localizador: 0001-Nacional

Implementação de programas, projetos e ações efetivas e concretas para melhoria da 
Qualidade Ambiental Urbana, com ênfase em: combate ao lixo no mar, gestão de resíduos 
sólidos, áreas verdes urbanas, qualidade do ar, saneamento e qualidade das águas, e 
gestão de áreas contaminadas. 

Modalidade de Aplicação:
30 – Transferências a Estados e Distrito Federal
40 – Transferências a Municípios
50 – Transferências a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos
71 – Consórcios Públicos
90 – Aplicação Direta

Natureza de Despesa:
GND 3 – Custeio
GND 4 – Despesas de Capital (Investimento) 

Ação Orçamentária: 21A9 - Implementação de Programas, Planos e Ações para Melhoria 
da Qualidade Ambiental Urbana

Unidades da Federação a serem atendidas:

Estados, DF, Municípios e Consórcios Públicos.

Finalidade da Emenda: 
Os programas, projetos e ações efetivas e concretas objetivam a implementação da Agenda  
Ambiental Urbana, disponível no sítio eletrônico do MMA, nos seguintes eixos: 

a) Plano Nacional de Combate ao lixo no mar
b) Programa Lixão Zero- gestão de resíduos sólidos 
c) Programa Cidades +Verdes- criação, ampliação, recuperação e integração de áreas verdes 
urbanas
d) Programa Ar Puro- gestão da qualidade do ar
e) Programa Rios + Limpos- qualidade das águas e saneamento
f) Programa Nacional de Recuperação de áreas contaminadas
g) Programa Metano Zero-se relacionam com a iniciativa Escolas +Verdes

Justificativa para apresentação da Emenda: 
• São apresentadas a seguir as justificativas por eixo temático da Agenda Ambiental Urbana:

• Combate ao Lixo no Mar: as iniciativas desse eixo objetivam reduzir os impactos do descarte 
inadequado de resíduos (filtros de cigarro, plástico, isopor etc.) nos ecossistemas fluviais, 
costeiros e marinhos, proporcionando melhor qualidade de vida ao cidadão brasileiro, 
com impactos positivos sobre o meio ambiente, saúde, economia, turismo e segurança da 
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navegação. Os projetos e ações compreendem recuperar ecossistemas fluviais, costeiros e 
marinhos poluídos e reduzir a quantidade de lixo que chega a esses ambientes, por meio da 
implementação de projetos de melhoria da gestão de resíduos nos centros urbanos e aumento 
da recuperação dos resíduos descartados, por meio de mutirões de coleta e instalação de 
dispositivos de retenção, como ecobarreiras, promovendo, assim, tanto a prevenção quanto 
a diminuição dos impactos causados para o meio ambiente e para a população.

• Gestão de Resíduos Sólidos – PROGRAMA LIXÃO ZERO: As iniciativas deste eixo visam 
à melhoria da gestão integrada de resíduos sólidos por meio de soluções voltadas para a 
redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, com viabilidade técnica, 
ambiental e econômica, visando: (a) reduzir a quantidade encaminhada para a disposição 
final; (b) contribuir para a desativação e o encerramento dos lixões; (c) diminuir a pressão 
sobre os recursos naturais; e (d) minimizar os impactos negativos na água, no ar e no solo. 
Exemplos de iniciativas:

• Encerramento das unidades de disposição final inadequadas (lixões e aterros controlados);

• Aquisição de equipamentos e insumos para realizar ou ampliar a coleta seletiva;

• Aquisição de equipamentos e insumos para instalação e operação de pontos de entrega 
voluntária/ecocentros;

• Aquisição de equipamentos e insumos para realizar ou ampliar a triagem e reciclagem de 
resíduos secos e orgânicos (compostagem, biodigestão e conversão em energia térmica e 
elétrica etc);

• Instalação de unidades de Tratamento Mecânico e Tratamento Mecânico-Biológico, para 
ampliação do aproveitamento de resíduos, incluindo a produção de Combustíveis Derivados 
de Resíduos (CDR) para fins de recuperação energética e substituição de derivados de 
combustíveis fósseis;

• Aquisição de equipamentos e insumos para recuperação energética de resíduos sólidos 
urbanos;

• Aquisição de equipamentos, fixos ou móveis, e insumos para reciclagem de resíduos da 
construção civil;

• Estruturação de concessões, para melhoria ou ampliação dos serviços de manejo de 
resíduos sólidos, conforme diretrizes estabelecidas pelo novo marco legal do saneamento 
(Lei nº 14.026, de 2020);

• Geração de biogás, biometano e biofertilizantes no meio da recuperação e tratamento de 
resíduos orgânicos em biodigestores;

• Aquisição de equipamentos e insumos para coleta eficiente de biogás e sua combustão ou 
aproveitamento energético nas unidades de disposição final de resíduos sólidos;

• Instalação de aterros sanitários eficientes;

• Programa Cidades +Verdes: criação, recuperação, ampliação e integração de áreas verdes 
urbanas: o objetivo deste eixo é aumentar a quantidade e a qualidade de áreas verdes nas 
cidades, bem como a conectividade entre elas. Além da função paisagística, inúmeros 
benefícios são alcançados: (a) ampliação da capacidade de drenagem urbana, diminuindo 
a ocorrência de inundações e enchentes, (b) melhoria da regulação térmica e da qualidade 
do ar, (c) redução da poluição sonora e visual, da exposição solar, das ilhas de calor e da 
ocorrência de deslizamentos de terra, (d) fornecimento de serviços ecossistêmicos, (e) 
aumento da biodiversidade, dentre outros. Além disso, possibilitará a integração com outros 
equipamentos públicos destinados a esportes, lazer e atividades educacionais e culturais 
em áreas urbanas consolidadas, com impactos positivos na qualidade de vida, saúde e bem-
estar físico e mental das pessoas;

• Programa Ar Puro: gestão da Qualidade do Ar: o objetivo principal deste eixo é o 
desenvolvimento de ações relacionadas à redução da poluição do ar nos centros urbanos, de 
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forma integrada a ações em execução pelo MMA, como por exemplo a implantação da Rede 
Nacional de Qualidade do Ar e o Sistema Integrado de Monitoramento da Qualidade do Ar 
(MonitorAr). A rede compreende a implantação e a complementação da infraestrutura de 
monitoramento, dos poluentes previstos na Resolução CONAMA nº 491/2018 nas unidades 
federativas,quando necessário, e a integração dos dados por meio de Sistema Integrado de 
Monitoramento da Qualidade do Ar, com disponibilização das informações consolidadas no 
sítio eletrônico do Ministério do Meio Ambiente;

• Programas Rios + Limpos: qualidade das Águas e Saneamento: esse eixo objetiva a 
recuperação ambiental de rios, lagos, lagoas e outros cursos hídricos, incluindo a melhoria 
dos índices de saneamento, que impactam diretamente a qualidade ambiental;

• Programa Nacional de Recuperação de Áreas Contaminadas: gestão de Áreas Contaminadas: 
as ações deste eixo visam identificar, monitorar e reabilitar áreas contaminadas.  
A contaminação do solo representa um grave problema ambiental, impactando a saúde e 
qualidade de vida das pessoas, já que além da contaminação do solo, contamina também 
as águas superficiais e subterrâneas, comprometendo o abastecimento e demais usos de 
recursos hídricos, além de trazer prejuízos econômicos decorrentes da desvalorização 
imobiliária. 

Descrição da Execução da Emenda:
A emenda será executada por meio de transferências voluntárias de recursos financeiros 
a estados, DF, municípios e/ou consórcios públicos para a implantação de projetos e 
ações concretas e efetivas visando à melhoria da Qualidade Ambiental Urbana, nos eixos 
temáticos: combate ao lixo no mar; gestão de resíduos sólidos – Programa Lixão Zero; 
criação, ampliação, recuperação e integração de áreas verdes urbanas; gestão da qualidade 
do ar; qualidade das águas e saneamento; e gestão de áreas contaminadas). Os recursos 
deverão ser utilizados para execução de ações concretas e efetivas, com resultados 
tangíveis para a população no curto prazo, incluindo a realização de obras, a aquisição de 
equipamentos e a realização de serviços. Podem ser contemplados também programas 
relacionados aos temas acima, como Programa Metano Zero e a iniciativa Escolas +Verdes.
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Contato: 

Ponto Focal: Gabriela Benício - Chefe de Gabinete
Telefone: (61) 2028-1003
E-mail: gab_sri@mma.gov.br

secretarias de 
clima e relações 

internacionais 
sCri

mailto:gab_sri%40mma.gov.br?subject=
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Unidade(s) da Federação a ser(em) atendida(s):

Estados, Distrito Federal e Municípios, consórcios públicos, organizações não governamentais.

Finalidade da Emenda: 
Apoiar a implementação de programas, projetos e ações que visem a desenvolvimento, 
acompanhamento e monitoramento de iniciativas e instrumentos relacionados às 
Políticas de Mudanças do Clima, incluindo a Política Nacional sobre Mudança do Clima, a 
Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC, da sigla em inglês) do Brasil e à Política 
Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, além de iniciativas de 
fortalecimento da atuação internacional brasileira no âmbito das convenções de Mudanças 
do Clima e de Combate à Desertificação (UNFCCC e UNCCD). 
Objetiva-se o desenvolvimento de iniciativas que contribuam para a redução de emissões 
e remoção de gases de efeito estufa, bem como Redução dos riscos e das vulnerabilidades 
ambientais, econômicos e sociais decorrentes da variação e das mudanças do clima, do 
processo de desertificação, dos efeitos da seca e da degradação da terra e do solo. 

Descrição da Execução da Emenda: 
A Emenda será executada por meio de transferência(s) voluntária(s) de recursos financeiros, 
para implementação de projetos e ações. Os recursos poderão ser utilizados para aquisição 
de equipamentos, pagamento de despesas de custeio, etc.

INICIATIVA: POLÍTICAS DE MUDANÇAS DO CLIMA E COMBATE À DESERTIFICAÇÃO 
Esta iniciativa contempla ações de implementação e monitoramento das Políticas de 
Mudanças Climáticas, incluindo a Contribuição Nacionalmente Determinada do Brasil (NDC, 
da sigla em inglês) e a Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos 
da Seca, bem como o estabelecimento das metas de Neutralidade da Degradação da Terra 
(LDN, na sigla em inglês).

Tema: Atividade/Projeto a ser apoiado.

Unidade Orçamentária: 44101 – Ministério do Meio Ambiente

Funcional Programática: 18.542.1058.21E4.0001

Função de Governo: 18 – Gestão Ambiental

Subfunção (Área de Governo): 542 – Controle Ambiental

Programa: 1058 – Mudança do Clima

Ação: 21E4

Localizador: 0001-Nacional

Valor Mínimo Sugerido para Emenda: R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais)

Contrapartida: Conforme LDO/2023

Modalidade de Aplicação:
30 – Transferências a Estados e Distrito Federal 
40 – Transferências a Municípios
71 – Consórcios Públicos
90 – Aplicação Direta
80 - Transferência ao Exterior

Natureza de Despesa:
GND 3 – Custeio
GND 4 – Despesas de Capital (Investimento)

Recuperação de áreas degradadas; Execução de intervenções físicas de caráter 
ambiental para o combate à desertificação e degradação do solo; Implantação de 
soluções adequadas o melhor uso do solo; Adequação Ambiental de Infraestrutura 
rural.

Ação Orçamentária: 21E4 - Implementação e Monitoramento de Políticas de Mudanças 
Climáticas, Mitigação e Adaptação
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Projetos a serem executados:

• Implementação de iniciativas de promoção do uso múltiplo, integrado e sustentável 
dos recursos naturais (solo, água e biodiversidade), visando a reversão dos processos de 
degradação da terra e de desertificação, com vistas à segurança hídrica, alimentar e 
energética, por meio de: construção de bacias de acumulação (barraginhas) para retenção de 
águas de chuva; construção de terraços em curva de nível para melhor absorção da água de 
chuva e contenção de erosão; adequação ambiental de estradas; recuperação de pastagens; 
recomposição de florestas nativas, e Planos de Manejo Florestal Comunitário Sustentável.

• Implantação, aprimoramento e/ou desenvolvimento de tecnologias para produção de 
carvão sustentável de florestas plantadas; 

• Desenvolvimento de instrumentos de mercado voltados para fomentar a comercialização 
de subprodutos resultantes da produção de carvão vegetal com tecnologias de neutralização 
de emissões de gases de efeito estufa.

• Desenvolvimento de novas práticas de manejo e gestão sustentável da terra. 

• Implementação de iniciativas locais de adaptação às mudanças do clima para comunidades 
de agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais, com vistas a fortalecer 
mosaicos produtivos baseados em práticas agrícolas sustentáveis e conservacionistas 
(biodiversidade, água, solo) em unidades de conservação de uso sustentável e entorno de 
UCs de Proteção Integral.
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Contato:

Ponto Focal: Michele Sato - Chefe de Gabinete
Telefone: (61) 2028-1404 
Email: michele.sato@mma.gov.br

Secretaria 
de  áreas

protegidas  
e ecoturismo

SAPe

mailto:michele.sato%40mma.gov.br?subject=
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Unidades da Federação a serem atendidas:

Âmbito nacional.

Finalidade da Emenda: 
Viabilizar os projetos e ações integrantes do Programa PARQUE+, que tem como escopo 
principal, fortalecer as Unidades de Conservação e seus entornos, visando seu desenvolvimento 
pela concentração de esforços da administração pública, nas áreas naturais voltadas para o 
ecoturismo.

Justificativa para apresentação da Emenda: 
O Programa Parque+ foi concebido para atuar diretamente na promoção de melhorias na 
infraestrutura de Unidades de Conservação, o programa tem os seguintes focos: 

1- Projeto de Acessibilidade, voltado ao desenvolvimento de estruturas acessíveis necessárias à 
promoção do ecoturismo inclusivo, atendendo especificamente pessoas com deficiência física 
ou mobilidade reduzida, promovendo a cidadania deste público pela facilitação de seu acesso 
às atrações naturais, aumentando o número de visitantes com mobilidade reduzida nas UCs; 

2 - Projeto Conecta Parques, dedicado a disponibilização de acesso à internet gratuita para os 
turistas nas UCs em ação que permitirá ao turista uma nova abordagem diante de sua experiência 
de lazer, compartilhando de forma interativa em tempo real e promovendo o destino visitado 
por meio das redes sociais de forma espontânea, permitindo ainda uma melhoria na segurança 
para os próprios visitantes dentro das UCs; 

3 - Projeto RedeTrilhas, que busca promover a expansão geográfica do ecoturismo ultrapassando 
os limites das UCs, como elo prático permitindo o fluxo de ecoturistas entre UCs e as 
comunidades do entorno, promovendo a geração de emprego e renda de forma sustentável, 
podendo agregar outras iniciativas a serem integradas ao programa; e,

Tema: Atividade/Projeto a ser apoiado.

Unidade Orçamentária: 44101 – Ministério do Meio Ambiente

Funcional Programática: 18.695.2223.21AA-0001

Função de Governo: 18 – Gestão Ambiental

Subfunção (Área de Governo): 695 - Turismo

Programa: 2223 – A Hora do Turismo

Ação: 21AA 

Localizador: 0001 - Nacional

Valor Mínimo Sugerido para Emenda: : R$ 100.000,00 a R$ 500.000,00

Contrapartida: Conforme LDO/2023

Natureza de Despesa:
GND 3390 – Custeio
GND 4490 – Despesas de Capital (Investimento)

Conjunto de iniciativas articuladas para incrementar a prática do ecoturismo em 
Unidades de Conservação e seu entorno para fortalecê-las e assim desenvolvê-las 
como espaços de lazer com base na sustentabilidade ambiental.

Ação Orçamentária: 21AA – Fomento e Implementação de Projetos Relacionados a Áreas 
Protegidas
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4 - Projeto Ecoturismo no Brasil, o qual contribui para promover e fomentar projetos de 
estruturação nas Unidades de Conservação, desenvolvimento de atividades econômicas 
sustentáveis em UCs e seus entornos e traçar diretrizes de apoio à visitação turística nesses 
espaços. Todas estas iniciativas foram concebidas para aumentar a qualidade da experiência do 
ecoturista, fortalecendo o ecoturismo e as Unidades de Conservação de forma integrada às 
comunidades próximas às UCs.

Com a execução do Programa Parque+ espera-se a melhoria nas estruturas dos atrativos 
das UCs e seus entornos definidos nos projetos que compõem o Programa, promovendo, 
consequentemente, o incremento do Ecoturismo no Brasil.

Descrição da Execução da Emenda: 
A Emenda será executada por meio de transferência(s) voluntária(s) de recursos financeiros a 
Estados e/ou Municípios. Os recursos poderão ser utilizados para aquisição de equipamentos, 
pagamento de despesas de custeio, de investimento, pagamento de diárias e viagens relacionadas 
ao escopo do Projeto Parque+.
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Unidades da Federação a serem atendidas:

Âmbito nacional.

Finalidade da Emenda: 
Apoiar às iniciativas de gestão e implantação de Unidades de Conservação, sob gestão do Insti-
tuto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), dos estados ou dos Municípios.

Justificativa para apresentação da Emenda: 
Apoio às iniciativas de gestão e implantação de Unidades de Conservação; desenvolvimento, 
organização e manutenção de sistemas de informação sobre Unidades de Conservação; de-
senvolvimento de ferramentas e construção de políticas públicas para o pleno funcionamento 
do SNUC; articulação com órgãos gestores de Unidades de Conservação (federais, estaduais e 
municipais) para a integração do Sistema.
 A proposta deverá ser implementada por meio de compra de bens; contratação de serviços e 
capacitação.

Descrição da Execução da Emenda: 
A emenda será executada diretamente, com a capacidade técnica do órgão responsável ou por 
meio de transferências voluntárias de recursos financeiros a estados, distrito federal e/ou mu-
nicípios. Os recursos poderão ser utilizados para a contratação de pessoa jurídica.

Tema: Atividade/Projeto a ser apoiado.

Unidade Orçamentária: 44101 – Ministério do Meio Ambiente

Funcional Programática: 18.695.2223.21A8-0001

Função de Governo: 18 – Gestão Ambiental

Subfunção (Área de Governo): 541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa: 1041 – Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos 
Naturais

Ação: 21A8 – Formulação e Implementação de Estratégias para Promover a Conservação, 
a Recuperação e o Uso Sustentável da Biodiversidade, da Vegetação Nativa e do 
Patrimônio Genético
Localizador: Nacional - 0001

Valor Mínimo Sugerido para Emenda: R$ 100.000,00 a R$ 400.000,00

Contrapartida: Conforme LDO/2023

Modalidade de Aplicação: 
90 – Aplicação Direta

Natureza de Despesa:
GND 3390– Custeio
GND 4490 – Despesas de Capital (Investimento)

Consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC.  

Ação Orçamentária: 21A8- Formulação e Implementação de Estratégias para Promover a 
Conservação, a Recuperação e o Uso Sustentável da Biodiversidade, da Vegetação Nativa 
e do Patrimônio Genético
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Contato:

Ponto Focal: Priscilla Bonfim
Telefone: (61) 2028-1172
E-mail: gab_sas@mma.gov.br

Secretaria  
da amazônia 

e serviços 
ambientais 

sas  

mailto:gab_sas%40mma.gov.br?subject=
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Unidades da Federação a serem atendidas:

Âmbito nacional.

Finalidade da Emenda: 
Obter recursos fundamentais para a formulação de políticas públicas para criar, fomentar e 
consolidar o mercado de serviços ambientais, o mercado voluntario de carbono e o Programa 
Floresta+.

Justificativa para apresentação da Emenda: 
O Programa irá acelerar as diversas frentes de iniciativas de mercado para serviços ambientais 
com atuação exclusiva em área de vegetação nativa.

• Melhoria, conservação e proteção da vegetação nativa;
• Combate e preservação de incêndios;
• Vigilância e monitoramento;
• Inventários ambientais;
• Pesquisa de biodiversidade;
• Conservação de solo e recursos hídricos;
• Sistema agroflorestal;
• Reflorestamento com árvores nativas;
• Regeneração natural e restauração ecológica.

O Programa Floresta+ pretende consolidar o mercado de pagamentos por serviços ambientais, 
incorporando de forma mais efetiva, a participação do setor privado na agenda de conservação 
florestal, proteção da biodiversidade e mitigação dos efeitos da mudança climática. Com as 
ferramentas desta nova economia verde, será possível proporcionar acesso a condições 
básicas de vida e geração de renda nas regiões mais carentes em todos os biomas. É alternativa 
econômica real ao desmatamento, e é complemento a atividades como o extrativismo 
agroflorestal para produtores rurais, pequenos agricultores e comunidades que conservam a 
floresta em pé.

Tema: Atividade/Projeto a ser apoiado.

Unidade Orçamentária: 44101 – Ministério do Meio Ambiente

Funcional Programática: 18.541.1041.21A8

Função de Governo: 18 – Gestão Ambiental

Subfunção (Área de Governo): 541

Programa: 1041 – Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos 
Naturais

Ação: 21A8

Localizador: 0001

Valor Mínimo Sugerido para Emenda: R$ 1.000.000,00 a R$ 5.000.000,00

Contrapartida: Conforme LDO/2023

Modalidade de Aplicação: 
90 – Aplicação Direta

Natureza de Despesa:
GND 3xxx – Custeio
GND 44XX - Investimento

Programa Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais – Floresta+: Formulação 
e implementação de ações no setor florestal do Brasil e da Estratégia Nacional para 
REDD+. Portaria n° 288, de 2 de julho de 2020.

Ação Orçamentária: 21A8 Formulação e Implementação de Estratégias para Promover a 
Conservação, a Recuperação e o Uso Sustentável da Biodiversidade, da Vegetação Nativa 
e do Patrimônio Genético
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O Programa Floresta + é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente que expressa o alinhamento 
do Governo Federal com as tendências, desafios e oportunidades do contexto mundial e seu 
compromisso com o desenvolvimento sustentável e a conservação de suas florestas nativas. 
É alinhado com as presentes e futuras demandas da sociedade. Ciente da relevância do Brasil 
neste contexto e o potencial de contribuição para o desenvolvimento e consolidação de uma 
nova economia verde em âmbito mundial, o governo brasileiro estabelece esta iniciativa, com o 
objetivo de fomentar o ambiente de negócios para o avanço do mercado de serviços ambientais.

Descrição da Execução da Emenda:  
A emenda será executada diretamente com a capacidade técnica do órgão. Os recursos 
poderão ser utilizados para a contratação de pessoa jurídica, para custeio de passagens, diárias 
e materiais para divulgação.
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Unidades da Federação a serem atendidas:

Tema: Atividade/Projeto a ser apoiado.

Unidade Orçamentária: 44101 – Ministério do Meio Ambiente

Funcional Programática: 18.541.1041.21A8

Função de Governo: 18 – Gestão Ambiental

Subfunção (Área de Governo): 541

Programa: 1041 – Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos 
Naturais

Ação: 21A8

Localizador: 0001

Valor Mínimo Sugerido para Emenda: R$ 1.000.000,00 a R$ 5.000.000,00

Contrapartida: Conforme LDO/2023

Modalidade de Aplicação: 
90 – Aplicação Direta

Natureza de Despesa:
GND 3xxx – Custeio
GND 44XX - Investimento

Fortalecimento e implementação de novas estratégias direcionadas a prevenção e 
combate de queimadas e incêndios florestais.

Ação Orçamentária: 21A8 Formulação e Implementação de Estratégias para Promover a 
Conservação, a Recuperação e o Uso Sustentável da Biodiversidade, da Vegetação Nativa 
e do Patrimônio Genético

Âmbito nacional.

Finalidade da Emenda: 
Obter recursos fundamentais para o desenvolvimento de novas metodologias direcionadas a 
prevenção e combate de queimadas e incêndios florestais e o estabelecimento de protocolos 
de boas práticas para a prevenção e combate destes incêndios.

Justificativa para apresentação da Emenda: 
Diante do número de focos de calor e área queimada nos diferentes biomas, existe a necessida-
de de articulação e integração de ações estratégicas para prevenção e combate de queimadas 
e incêndios florestais. Um importante passo para a proposição de planos e diretrizes direcio-
nados a mitigação das queimadas sobre o ambiente e as populações humanas em todo o terri-
tório nacional consiste no estabelecimento de novas metodologias para prevenção e combate 
a incêndios florestais. Em consonância com a proposição de novas metodologias é necessário 
estabelecimento de protocolos de boas práticas para a prevenção e combate destes incêndios. 
A ação prevê apoiar e prover subsídios para as autarquias que agem diretamente na execução 
de ações de combate a queimadas e incêndios florestais na área de vegetação nativa do ter-
ritório nacional, bem como para promover a regeneração e restauração ecológica. Propõe-se 
em especial, o desenvolvimento de novas metodologias e o estabelecimento de boas práticas 
que irão contribuir diretamente para a criação de políticas públicas que tenham como objetivo 
a redução de queimadas e incêndios florestais, visando:

• Prevenção e combate de incêndios;
• Melhoria, conservação e proteção da vegetação nativa; 
• Recuperação da vegetação em áreas atingidas por incêndios;
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• Conservação dos solos e recursos hídricos;
• Redução no volume de emissões de gases provenientes de queimadas e incêndios florestais.

Descrição da Execução da Emenda: 
A emenda será executada diretamente com a capacidade técnica do órgão. Os recursos po-
derão ser utilizados para a contratação de pessoa jurídica, para custeio de passagens, diárias e 
materiais para divulgação.
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Contato:

Vivasvan Prado
Telefone: (61) 3316-1613
E-mail: aspar.sede@ibama.gov.br

Instituto 
brasileiro do 
meio ambiente 

e dos recursos 
naturais 

renováveis
ibama  

mailto:aspar.sede%40ibama.gov.br?subject=
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Unidades da Federação a serem atendidas:

Âmbito nacional.

Finalidade da Emenda: 
Estruturar o Ibama/Prevfogo com equipamentos e insumos, bem como montar/estruturar 
sala de situação, no período crítico, para a gestão das operações de combates aos incêndios 
florestais em parceria com multiagências. Planejamento e execução de operações de combate 
a incêndios florestais em áreas federais.

Podem ser executadas ações como:
• Análise de normas
• Capacitação de servidores
• Contratação e administração de servidores temporários (brigadistas)
• Contratação de mão-de-obra para apoio as atividades administrativas
• Contratação de serviços especializados
• Aquisição de materiais e equipamentos de proteção individual e de combate a incêndio
• Estabelecimento de parcerias interinstitucionais
• Planejamento e execução do Manejo Integrado do Fogo
• Formação de multiplicadores para a prevenção aos incêndios e divulgação/apoio à 
implementação de alternativas ao uso do fogo. 

Tema: Atividade/Projeto a ser apoiado.

Programa: 6014 – Prevenção e Controle do Desmatamento e dos Incêndios nos Biomas

SubFunção: 542 - Controle Ambiental

Valor Mínimo Sugerido para Emenda: R$ 390.000,00 (Trezentos e noventa mil reais)

Contrapartida: Conforme LDO/2023

Realização de atividades de controle de incêndios florestais em áreas federais prioritárias, 
por meio da prevenção, educação, manejo, preparação, combate, recuperação de áreas 
e substituição do uso do fogo no meio rural, bem como capacitação, contratação e 
administração de brigadistas federais temporários para atuarem nessas regiões

Ação Orçamentária: 214M - Prevenção e Controle de Incêndios Florestais nas Áreas 
Federais Prioritárias

Função: 18 - Gestão Ambiental

Unidade Orçamentária Responsável: 44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

Função Programática: 18.542.6014.214M

Localizador: 0001 - Nacional

Modalidade de Aplicação: 90 - Aplicação Direta

Natureza de despesa:
GND3 - Custeio
GND4 - Investimento
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56

Estado

Prevfogo_AC

Prevfogo _AM

Prevfogo_AP

Prevfogo_BA

Prevfogo_CE

Prevfogo_SEDE

Prevfogo_GO

Prevfogo_MA

Prevfogo_MG

Prevfogo_MS

Prevfogo_MT

Prevfogo_PA

Prevfogo_PE

Prevogo_PI

Prevfogo_RJ

Prevfogo_RO

Prevfogo_RR

Prevofgo_TO

Descrição

CAMINHONETE HILUX 4X4 COM ADAPTAÇÕES

UTV 04 LUGARES COM EQUIPAMENTOS E CARRETA

CAMINHONETE HILUX 4X4 COM ADAPTAÇÕES

UTV 04 LUGARES COM EQUIPAMENTOS E CARRETA

CAMINHONETE HILUX 4X4 COM ADAPTAÇÕES

UTV 04 LUGARES COM EQUIPAMENTOS E CARRETA

CAMINHONETE HILUX 4X4 COM ADAPTAÇÕES

UTV 04 LUGARES COM EQUIPAMENTOS E CARRETA

CAMINHONETE HILUX 4X4 COM ADAPTAÇÕES

UTV 04 LUGARES COM EQUIPAMENTOS E CARRETA

CAMINHONETE HILUX 4X4 COM ADAPTAÇÕES

UTV 04 LUGARES COM EQUIPAMENTOS E CARRETA

CAMINHONETE HILUX 4X4 COM ADAPTAÇÕES

UTV 04 LUGARES COM EQUIPAMENTOS E CARRETA

CAMINHÃO TANQUE DE COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS

CAMINHONETE HILUX 4X4 COM ADAPTAÇÕES

UTV 04 LUGARES COM EQUIPAMENTOS E CARRETA

CAMINHONETE HILUX 4X4 COM ADAPTAÇÕES

UTV 04 LUGARES COM EQUIPAMENTOS E CARRETA

CAMINHONETE HILUX 4X4 COM ADAPTAÇÕES

UTV 04 LUGARES COM EQUIPAMENTOS E CARRETA

CAMINHONETE HILUX 4X4 COM ADAPTAÇÕES

UTV 04 LUGARES COM EQUIPAMENTOS E CARRETA

CAMINHONETE HILUX 4X4 COM ADAPTAÇÕES

UTV 04 LUGARES COM EQUIPAMENTOS E CARRETA

CAMINHONETE HILUX 4X4 COM ADAPTAÇÕES

UTV 04 LUGARES COM EQUIPAMENTOS E CARRETA

CAMINHONETE HILUX 4X4 COM ADAPTAÇÕES

UTV 04 LUGARES COM EQUIPAMENTOS E CARRETA

CAMINHONETE HILUX 4X4 COM ADAPTAÇÕES

UTV 04 LUGARES COM EQUIPAMENTOS E CARRETA

CAMINHONETE HILUX 4X4 COM ADAPTAÇÕES

UTV 04 LUGARES COM EQUIPAMENTOS E CARRETA

CAMINHONETE HILUX 4X4 COM ADAPTAÇÕES

UTV 04 LUGARES COM EQUIPAMENTOS E CARRETA

CAMINHONETE HILUX 4X4 COM ADAPTAÇÕES

UTV 04 LUGARES COM EQUIPAMENTOS E CARRETA

CAMINHÃO DE TROPA FLORESTAL ALTO 4X4 ATT 102 MERCEDES 

(ADAPTADO)

Valor Unit.  =

R$ 300.000,00

R$ 390.000,00

 R$ 300.000,00

 R$ 390.000,00

 R$ 300.000,00

 R$ 390.000,00

 R$ 300.000,00

 R$ 390.000,00

 R$ 300.000,00

 R$ 390.000,00

 R$ 300.000,00

 R$ 390.000,00

 R$ 300.000,00

 R$ 390.000,00

 R$ 1.300.000,00

 R$ 300.000,00

 R$ 390.000,00

 R$ 300.000,00

 R$ 390.000,00

 R$ 300.000,00

 R$ 390.000,00

 R$ 300.000,00

 R$ 390.000,00

 R$ 300.000,00

 R$ 390.000,00

 R$ 300.000,00

 R$ 390.000,00

 R$ 300.000,00

 R$ 390.000,00

 R$ 300.000,00

 R$ 390.000,00

 R$ 300.000,00

 R$ 390.000,00

 R$ 300.000,00

 R$ 390.000,00

 R$ 300.000,00

 R$ 390.000,00

 R$ 850.000,00

Valor Total  

R$ 600.000,00

R$ 390.000,00

R$ 600.000,00

R$ 390.000,00

R$ 600.000,00

R$ 390.000,00

R$ 600.000,00

R$ 390.000,00

R$ 600.000,00

R$ 390.000,00

R$ 600.000,00

R$ 390.000,00

R$ 600.000,00

R$ 390.000,00

R$ 1.300.000,00

R$ 600.000,00

R$ 390.000,00

R$ 600.000,00

R$ 390.000,00

R$ 600.000,00

R$ 390.000,00

R$ 600.000,00

R$ 390.000,00

R$ 600.000,00

R$ 390.000,00

R$ 600.000,00

R$ 390.000,00

R$ 600.000,00

R$ 390.000,00

R$ 600.000,00

R$ 390.000,00

R$ 600.000,00

R$ 390.000,00

R$ 600.000,00

R$ 390.000,00

R$ 600.000,00

R$ 390.000,00

R$ 850.000,00

R$ 19.970.000,00

Valor por UF

R$ 990.000,00

R$ 990.000,00

R$ 990.000,00

R$ 990.000,00

R$ 990.000,00

R$ 990.000,00

R$ 990.000,00

R$ 1.900.000,00

R$ 990.000,00

R$ 990.000,00

R$ 990.000,00

R$ 990.000,00

R$ 990.000,00

R$ 990.000,00

R$ 990.000,00

R$ 990.000,00

R$ 990.000,00

R$ 990.000,00

R$ 1.240.000,00
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Indicação de aquisições por unidade da federação:
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Unidades da Federação a serem atendidas:

AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, PA, PB, PI, RJ, RS, RN, RO, RR, SP e SE.

Atividades previstas:
Atividades de reformas e ampliação predial, adequação de recintos, e construção de estruturas 
para bem-estar dos animais.

Finalidade da Emenda: 
Os Centros de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA - CETAS, geridos pela DBFlo são 
estruturas aptas ao recebimento de animais silvestres que tenham sido apreendidos, resgatados 
ou entregues voluntariamente pela população. 

Os CETAS constituem elemento fundamental para apoiar as ações de fiscalização e combater o 
tráfico de animais, permitindo maior eficácia na identificação, manejo, reabilitação, e destinação 
dos espécimes apreendidos além de essenciais para atender animais recolhidos em ambientes 
urbanos ou entregues voluntariamente pela população. 

Atualmente estão em funcionamento 23 CETAS localizados em 20 Unidades da Federação. 
Essas unidades enfrentam problemas estruturais e de manutenção no que se refere ao custeio 
e investimento. Anualmente cerca de 70 mil animais são recebidos nos CETAS. A maioria desses 
animais são devolvidos à natureza, outros são transferidos para cativeiros ou para fins de 
pesquisa, educação e treinamento.

Tema: Atividade/Projeto a ser apoiado.

Unidade Orçamentária: 44201 – IBAMA

Funcional Programática: 18.542.1041.214O

Função de Governo: 18 – Gestão Ambiental

Subfunção (Área de Governo): 542 – Controle Ambiental

Programa: 1041 – Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Naturais

Ação: 214O – Gestão do Uso Sustentável da Biodiversidade e Recuperação Ambiental

Localizador: Nacional - 0001

Valor Mínimo Sugerido para Emenda: R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) 
por unidade da federação

Contrapartida: Conforme LDO/2023

Modalidade de Aplicação: 90 – Aplicação Direta

Natureza de Despesa: GND 4 – Investimento

Centros de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA - CETAS: Prestação de serviços 
ambientais diretos, de resgate, tratamento, recondicionamento e devolução à natureza 
de espécimes da fauna silvestre.

Ação Orçamentária: 214O - Gestão do Uso Sustentável da Biodiversidade e Recuperação 
Ambiental
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Unidades da Federação a serem atendidas:

Âmbito Nacional.

Atividades previstas:
Atividades de desenvolvimento de funcionalidades nos sistemas de gestão, monitoramento e 
controle do uso sustentável da biodiversidade.

Finalidade da Emenda: 
O Ibama possui atualmente os seguintes sistemas de gestão, controle e monitoramento do 
uso da flora e da fauna: SISPRO (Recuperação Ambiental), CASV (repositório de dados geo 
de recuperação ambiental e anuência mata atlântica), Plataforma Pau-Brasil (Comércio 
Exterior), SISCITES (Convenção CITES), SISTAXON (Banco de Dados sobre espécies da flora 
e da fauna), SINAFLOR/DOF (controle da origem do crédito florestal, exploração florestal, e 
etapas de beneficiamento, armazenamento e transporte de madeira nativa), LPU (comércio de 
motosserras), ADAWeb (áreas sob proteção/conservação em propriedades rurais), SISCETAS 
(gestão das unidades CETAS), Plataforma Bem-Te-Vi e SISFAUNA (dados nacionais de 
autorização do uso da fauna), SIMAF (controle de espécies exóticas invasoras), SISPASS (criação 
amadora de passeriformes). Dentro desses projetos, há diversas melhorias que podem ser 
feitas, especialmente na base geo (higienização, criticização e criação de webservice), formação 
de painéis analíticos com inteligência artificial e cruzamento de dados para incremento no 
controle, integração com dados de sistemas estaduais e outros sistemas da esfera federal de 
inteligência, formação de painéis analíticos com inteligência artificial e cruzamento de dados e 
maior segurança do usuário e do gestor tomador de decisão.

Descrição da Execução da Emenda:
A emenda será executada diretamente pelo Ibama, por meio dos contratos já existentes junto 
às empresas SERPRO e Códex, para programação de dados nos sistemas, com incremento nas 
suas funcionalidades e disponibilização de novos serviços digitais à sociedade. 

Tema: Atividade/Projeto a ser apoiado.

Desenvolvimento dos sistemas nacionais e federais de gestão, controle e monitoramento 
do uso da flora e da fauna.

Ação Orçamentária: 214O - Gestão do Uso Sustentável da Biodiversidade e Recuperação 
Ambiental

Unidade Orçamentária: 44201 – IBAMA

Funcional Programática: 18.542.1041.214O

Função de Governo: 18 – Gestão Ambiental

Subfunção (Área de Governo): 542 – Controle Ambiental

Programa: 1041 – Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Naturais

Ação: 214O – Gestão do Uso Sustentável da Biodiversidade e Recuperação Ambiental

Localizador: Nacional - 0001

Valor Mínimo Sugerido para Emenda: R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais)

Contrapartida: Conforme LDO 2022 e PLOA 2023

Modalidade de Aplicação: 90 – Aplicação Direta

Natureza de Despesa: GND 3 – Custeio



Unidades da Federação a serem atendidas:

AP, PR, PE, PI, RN, RO

Finalidade da Emenda: 
Adequação física dos imóveis nas Superintendências do Ibama nos Estados (reformas, 
instalações e obras).

Indicação de aquisições por unidade da federação:

Tema: Atividade/Projeto a ser apoiado.

Unidade Orçamentária: 44201 – IBAMA

Funcional Programática: 18.122.0032.2000 - Administração da Unidade

Função de Governo: 18 – Gestão Ambiental

Subfunção (Área de Governo): 122 - Administração Geral

Ação: 2000 - Administração da Unidade

Localizador: 0001 - Nacional

Contrapartida: Conforme LDO/2023

Modalidade de Aplicação: 90 – Aplicação Direta

Natureza de Despesa: GND 3 – custeio e/ou GND 4 - Investimentos

Reformas nas edificações das Superintendências do Ibama nos Estados

Ação Orçamentária: 2000 - IBAMA

UF Beneficiada 

Amapá 

Paraná 

Pernambuco 

Piauí (Parnaíba) 

Piauí

Rio Grande do Norte 

Rondônia

Atividades Previstas 

Obra de confecção de um novo telhado no anexo do prédio 

da Superintendência do Ibama em Macapá, adequando-o ao 

padrão existente no prédio principal.

Obra de restauro, reforma e readequação da sede do Ibama 

em Paranaguá-PR.

Contratação integrada de Projeto e execução de obra de 

recuperação e restauro da fachada do imóvel assim como a 

readequação dos espaços internos de forma a atender aos 

padrões atuais de segurança e acessibilidade.

Manutenção da estrutura predial da sede da Unidade 

Técnica de Parnaíba, dois galpões de armazenamento de 

materiais, veículos e bens apreendidos pela fiscalização e 

portão de entrada de veículos na unidade situada no litoral 

do Piauí.

Adequação do edifício da Superintendência do Ibama 

no Piauí às exigências de acessibilidade às pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida, conforme previsto na 

NBR 9050.

Atender ACP do Ministério Público do Trabalho de reforma 

das edificações da Superintendência do IBAMA no Estado 

do Rio Grande do Norte.

Obra de recuperação/reforma da Unidade Técnica de 

Vilhena – IBAMA-Rondônia.

Valor Sugerido 

R$ 350.000,00

R$ 2.500.000,00

R$1.000.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 450.000,00

 

R$ 3.722.000,00

R$ 960.000,00
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Contato(s):

Ponto Focal: Rafael Chagas
Telefone: (61) 2028-9016
E-mail: rafel.chagas@mma.gov.br 

Instituto Chico 
Mendes de 

Conservação da 
Biodiversidade

ICMBIO

mailto:rafel.chagas%40mma.gov.br?subject=


Unidades da Federação a serem atendidas:

Tema: Atividade/Projeto a ser apoiado.

Unidade Orçamentária: 44207 – Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade

Funcional Programática: 18.541.1041.20WM

Função de Governo: 18 – Gestão Ambiental

Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental

Ação: 20WM – Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação 
Federais

Programa: 1041 – Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos 
Naturais

Localizador: 0001

Modalidade de Aplicação: 90 - Aplicação Direta

Natureza de Despesa:
GND 4 – INVESTIMENTO
GND 3 – CUSTEIO

Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais.

Ação Orçamentária: 20WM – Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de 
Conservação Federais

Âmbito Nacional

Descrição da Execução da Emenda:
Implementação de infraestrutura e serviços necessários às Unidades de Conservação Federais 
- UC’s. Estruturação e implementação de sistemas de informações para assegurar a integração 
dos dados e a disponibilização das informações. Elaboração e revisão contínua dos planos de 
manejo das UC’s.

Consolidação da gestão estratégica e da gestão por processos, orientada para resultados. 
Conservação e promoção das práticas e conhecimentos tradicionais associados ao uso 
sustentável da biodiversidade. Envolvimento da sociedade na conservação da biodiversidade 
e promoção da educação ambiental. Promoção da garantia de território e do desenvolvimento 
socioambiental das comunidades tradicionais. Promoção das cadeias de produtos da 
sociobiodiversidade e do manejo florestal comunitário sustentável nas Unidades de Conservação 
Federais, com o fortalecimento das organizações comunitárias para a atividade produtiva. 
Identificação e definição do perfil das famílias beneficiárias nas Unidades de Conservação 
Federais. Desenvolvimento de capacidades para manejar os recursos naturais. Apoio à 
consolidação territorial, proteção, manejo e pesquisa nas UC’s. Elaboração de instrumentos 
de planejamento, capacitação, promoção da visitação pública, educação ambiental e pesquisa 
científica. Produção de materiais e meios de orientação às unidades descentralizadas do 
ICMBio, às organizações comunitárias e às famílias das Unidades de Conservação. Apoio das 
ações que visem o desenvolvimento de práticas econômicas sustentáveis no interior e no 
entorno das unidades. Análise, autorização, vistoria e monitoramento de planos de manejo 
florestal madeireiros comunitários em Unidade de Conservação de Uso Sustentável. Análise 
e aproveitamento do potencial de exploração de produtos madeireiros nos plantios florestais 
existentes dentro de Unidades de Conservação Federais. Desenvolvimento de mecanismos 
para uso das UC’s com ênfase na geração de serviços e negócios ampliando a quantidade e a 
qualidade dos bens e serviços ofertados pelas Unidades de Conservação Federais. Aumento da 
representatividade e conectividade dos biomas protegidos em UC’s, aprimorando procedimentos 
de criação de UC’s. Promoção de instrumentos de gestão às UC’s. Monitoramento da efetividade 
da gestão das UC’s. Organização e divulgação de informações. Pagamento das indenizações 
de propriedades ou posses. Levantamento fundiário, vistoria e avaliação de imóveis rurais. 
Demarcação e sinalização do perímetro das UC’s. Desapropriação de imóveis ou da indenização 
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de benfeitorias sob regime de posses de boa fé, por via administrativa ou judiciais, ultimando 
com a transferência das terras privadas ou posses ao ICMBio. Compensação de reserva legal. 
Identificação dos imóveis e transferência da gestão para o ICMBIo mediante Concessão de 
Direito Real de Uso ou outro instrumento legal. Realizar a compra direta. Aplicação de recursos 
de compensação ambiental decorrentes de licenciamento ambiental. Objetiva-se, com isso, 
disponibilizar à sociedade, por meio das Unidades de Conservação Federais, Coordenações 
Regionais e Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Sócio-biodiversidade Associada 
a Povos e Comunidades Tradicionais, o uso público, a visitação, bens e serviços ambientais e 
promover o desenvolvimento socioambiental dos povos e comunidades tradicionais, de forma 
a garantir que os objetivos previstos para as UC’s sejam alcançados. Regularizar a situação 
fundiária das Unidades de Conservação Federais de domínio público, e consolidar o território 
dessas Unidades.

Indicação de aquisições por unidade da federação:

34

Estado 

Âmbito Nacional 

Alagoas

Amapá

Bahia

Projeto a ser apoiado

Elaboração e implementação de Planos de Ação Nacional para 

Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção – PANs.

Elaboração de Planos de Redução de Impactos sobre a Biodiversidade 

– PRIM.

Desenvolver e operacionalizar uma plataforma digital de acesso 

público permanente, gratuito e equitativo a dados, informações e 

conhecimentos dispersos em diversas fontes públicas e privadas de 

dados e informações sobre temas relacionados à sociobiodiversidade 

associada a povos e comunidades tradicionais e unidades de 

conservação.

Aperfeiçoar o processo de criação de unidades de conservação 

federais através da avaliação e desenvolvimento da capacidade de 

governança territorial dos povos tradicionais que vivem em unidades 

de conservação de uso sustentável e em áreas propostas para criação 

de unidades de conservação. Pretende-se que a avaliação desses dois 

universos possibilite a melhoraria da qualidade de vida, o aumento da 

efetividade da conservação, aprimore o uso sustentável nessas áreas, 

aumente a prestação de serviços ambientais e propicie a inserção 

economicamente das cadeias produtivas desses povos no mercado.

Implementação do Monitoramento Comunitário de avistamento de 

peixe-boi em vida livre em Unidades de Conservação Federais que 

identificaram ocorrência da espécie.

• APA de Piaçabuçu

• RESEX Marinha da Lagoa de Jequiá

Implementação do Monitoramento Comunitário de avistamento de 

peixe-boi em vida livre em Unidades de Conservação Federais que 

identificaram ocorrência da espécie.

• REBIO do Lago Piratuba

• ESEC Maracá-Jipioca

• PARNA Cabo Orange

Obras e serviços de adequação da Estrada Velha do Garimpo para 

ser um eixo indutor do turismo no Parque Nacional da Chapada 

Diamantina.

Demarcação e Sinalização das Unidades de Conservação da Ararinha 

Azul.

Valor Mínimo Sugerido 

R$ 2.500.000,00                  

(dois milhões e 

quinhentos reais)

R$ 1.500.000,00 

(Um milhão e quinhentos 

Mil Reais)

R$ 500.000,00 

(Quinhentos mil reais)

R$ 550.000,00 

(Quinhentos e cinquenta 

mil reais).

R$ 1.000.000,00 

(Um milhão de reais) 

R$ 1.000.000,00                  

(um milhão de reais)

R$ 1.000.000,00                  

(um milhão de reais)

R$ 2.000.000,00

(dois milhões de reais)
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Estado Projeto a ser apoiado Valor Mínimo Sugerido

Bahia

Distrito Federal

Goiás

Maranhão

Ações de Construção e Reforma de Estruturas.

Atualização da situação fundiária e caracterização da tradicionalidade 

em comunidades residentes no Parque Nacional da Chapada 

Diamantina.

Adequação e construção de instalações e aquisição equipamentos 

para o Parque Nacional da Chapada Diamantina em áreas já 

indenizadas.

Elaboração de Plano de Manejo de Unidades de Conservação 

instituídas pela União. Unidade de Conservação: PARNA Abrolhos; 

RESEX Marinha da Baía do Iguape.

Demarcação e Sinalização do Parque Nacional do Boqueirão da Onça.

Reintrodução da Ararinha-azul.

Fomentar o processo de ampliação do Parque Nacional Marinho dos 

Abrolhos/BA.

Controle de populações de eucaliptos que estão expandindo na 

Reserva Biológica da Contagem.

Elaboração de Plano de Manejo de Unidades de Conservação 

instituídas pela União. Unidade de Conservação: REBIO da Contagem.

Construção de Alojamentos da brigada no Parque Nacional das Emas  

e galpão para veículos e equipamentos. 

Conserto de quatro estradas de serviço do Parque Nacional da 

Chapada dos Veadeiros, para viabilizar a expansão das atividades de 

uso público, fiscalização, manejo do fogo, pesquisa e monitoramento, 

e administrativo, nos setores: Sete Quedas, Morro da Baleia, Pouso 

Alto e Alojamentos.

Modernização administrativa da Floresta Nacional de Silvânia (GO).

Estruturação do Uso Público (turismo, lazer e contemplação da 

natureza) na Floresta Nacional de Silvânia (GO).

Estruturação do Manejo Integrado do Fogo na Floresta Nacional de 

Silvânia (GO) e entorno.

Implementação do Monitoramento Comunitário de avistamento de 

peixe-boi em vida livre em Unidades de Conservação Federais que 

identificaram ocorrência da espécie.

• RESEX Baia do Tubarão

• RESEX Cururupu

Elaboração de Plano de Manejo de Unidades de Conservação 

instituídas pela União. Unidade de Conservação: RESEX Chapada 

Limpa; RESEX Quilombo do Flexal

R$ 20.000.000,00 

( vinte milhões de reais)

R$ 600.000,00 

(seiscentos mil reais)

R$ 4.000.000,00 

(quatro milhões de reais)

R$ 600.000,00

(seiscentos mil reais)

4.000.000,00 

(quatro milhões de reais)

R$ 1.500.000,00 

(um milhão e quinhentos 

mil reais)

R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais).

R$ 3.320.000,00 

(três milhões, trezentos e 

vinte mil reais)

R$ 300.000,00

(trezentos mil reais)

R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais)

R$ 7.000.000,00 

(sete milhões de reais)

R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais)

R$ 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil 

reais)

R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais)

R$ 1.000.000,00 

(um milhão de reais)

R$ 600.000,00

(seiscentos mil reais)



36

Estado Projeto a ser apoiado Valor Mínimo Sugerido

Mato Grosso

Mato Grosso do 
Sul

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Paraná

Reforma da Base do Mutuca, utilizada como base e alojamento 

de brigadistas, no interior do Parque Nacional da Chapada dos 

Guimarães/MT.

Sinalização para atrativos do Parque Nacional da Chapada dos 

Guimarães.

Aquisição de sistema de energia solar para alojamentos da Estação 

Ecológica da Serra das Araras.

Elaboração de Plano de Manejo de Unidades de Conservação 

instituídas pela União. Unidade de Conservação: PARNA do Pantanal

Mato Grossense.

Elaboração de Plano de Manejo de Unidades de Conservação 

instituídas pela União. Unidade de Conservação: PARNA Bodoquena.

Construção de passarela para acesso de visitantes às primeiras 

quedas do rio São Francisco, no atrativo conhecido por Casca d’Anta 

Parte Alta, no interior do Parque Nacional da Serra da Canastra.

Realização de estudos de planejamento ambiental relativos a 

atividades recreativas fora de estrada (Off road)

Contratação de serviços de manutenção, adequação e calçamento de 

pontos críticos em estradas de acesso ao Parque Nacional da Serra da 

Canastra.

Elaboração de Plano de Manejo de Unidades de Conservação 

instituídas pela União. Unidade de Conservação: APA Carste da Lagoa 

Santa; PARNA Serra do Gandarela; APA Cavernas do Peruaçu.

Proteção e consolidação das ruínas da Fazenda do Pombal, local 

de nascimento do Tiradentes e integrantes da Floresta Nacional de 

Ritápolis – MG.

Implementação do Monitoramento Comunitário de avistamento de 

peixe-boi em vida livre em Unidades de Conservação Federais que 

identificaram ocorrência da espécie.

• RESEX Mãe Grande de Curuçá

• RESEX Maracanã

• RESEX Marinha de Soure

• RESEX São João da Ponta

• RESEX Chocoaré-Mato Grosso

Elaboração de Plano de Manejo de Unidades de Conservação 

instituídas pela União. Unidade de Conservação: PARNA do Rio Novo; 

PARNA Jamanxim; FLONA Itacaiunas; RESEX Marinha; Cuinarana. 

Implementação do Monitoramento Comunitário de avistamento de 

peixe-boi em vida livre em Unidades de Conservação Federais que 

identificaram ocorrência da espécie.

• APA da Barra do rio Mamanguape

Contratação de serviço de pavimentação e drenagem da estrada de 

acesso à FLONA da Restinga de Cabedelo.

Elaboração de Plano de Manejo de Unidades de Conservação 

instituídas pela União. Unidade de Conservação: PARNA de Saint-

Hilaire/Lange

R$ 1.000.000,00 

(um milhão de reais)

R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais)

R$ 250.000,00 (duzentos 

e cinquenta mil reais)

R$ 300.000,00

(trezentos mil reais)

R$ 300.000,00

(trezentos mil reais)

R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais)

R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais)

R$ 3.000.000,00 

(três milhões de reais)

R$ 900.000,00

R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais)

R$ 1.000.000,00 

(um milhão de reais)

R$ 1.400.000,00

(um milhão e 

quatrocentos mil reais)

R$ 1.000.000,00 

(um milhão de reais)

R$ 2.000.000,00 

(dois milhões de reais)

R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais)
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Estado Projeto a ser apoiado Valor Mínimo Sugerido

Paraná

Pernambuco

Piauí

Restauração do prédio histórico conhecido como “Casarão”, na cidade 

de Guaraqueçaba/PR.

Reforma do imóvel destinado a servir de alojamento e base de apoio 

aos pesquisadores na BAV Fernandes Pinheiro/NGI Campos Gerais, 

em Fernandes Pinheiro/PR.

Reforma do casarão que abriga o Centro de Interpretação Ambiental 

e Museu da Flona; Reforma do prédio que abriga o Viveiro de Mudas 

e construção de estufa; Reforma da casa utilizada como alojamento 

para pesquisadores, voluntários e servidores; Construção de Mirante 

no alto da Trilha do Morro.

Construção de estruturas e complementação das já existentes 

para recepcionar visitantes com conforto e segurança, qualificando 

a unidade de visitação localmente e regionalmente como atração 

turística e educacional.

Elaboração de projeto e construção de uma sede multiuso para o 

Parque Nacional Guaricana, na Fazenda Guaricana, imóvel de União 

situado em Guaratuba/PR, em região estratégica para a proteção do 

Parque e o desenvolvimento de atividades de uso público e educação

ambiental.

Implantação e construção de mirantes, bem como de passarela 

elevada de visitação da Lagoa Saraiva interior do Parque Nacional de 

Ilha Grande – PNIG, município de Guaíra.

Elaboração de Plano de Manejo de Unidades de Conservação 

instituídas pela União. Unidade de Conservação: FLONA de Negreiros

Implementação do Monitoramento Comunitário de avistamento de 

peixe-boi em vida livre em Unidades de Conservação Federais que 

identificaram ocorrência da espécie.

• RESEX Acaú-Goiana

Manutenção Estrutural da Sede Administrativa e do Centro de 

Educação Ambiental da Rebio Saltinho.

Revitalização do Centro de Visitantes da Reserva Biológica de 

Saltinho.

Reforma das estruturas do antigo prédio da padaria e enfermaria 

localizadas nas dependências do CEPENE-PE, para reestruturação 

do museu da biodiversidade marinha.

Elaboração de Plano de Manejo de Unidades de Conservação 

instituídas pela União. Unidade de Conservação: ESEC de Uruçuí-Una; 

PARNA de Sete Cidades. 

Substituir a cerca com Estacas de madeira por estacas de concretos 

em um perímetro de 5.630m.

Implementação do Monitoramento Comunitário de avistamento de 

peixe-boi em vida livre em Unidades de Conservação Federais que 

identificaram ocorrência da espécie.

• RESEX Delta do Parnaíba

R$ 3.000.000,00 

(três milhões de reais)

R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais)

R$ 1.500.000,00 

(um milhão e quinhentos 

mil reais)

R$ 750.000,00 

(setecentos e cinquenta 

mil reais)

R$ 2.500.000,00 

(dois milhões e 

quinhentos mil reais)

R$ 3.000.000,00 

(três milhões de reais)

R$ 300.000,00

(trezentos mil reais)

R$ 1.000.000,00 

(um milhão de reais)

R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais)

R$ 300.000,00

 (trezentos mil reais)

R$ 3.000.000,00

 (três milhões de reais)

R$ 600.000,00 

(seiscentos mil reais)

R$ 1.200.000,00 

(um milhão e duzentos mil 

reais)

R$ 1.000.000,00 

(um milhão de reais)
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Estado Projeto a ser apoiado Valor Mínimo Sugerido

Piauí

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

Fomentar o processo de ampliação do Parque Nacional da Serra da 

Capivara em São Raimundo Nonato /PI.

Manutenção da estrutura de sustentação da base do platô do mirante 

do Cristo Redentor, no interior do Parque Nacional da Tijuca/RJ.

Contenção das encostas das estradas de acesso ao Cristo Redentor e 

ao Parque Nacional da Tijuca/RJ.

Elaboração de Plano de Manejo de Unidades de Conservação 

instituídas pela União. Unidade de Conservação: PARNA Serra da 

Bocaina PARNA Serra dos Órgãos.

Elaboração de projeto e construção de uma sede multiuso para a Área 

de Proteção Ambiental da Região Serrana de Petropólis, na Fazenda 

Bela Vista.

Levantamento documental, aéreo e georreferenciado das terras que 

compõe a Reserva Biológica do Tinguá e inventário das propriedades/

posses em conflitos.

Reforma de casa institucional para a instalação do Centro de 

Visitantes na Floresta Nacional de Passo Fundo – FLONA Passo Fundo, 

na cidade de Mato Castelhano (RS), com construção de quiosque e 

ampliação do sistema hidrossanitário com implantação de sistema 

novo de esgoto.

Cursos de capacitação de Produtores Rurais, Extensionistas, Técnicos 

de empresas de consultoria rural e/ou ambiental e Servidores de 

órgãos públicos (estaduais, municipais e/ou federais) para o controle 

da espécie exótica invasora Tojo (Ulex europaeus) na região dos

Campos de Cima da Serra, com aulas práticas nos Parques Nacionais 

de Aparados da Serra e da Serra Geral e formação de grupo de 

técnicos ‘multiplicadores em controle de Tojo’.

Construção do pórtico de entrada, reforma da sala da biblioteca e 

revitalização do museu didático da Estação Ecológica de Aracuri-

Esmeralda – ESEC Aracuri-Esmeralda, na cidade de Muitos Capões (RS).

Construção de duas pontes pênseis para pedestres, uma sobre o 

rio Ibirapuitã Chico, no limite municipal de Santana do Livramento 

e Rosário do Sul e outra sobre o rio Ibirapuitã, entre o Município de 

Alegrete e o Município de Rosário do Sul, Rio Grande do Sul. Trata-se 

de estruturas fundamentais como atrativos turísticos e para permitir 

a travessia seca dos rios, permitindo a consolidação da trilha Caminho 

do Pampa, um projeto no bioma pampa que conectará a área protegida 

do Uruguai – Valle del Lunarejo com a Área de Proteção Ambiental do 

Ibirapuitã, no Brasil, permitindo a geração de negócios vinculados ao 

turismo rural e à conservação da natureza. Comunidades rurais como 

Rincão dos Batista, Kilombo Rincão da Chirca, Rincão do Vinte e Oito 

e Rincão Bonito, entre outras, serão beneficiadas com a prosperidade 

gerada pelo turismo rural.

Formação de condutores ambientais locais para atuarem na Floresta 

Nacional de São Francisco de Paula/RS.

R$ 630.000,00 

(seiscentos e trinta mil 

reais).

R$ 4.000.000,00 

(quatro milhões de reais)

R$ 4.900.000,00 

(quatro milhões e 

novecentos mil reais)

R$ 600.000,00 

(seiscentos mil reais)

R$ 1.500.000,00 

(Um milhão e quinhentos 

mil reais)

R$ 3.100.000,00 

(Três milhões e cem mil 

reais)

R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais)

R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais)

R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil 

reais)

R$ 1.900.000,00                 

(um milhão e novecentos 

mil reais)

Não Informado



39

Estado Projeto a ser apoiado Valor Mínimo Sugerido

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

São Paulo

Sergipe

Alagoas e 
Pernambuco

Projeto e construção do 03 (três) pontes no acesso Estrada do Dunas 

– Telmo Lemos, no interior do Parque Nacional da Lagoa do Peixe/RS.

Aquisição/construção de uma sede para o Refúgio de Vida Silvestre da 

Ilha dos Lobos com centro de visitantes no município de Torres/RS.

Construção do Centro Interpretativo da ESEC do Taim, com projeto 

Viário, Paisagístico e Arquitetônico.

Construção de estruturas e complementação daquelas já existentes 

para recepcionar visitantes com conforto e segurança, qualificando 

a unidade de visitação tanto localmente quanto regionalmente 

como atração turística e educacional. PARQUE NACIONAL DAS 

ARAUCÁRIAS.

Reforma e ampliação da sede do Parque Nacional de São Joaquim 

(PNSJ) no município de Urubici, estado de Santa Catarina.

Construção de centro de pesquisa com alojamento e laboratório para 

pesquisadores(as) no Parque Nacional de São Joaquim (PNSJ) no 

município de Urubici, estado de Santa Catarina.

Realizar reformas na sede do Parque Nacional da Serra do Itajaí 

localizada no município de Blumenau - SC.

Promover a educação e interpretação ambiental, como ferramentas 

para a minimização de conflitos e impactos ambientais negativos 

diretos e indiretos ao Parque Nacional da Serra do Itajaí.

Revitalização e construção de pórtico, passarelas, decks e placas de 

sinalização da Trilha de Visitação da Estação Ecológica de Carijós – 

ESEC Carijós, na cidade de Florianópolis. Ampliação do sistema de 

tratamento de esgoto e reforma do Centro de Visitantes.

Construção da Base Avançada do NGI ICMBio Florianópolis na ilha 

do Arvoredo, na Reserva Biológica Marinha do Arvoredo - REBIO 

Arvoredo, incluindo estrutura de alojamento, laboratório de campo e 

trapiche para embarque e desembarque de pessoal.

Manutenção de trapiche utilizado por pescadores beneficiários e 

Turismo de Base Comunitária da Reserva Extrativista Marinha do 

Pirajubaé.

Construção do Centro Interpretativo da ESEC do Taim, com projeto 

Viário, Paisagístico e Arquitetônico. Floresta Nacional de Três Barras/

Planalto Norte Catarinense.

Reforma e reparos da sede administrativa da ESEC MICO-LEÃO-

PRETO, localizada no município de Presidente Epitácio/SP.

Elaboração de Plano de Manejo de Unidades de Conservação 

instituídas pela União. Unidade de Conservação: REBIO de Santa 

Isabel.

Construção de Sede Administrativa do Parque Nacional da Serra de 

Itabaiana, Sergipe.

Implementação do Monitoramento Comunitário de avistamento de 

peixe-boi em vida livre em Unidades de Conservação Federais que 

identificaram ocorrência da espécie.

• APA Costa dos Corais

R$ 800.000,00 

(oitocentos mil reais)

R$ 1.000.000,00 

(um milhão de reais)

Não Informado

R$ 750.000,00                

(setecentos e cinquenta 

mil reais)

R$ 1.000.000,00                     

(um milhão de reais)

R$ 1.500.000,00                

(um milhão e quinhentos 

mil reais)

R$ 70.000,00                     

(setenta mil reais)

R$ 110.000,00                      

(cento e dez mil reais)

R$ 5.000.000,00                

(cinco milhões de reais)

R$ 5.000.000,00 

(cinco milhões de reais)

R$ 2.500.000,00                  

(dois milhões e 

quinhentos mil reais)

R$ 100.000,00

(cem mil reais)

R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais)

R$ 300.000,00

(trezentos mil reais)

R$ 800.000,00

 (Oitocentos mil reais)

R$ 1.000.000,00                     

(Um milhão de reais)
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Estado Projeto a ser apoiado Valor Mínimo Sugerido

Ceará, Maranhão e Piauí

Ceará e Piauí

Pará, Amapá e Maranhão

Reservas Extrativistas 
do Maranhão, Piauí e 
Tocantins

Unidades de 
conservação federais: 
12 Parque Nacionais: 
Jericoacoara, Serra dos 
Órgãos, Descobrimento, 
Cavernas do Peruaçu, 
São Joaquim, Ubajara, 
Capada Diamantina, 
Chapada dos Guimarães, 
Chapada dos Veadeiros, 
Serra do Cipó, Serra 
da Canastra. Equipe da 
Divisão de Ordenamento 
e Autorização para 
Visitação – DOVIS Sede 
ICMBio

Os casos a serem 
avaliados estão 
situados nos estados do 
Amazonas, Bahia, Goiás, 
Mato Grosso, Maranhão, 
Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do 
Sul, Rondônia, Roraima 
e São Paulo.

Reativação da Base do Projeto Peixe-Boi Marinho na Área de 

Proteção Ambiental Delta do Parnaíba.

Implementação do Monitoramento Comunitário de 

avistamento de peixe-boi em vida livre em Unidades de 

Conservação Federais que identificaram ocorrência da espécie.

• APA Delta do Parnaíba

Sinalização de limites, educativa e de apoio à visitação na 

Área de Proteção Ambiental Serra da Ibiapaba.

Implementação do Monitoramento permanente do Sistema 

de Recifes Amazônicos para elaboração de inventário de 

espécies e elaboração de proposta de criação de unidade de 

conservação marinha.

Implementação para o fortalecimento da gestão e processos 

de ordenamento e conservação da biodiversidade marinha 

em UCs Federais sem projetos especiais.

Fortalecimento das organizações sociais e das atividades 

produtivas e ou econômicas sustentáveis de comunidades 

tradicionais beneficiárias das Reservas Extrativistas Federais 

nos estados do Maranhão, Piauí e Tocantins.

Cursos de capacitação para implementação dos Protocolos 

de Gestão de Seguranças e Planos de Ação Emergência 

da Portaria de Gestão de Segurança em de 12 Unidades de 

Conservação Federais.

Aperfeiçoar o processo de criação de unidades de 

conservação federais através da avaliação e desenvolvimento 

da capacidade de governança territorial dos povos 

tradicionais que vivem em unidades de conservação de uso 

sustentável e em áreas propostas para criação de unidades 

de conservação. Pretende-se que a avaliação desses dois 

universos possibilite a melhoraria da qualidade de vida, o 

aumento da efetividade da conservação, aprimore o uso 

sustentável nessas áreas, aumente a prestação de serviços 

ambientais e propicie a inserção economicamente das 

cadeias produtivas desses povos no mercado.

R$ 1.000.000,00                     

(um milhão de reais)

R$ 1.000.000,00                     

(um milhão de reais)

R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais); 

Contrapartida 

R$15.000,00 

(quinze mil reais)

R$ 800.000,00 

(oitocentos mil reais)

R$ 800.000,00 

(oitocentos mil reais)

R$ 1.700.000,00 

(um milhão e setecentos 

mil reais)

R$ 1.000.000,00 

(Um milhão de reais)

R$ 550.000,00 

(Quinhentos e cinquenta 

mil reais).



Unidades da Federação a serem atendidas:

Tema: Atividade/Projeto a ser apoiado.

Unidade Orçamentária: 44207 – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiver-
sidade

Funcional Programática: 18.541.1041.20WN

Função de Governo: 18 – Gestão Ambiental

Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental

Ação: 20WN – Execução de Pesquisa e Conservação de Espécies e do Patrimônio 
Espeleológico

Programa: 1041 – Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos 
Naturais

Localizador: 0001

Valor Referência: 

Modalidade de Aplicação: 90 - Aplicação Direta

Natureza de Despesa: 
GND 3 - CUSTEIO
GND 4 – INVESTIMENTO 

Execução de Pesquisa e Conservação de Espécies e do Patrimônio Espeleológico.

Ação Orçamentária: 20WN – Execução de Pesquisa e Conservação de Espécies e do 
Patrimônio Espeleológico

PR, PE, MT, MG, ES, AC, AP, AM, PA, RR, RO, TO, MA

Descrição da Execução da Emenda:
Avaliação periódica do risco de extinção das espécies da fauna brasileira. Elaboração, 
acompanhamento e implementação de Planos de Ação Nacional para Conservação de Espécies 
Ameaçadas de Extinção - PAN. Implementação do Plano Estratégico de Pesquisa do Instituto. 
Implementação do Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade. Elaboração e 
acompanhamento dos Planos de Redução de Impacto sobre a Biodiversidade – PRIM. Geração 
e difusão de conhecimento científico aplicado ao manejo, uso e proteção da biodiversidade e 
dos recursos naturais, à conservação de espécies e do patrimônio espeleológico e à gestão de 
unidades de conservação. Autorização para projetos de pesquisa em unidades de conservação
federais e coleta de material biológico com finalidade científica. Elaboração, avaliação e revisão 
das normas e procedimentos para o acesso e manejo de espécies. Manutenção, revisão e 
atualização de base de informações sobre espécies. Gestão de dados e informações sobre a 
biodiversidade, com destaque para o Portal da Biodiversidade que integra vários bancos de dados 
biológicos. Avaliação de impactos sobre Unidades de Conservação e espécies ameaçadas para 
efeito de autorizações e anuências no âmbito do Licenciamento Ambiental. Manutenção dos 
Centros de Pesquisas e conservação. Objetiva-se, com isso, reverter os fatores que ameaçam 
as espécies, especialmente as ameaçadas de extinção, subsidiar tecnicamente a gestão de 
áreas protegidas, proteger o patrimônio espeleológico e a biodiversidade brasileira e aprimorar 
o seu manejo
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Estado 

Paraná

Pernambuco

Mato Grosso (MT)

Minas Gerais

Espírito Santo

Acre, Amapá, 
Amazonas, 
Pará, Roraima, 
Rondônia, 
Tocantins, 
Maranhão, Mato 
Grosso.

Projeto a ser apoiado

Utilização do Navio de Pesquisa Soloncy Moura no Litoral do Paraná

Monitoramento da biodiversidade: rastreando aves de Fernando de 

Noronha.

Avaliação e Monitoramento do Impacto do Fogo Sobre a 

Biodiversidade e as Comunidades Tradicionais Associadas às Unidades 

de Conservação do Pantanal.

Monitoramento populacional de espécie exótica invasora, o javali (Sus 

scrofa), no Parque Nacional da Serra da Canastra.

Monitoramento do pato-mergulhão no Parque Nacional da Serra da 

Canastra.

Construção de edificação para abrigar a base do Centro Nacional de 

Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres - CEMAVE no estado de 

Minas Gerais, contendo escritório, sala para estações de trabalho, 

laboratório, espaço para almoxarifado, sala de reuniões, miniauditório 

e centro de visitantes para abrigar exposição interativa. A edificação 

será construída no Parque Nacional da Serra do Cipó/MG, onde o 

CEMAVE desenvolve o Projeto Piloto de Monitoramento Acústico.

Aquisição dos equipamentos para a devida implementação do Projeto 

Piloto de Monitoramento Acústico no Parque Nacional da Serra do 

Cipó. O projeto pretende gerar informações para o monitoramento 

de biodiversidade no parque, servindo como modelo para a aplicação 

deste tipo de abordagem não invasiva em outras Unidades de 

Conservação do país.

Monitoramento da biodiversidade: rastreando aves marinhas.

Programa de Pesquisas para a Conservação e Sustentabilidade em 

Unidades de Conservação Federais da Amazônia.

Valor Mínimo Sugerido 

R$ 1.600.000,00                          

(Um milhão e seiscentos 

reais)

R$ 2.000.000,00               

(Dois milhões e duzentos 

mil reais)

R$ 800.000,00 

(Oitocentos mil reais)

R$ 300.000,00 (Trezentos 

mil reais)

R$ 2.000.000,00                

(Dois milhões de reais)

R$ 3.200.000,00                

(Três milhões e duzentos 

mil reais)

 

R$ 450.000,00 

(Quatrocentos e 

cinquenta mil reais)

R$ 1.000.000,00

(Um milhão de reais)

R$ 2.000.000,00                 

(dois milhões de reais)

Indicação de aquisições por unidade da federação:



Unidades da Federação a serem atendidas:

Tema: Atividade/Projeto a ser apoiado.

Unidade Orçamentária: 44207 – Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade

Funcional Programática: 18.125.6014.214P

Função de Governo: 18 – Gestão Ambiental

Subfunção: 125 – Normatização e Fiscalização

Ação: 214P – Fiscalização Ambiental e Prevenção e Combate a Incêndios Florestais

Programa: 6014 – Prevenção e Controle do Desmatamento e do Incêndio nos Biomas

Localizador: 0001 - Nacional

Valor Referência: R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais)

Modalidade de Aplicação: 90 - Aplicação Direta

Natureza de Despesa: GND 4 – INVESTIMENTO 

Prevenção e Controle do Desmatamento e dos Incêndios nos Biomas.

Ação Orçamentária: 214P - Fiscalização Ambiental e Prevenção e Combate a Incêndios 
Florestais

Finalidade da Emenda: 
Monitoramento, vigilância e fiscalização em Unidades de Conservação Federais e seu 
entorno, com foco em áreas prioritárias de ocorrência de ilícitos ambientais identificadas nos 
Planejamentos de Fiscalização elaborados pelas UCs. Capacitação e contratação de brigadas 
de prevenção e combate a incêndios florestais. Aquisição e distribuição de equipamentos 
de proteção individual e material de combate. Monitoramento dos focos de calor e de área 
atingida por incêndios florestais. Execução de ações com uso do fogo de maneira planejada 
para fins ecológicos, de alternativas ao uso do fogo, quando couber, e de prevenção e combate 
a incêndios florestais. Objetiva-se com isso: eliminar ou minimizar os efeitos causados pelos 
ilícitos ambientais relativos ao desmatamento ilegal, extração de produtos madeireiros e não 
madeireiros, caça, pesca ilegal, degradação e poluição ambiental, no âmbito das Unidades de 
Conservação, reduzir a área atingida por queimadas indesejadas e os impactos ambientais 
causados por incêndios florestais em Unidades de Conservação Federais, além de possibilitar a 
regeneração das áreas afetadas.

Descrição da Execução da Emenda:
Direta. Execução direta de ações e projetos de proteção ambiental por agentes do ICMBio e 
colaboradores. Execução direta de projetos e ações de prevenção e combate a incêndios por 
servidores do ICMBio, colaboradores e voluntários. Contratação de serviços especializados, 
aquisição de material, equipamentos e imagens de satélite relativos às atividades de proteção 
ambiental. Reuniões técnicas oficinas, cursos e outros eventos. Parcerias com os entes 
federados e instituições governamentais. Articulação institucional com os diferentes projetos, 
programas e ações do governo e da sociedade. Aquisição de mapas, imagens de satélite e 
serviços de geoprocessamento. Diárias e passagens, e demais despesas necessárias para 
fiscalização ambiental e prevenção e combate a incêndios florestais.
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Estado 

Âmbito Nacional 

Mato Grosso

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Tocantins

Maranhão, Pará, 
Amapá, Amazonas, 
Acre, Roraima e 
Rondônia

Indicação de aquisições por unidade da federação:

Projeto a ser apoiado

Implementação do Programa Permanente de Capacitação em 

Fiscalização Ambiental.

Equipar a Estação Ecológica da Serra das Araras para ações de 

Manejo Integrado do Fogo no interior da Unidade de Conservação e 

comunidades do entorno.

Construção de alojamentos e reformar estruturas existentes nas 

principais bases de apoio para as ações de prevenção e combate a 

incêndios no Parque Nacional da Serra da Canastra.

Construção e implementação da Base Operativa de Novo Progresso.

Melhorar e estruturar Programa de Proteção da Reserva Biológica 

Guaribas e da APA Barra do Rio Mamanguape, com aquisição de 

3 (três) veículos tipo pic-up 4x4, contribuindo sobremaneira no 

desenvolvimento das Ações de Fiscalização, desenvolvidas pelos 

servidores destas UC´s, conforme orientações contidas no Plano de 

Manejo, coibindo a existência de ilícitos que possam afetá-las direta 

e indiretamente.

Aquisição de 02 quadriciclos, 4x4, de pelo menos 420 cilindradas, 

para apoio a atividades de proteção da Estação Ecológica Serra 

Geral do Tocantins – EESGT, especialmente fiscalização e ações 

de Manejo Integrado do Fogo – MIF, como queimas prescritas e 

combate a incêndios florestais.

Instalação de sistemas de geração de energia fotovoltaicos, nas 

44 bases de campo, de apoio a gestão das UC’s vinculadas a GR1/

NORTE.

Instalação de sistemas de rádio comunicação nas 44 Bases de 

campo de apoio a gestão das Unidades de Conservação vinculadas a 

GR 1 Norte.

Valor Mínimo Sugerido 

R$ 12.000.000,00 

(doze milhões de reais)

R$ 3.000.000,00 

(três milhões de reais)

R$ 4.000.000,00 

(quatro milhões de reais)

R$ 2.000.000,00 

(dois milhões de reais)

R$ 1.000.000,00

(um milhão de reais)

R$ 110.000,00

(cento e dez mil reais)

R$ 2.200.000,00 

(dois milhões e duzentos 

mil reais)

R$ 110.000,00 

(cento e dez mil reais)
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Contato:

Marco Antônio de Andrade
Diretor de Gestão
Telefone: (21) 3874-1234
E-mail: gabinete@jbrj.gov.br

JARDIM BOTÂNICO
DO RIO DE JANEIRO

JBRJ

mailto:gabinete%40jbrj.gov.br?subject=
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Unidades da Federação a serem atendidas:

Rio de Janeiro

Finalidade da emenda:
Um jardim botânico difere de outras instituições por manter Coleções de Plantas Vivas 
devidamente documentadas. Essas Instituições seculares fazem uso de suas Coleções de 
Plantas Vivas para inúmeras finalidades, visando à geração e difusão de conhecimentos sobre 
plantas com base na investigação científica.

Além das informações de cunho botânico, que se referem ao nome científico das plantas, muitas 
vezes os jardins botânicos disponibilizam conhecimentos sobre plantas que fazem parte de 
nosso dia-a-dia, atreladas à cultura nacional, regional ou local. As informações disponibilizadas 
explicam a origem e a distribuição da espécie vegetal, seus usos e outras curiosidades.

A implementação da ação ocorre por meio do intercâmbio de espécimes e coletas botânicas 
em áreas silvestres para aquisição de mudas; melhora dos hortos e viveiros; conhecimento e 
ampliação, através da introdução de novos espécimes, da coleção do Arboreto, em conformidade 
com a Política de Coleções Vivas; manutenção (taxonômica, na informatização) dos espécimes 
que compõem as coleções vivas. Busca-se conservar a biodiversidade vegetal “ex-situ”, em 
consonância com as diretrizes da política do MMA e a estratégia global para conservação da 
flora, promovendo o conhecimento da diversidade florística; desenvolvimento de ações de 
acolhimento ao visitante e educação ambiental, museal e artístico cultural visando à formação, 
capacitação, qualificação e difusão de conhecimento sobre a relação do meio ambiente, cultura, 
memória e patrimônios, com foco na conservação da biodiversidade e a sustentabilidade 
ambiental, para o público visitante. Objetiva-se, com isso, tornar acessível ao grande público, 
no Museu do Meio Ambiente e no Jardim Botânico, um patrimônio de importância fundamental, 
promovendo a disseminação, divulgação e popularização do conhecimento sobre Meio Ambiente 
e Cultura, numa perspectiva sistêmica, voltada para o desenvolvimento sustentável.

Tema: Atividade/Projeto a ser apoiado.

Unidade Orçamentária: 44206 – Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Funcional Programática: 18.541.1041.219K

Função de Governo: 18 – Gestão Ambiental

Subfunção (Área de Governo): 541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa: 1041 – Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Naturais

Ação: 219K

Localizador: 0001-Nacional

Valor Mínimo Sugerido para Emenda: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)

Contrapartida: Conforme LDO/2023

Modalidade de Aplicação: 90 – Aplicação Direta

Natureza de Despesa: GND 4 – INVESTIMENTO

Gestão das Coleções Vivas, do Patrimônio Histórico-Cultural e das Atividades de 
Disseminação do Conhecimento do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

Ação Orçamentária: 219K – Gestão das Coleções Vivas, do Patrimônio Histórico-Cultural 
e das Atividades de Disseminação do Conhecimento do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.



Projeto a ser apoiado 

Projeto Caminho da Mata 

Atlântica Acessível

Labirinto Verde

Projeto de iluminação para 

visitação noturna (total)

Projeto de iluminação para 

visitação noturna (pontos 

estratégicos)

Atividades previstas

Obras para criação de condições acessíveis ao público PNE 

no JBRJ).

 - Criar condições adequadas de acessibilidade ao público 

Portador de Necessidades Especiais no Arboreto do 

JBRJ, correspondendo às seguintes adequações: Troca do 

madeiramento deteriorado por madeira plástica sustentável 

(aprox. 100 m²); Manutenção e recuperação do solo-

cimento por todo o percurso (aprox. 2400 m²); Recuperação 

das placas de sinalização; e Recuperação dos bancos de 

madeira.

Construção de novo espaço para visitação dentro do 

arboreto do JBRJ.

Projeto e instalação de iluminação gráfica em todo o Jardim 

Botânico (monumentos históricos, coleções temáticas, 

Portal de Belas Artes, Pérgolas, Aléias, Biblioteca, Portaria 

920, caminhos, árvores e plantas) em torno de 2.000 

spots e conjuntos de Led, com todas as combinações de 

cores, mesas de luz em todos os pontos para controle 

e programação: colocação e distribuição de toda a rede 

elétrica.

Projeto e instalagao de iluminação gráfica em ponstos 

estratégicos do Jardim Botânico, com cerca de 370 

pontos e conjuntos de led, em todas as combinações e 

cores, mesas de luz em todos os pontos para controle 

e programação: colocação e distribuição de toda a rede 

elétrica.

Valor Sugerido 

R$ 250.000,00 

(Duzentos e 

cinquenta mil reais)

R$ 650.000,00 

(Seiscentos e 

cinquenta mil reais)

R$ 2.720.000,00 

(Dois milhões e 

setecentos e vinte 

mil reais)

R$ 892.000,00 

(Oitocentos e 

noventa e dois mil 

reais)
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Unidades da Federação a serem atendidas:

Tema: Atividade/Projeto a ser apoiado.

Unidade Orçamentária: 44206 – Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro

Funcional Programática: : 18.541.1041.20WK

Função de Governo: 18 – Gestão Ambiental

Subfunção (Área de Governo): 571 – Desenvolvimento Científico

Ação: 20WK

Localizador: 0001 - Nacional

Valor Mínimo Sugerido para Emenda: R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais)

Contrapartida: Conforme LDO/2021

Modalidade de Aplicação: 90 - Aplicação Direta

Natureza de Despesa: GND 4 – INVESTIMENTO

Aquisição de armários para guarda de acervo.

Ação Orçamentária: 20WK – Pesquisa, avaliação e monitoramento da fora brasileira.

Rio de Janeiro

Finalidade da Emenda: 
Aquisição e instalação de 05 módulos de armários deslizantes para ampliação de espaço físico 
de armazenamento e preservação de 100 mil amostras desidradatas da biodiversidade brasileira.

Justificativa para apresentação da Emenda:
O conjunto de módulos compactadores (armários) faz-se necessário por ser condição 
essencial para o acondicionamento apropriado das amostras do herbário (exsicatas) sem que 
haja necessidade de expansão predial. Estes módulos desenhados especialmente para abrigar 
amostras botânicas permitem a guarda de 30% a mais de amostras no mesmo espaço físico.

Descrição da Execução da Emenda:
A emenda será executada diretamente pelo JBRJ, por meio de aquisição direta, com prazo de 
execução estimado em 04 meses.

Programa: 1041 – Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos 
Naturais
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Unidades da Federação a serem atendidas:

Tema: Atividade/Projeto a ser apoiado.

Unidade Orçamentária: 44206 – Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro

Funcional Programática: : 18.128.5013.4909

Função de Governo: 18 – Gestão Ambiental

Subfunção (Área de Governo): 128 – Formação de Recursos Humanos

Ação: 4909

Localizador: 0001 - Nacional

Valor Mínimo Sugerido para Emenda: R$ 90.000,00 (noventa mil reais)

Contrapartida: Conforme LDO/2021

Modalidade de Aplicação: 90 - Aplicação Direta

Natureza de Despesa: GND 3 – Custeio

Funcionamento de Programas de Pós-Graduação e Demais Atividades Educativas em 
Botânica e Meio Ambiente e Campos Afins.

Ação Orçamentária: 4909 – Funcionamento de Programas de Pós-Graduação e Demais 
Atividades Educativas em Botânica e Meio Ambiente e Campos Afins.

Rio de Janeiro

Finalidade da Emenda: 
O Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro é um centro difusor do estudo 
sobre meio ambiente e botânica, destacando-se não só o conhecimento e a conservação da 
flora nacional, como também programas de educação ambiental e extensão. Nesse sentido, a 
Escola Nacional de Botânica Tropical (ENBT), criada em 2001, cumpre a missão de promover a 
formação de recursos humanos no âmbito da Botânica e ciências correlatas. 

A ENBT funciona no Solar da Imperatriz, um prédio do século XVIII, localizado no sopé da 
floresta da Tijuca, que foi restaurado para esta finalidade pela Caixa Econômica Federal. 
Iniciou suas atividades letivas com cursos de extensão ministrados por professores do Brasil 
e do exterior, focando predominantemente o conhecimento e conservação da biodiversidade 
florística nacional.

As atividades letivas da ENBT são realizadas em forma de cursos de pós-graduação stricto 
sensu e lato sensu, cursos de extensão e projetos socioambientais para educação não-
formal de jovens, permeando vários campos, com foco na formação para o conhecimento 
da flora nacional e dos ecossistemas brasileiros, bem como a conservação e uso sustentável 
da biodiversidade. No conjunto de suas ações, a ENBT atinge público diverso, pertencente a 
diferentes setores da sociedade, faixas etárias e ramos de atuação profissional. Partindo de 
jovens em situação de vulnerabilidade social atendidos pelos projetos de educação profissional 
e cidadania do Centro de Responsabilidade Socioambiental até profissionais de nível superior 
altamente especializados, que buscam os programas de pós-graduação da ENBT para realizar 
seu doutorado, mestrado ou especialização, além de uma ampla gama de alunos em seus 
cursos de extensão, que buscam aprimoramento profissional, ampliação de conhecimento e 
desenvolvimento de habilidades, ou mesmo uma atividade de lazer.

Programa: 5013 – Educação Superior – Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 
Extensão
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Projeto a ser apoiado 

Acessibilidade no Solar da 

Imperatriz (Escola Nacional de 

Botânica Tropical).

Projeto Florescer

Atividades previstas

Readequação de acessos ao auditório e salas de aula e 

reforma dos sanitários públicos do Solar e instalação de 

placas em Braile, pra atender à NBR-9050 de acessibilidade 

física e de conteúdo.

Apoio à formação para o trabalho e cidadania de 20 jovens, 

oruindos de áreas de vulnerabiliade social, com custeio de 

alimentação, uniformes e material didático e ferramental.

Proteger e conservar o Solar da Imperatriz da Escola 

Nacional de Botânica Tropical (prédio tombado) e 

proporcionar melhores condições de atendimento ao 

público em geral, especialmente os alunos dos cursos de 

extensão e pós-graduação.

Valor Sugerido 

R$ 90.000,00 

(Noventa mil reais)

R$ 162.000,00 

(Trezentos mil 

reais)

R$ 390.000,00 

(Trezentos e 

noventa mil reais)
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Unidades da Federação a serem atendidas:

Tema: Atividade/Projeto a ser apoiado.

Unidade Orçamentária: 44206 – Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro

Funcional Programática: : 18.122.0032.2000

Função de Governo: 18 – Gestão Ambiental

Subfunção (Área de Governo): 122 – Administração Geral 

Ação: 2000

Localizador: 0001 - Nacional

Valor Mínimo Sugerido para Emenda: R$ 6.463.653,63

Contrapartida: Conforme LDO/2021

Modalidade de Aplicação: 90 - Aplicação Direta

Natureza de Despesa: GND 4 – Investimento

Instalação de sistemas de prevenção e combate a incêndio em edificações do Jardim 
Botânico (Projeto e execução).

Ação Orçamentária: 2000 - Administração da Unidade

Rio de Janeiro

Finalidade da Emenda: 
Contratação para a realização de elaboração de projetos e execução de sistemas de prevenção 
e combate a incêndio das edificações deste JBRJ.

Justificativa para apresentação da Emenda: 
A contratação é peça indispensável para adequação dos imóveis que já tem sistemas, porém 
que não atendem a legislação atual e implantação de sistemas de combate a incêndio onde 
os mesmo não existem. A presente contratação visa mitigar os riscos de dano ao patrimônio 
público pela falta destes sistemas que são obrigatórios. 

Descrição da Execução da Emenda: 
A emenda será executada diretamente pelo JBRJ, por meio de contratação de empresa 
especializada, com prazo de execução estimado em 12 meses.

Local 

CTIC - Anexo do gabinete térreo, 

Anexo do 1° pavimento da DG e 

Datacenter do Museu

Acervo e Memória

Herbário e Ampliação do herbário

Biblioteca

Vila da Major 64

Arboreto

ENBT

Corredor cultural

Valor 

R$ 268.093,64

R$ 135.066,30

R$ 4.554.266,68

R$ 1.262.840,67

R$ 25.098,18

R$ 197.977,42

R$ 33.520,67

R$ 65.440,46

R$ 6.463.653,63

Descrição do serviço

Elaboração de projeto e execução de serviço para 

implantação de sistema de extinção por gás.

Elaboração de projeto e execução de serviço para 

implantação de sistema de extinção por gás.

Execução de serviço para implantação de sistema de 

extinção por gás.

Execução de serviço para implantação de sistema de 

extinção por gás.

Elaboração de projeto de combate a incêndio

Elaboração de projeto de combate a incêndio

Elaboração de projeto de combate a incêndio

Elaboração de projeto de combate a incêndio

Programa: 0032 – Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo

 Total
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