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Instituição civil privada sem fins lucrativos

Criada há 20  anos a partir de doação de 
USD 20 milhões do Global Environment 
Facility (GEF)

Parceiro dos setores público, empresarial e 
da sociedade civil

Membro da RedLAC: 21 fundos de 16 países 
da América Latina e do Caribe, que 
administram mais de U$ 2 bilhões.  Apoio a 
mais de 900 áreas protegidas



apoio a 256 
projetos em 7 

biomas

USD 593 
milhões* 

administrados

apoio a 310 
áreas 
protegidas 
(67 milhões de 
ha, 2,7x a área 

de SP)

de 206 
diferentes 

instituições 
* Soma de todos os contratos 

assinados pelo Funbio, convertendo 
os valores em dólares com a taxa da 

data do último dia do mês de 
assinatura. 

Foto: Marizilda Cruppe

Em números

mais de  
70 doadores



52%
cooperação 

internacional

33%
obrigações

legais

Foto: Marizilda Cruppe

Fontes 
de recursos

15%
doações privadas 

nacionais
 e internacionais



Mais de 70 financiadores e parceiros



Unidade de Doações 
Nacionais e Internacionais 

 Projetos financiados por recursos 
com origem em doações privadas e 
acordos bi e multilaterais assinados 

com o governo brasileiro.

Unidade de Obrigações Legais

Projetos financiados por recursos 
com origem em obrigações legais, 
como compensações ambientais, 

medidas compensatórias, conversões 
de multas, condicionantes de licença 
ambiental, formalizadas por meio de 
termos de compromisso ou de ajuste 

de conduta (TACs).  

Unidade de Projetos Especiais

A área trabalha no diagnóstico do 
ambiente financeiro e no desenho de 

mecanismos e ferramentas que 
viabilizam o acesso a novas fontes e a 

fontes de acesso limitado para 
projetos de  conservação. 

Como trabalhamos



inovaçãoconexão

gestão

• Articulação de projetos em redes internacionais
• Conexão entre fontes de recursos e organizações 
      na ponta

• Desenho de mecanismos financeiros
• Estudos de novas fontes de recursos para a conservação

• Seleção e gerenciamento de projetos
• Gestão financeira
• Compras e contratações



Mapa de
atuação



Governança



O trabalho do Funbio é monitorado e reportado aos financiadores. 

Demonstrações financeiras encontram-se em www.funbio.org.br

Transparência

O Funbio conta com uma área de 
auditoria interna, além de auditoria 

externa independente



Agência GEF – credibilidade e reconhecimento
´Primeira agência nacional implementadora na América Latina e uma das 18 no mundo. 

“O Funbio é uma das 
principais 
instituições de 
conservação da 
América Latina, e 
fico muito contente 
por, a partir de 
agora, o GEF contar 
com as forças e o 
histórico da 
organização”. 

Naoko Ishii,
CEO, GEF, 2015 



Nossa 
experiência
UCs 
Em 20 anos, apoio a mais de 300 UCs

Foto: Marizilda Cruppe



O Programa Áreas Protegidas da Amazônia, Arpa, é a maior 
iniciativa de proteção de florestas tropicais do planeta.  Completa 
15 anos em 2017 

O Funbio é o gestor financeiro do Arpa

Apoio a 114 UCs, cerca de 59,2 milhões de hectares, quase duas vezes o 
tamanho da Alemanha 

98% da meta alcançada em 2015. Protegerá 15% da Amazônia 
brasileira

Áreas Protegidas da Amazônia, Arpa

Foto: Marizilda Cruppe





Áreas Marinhas Protegidas – GEF Mar

A intenção do Programa Áreas Marinhas Protegidas – GEF Mar é 
aumentar de 1,5% para 5% a área do litoral brasileiro protegida, 
totalizando 17,5 milhões ha (equivalente a área do Ceará ou de Portugal) 

Apoio à criação e à implementação de áreas marinhas e costeiras 
protegidas para redução da perda de biodiversidade 

O Funbio é o gestor financeiro do programa
Foto: Funbio

Foto: Funbio



Obrigações 
legais

Desenvolvimento e gestão de 
mecanismos financeiros e parcerias

Fontes: sanções penais, multas 
administrativas, TACs, condicionantes 
de licença

Foto: Marizilda Cruppe



FMA/RJ

Fundo Mata Atlântica, FMA/RJ - desenhado pelo Funbio a pedido da 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente do RJ

Único no Brasil, constitui um modelo para o efetivo uso de recursos de 
compensações ambientais em UCs do estado com transparência e 
governança

Desde 2009,  apoio a 48 UCs estaduais, municipais e federais no RJ 
(cerca de 490 mil hectares). 

Foto: José Caldas



FMA/RJ

106 empreendedores optaram pelo FMA/RJ

Valor total: R$ 308 milhões

Valor recebido: R$ 289 milhões

Valor executado (até setembro de 2016): R$ 124 milhões

Foto: José Caldas
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Termos de Execução do TAC entre a 
Chevron e o Funbio  - total R$ 95 milhões

Em 2015 – R$ 45 milhões assinados:

• Conservação da Toninha na Área de 
Manejo I

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

TAC Chevron Federal

Foto: GEMARS / reprodução



Em 2016 – R$ 28 milhões:

• Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas UCs Federais 
Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro;

• Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – 
CRAS - no estado do Rio de Janeiro; 

• Implementação de projetos de educação ambiental e geração de 
renda para as comunidades pesqueiras da Região Norte do Estado do 
Rio de Janeiro.

TAC Chevron Federal

Foto: GEMARS / reprodução



Em 2017 – R$ 22 milhões.

• Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em cinco Unidades 
de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos Estados do Rio 
de Janeiro e São Paulo

• Manutenção de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – 
CRAS - no Estado do Rio de Janeiro

• Implementação de projetos de educação ambiental voltados para a 
qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio 
de Janeiro

TAC Chevron Federal

Foto: GEMARS / reprodução



Carteira Fauna Brasil

Desde 2006, direciona recursos à proteção da 
fauna e dos recursos pesqueiros 

ACT entre Funbio, Ibama e ICMBio com 
interveniência do MPF

Fontes: obrigações legais, patrocínios e 
doações
 
Apoio a 12 projetos. 
Total de  R$ 10 milhões

Foto: Ararinhas-azuis, Renato Falzoni/Save Brasil



Restauração
 florestal

Foto: Marizilda Cruppe



Apoio  ao reflorestamento da Fazenda Bulcão, em Minas Gerais.  À esquerda, em 2001, e, à 
direita, em 2013, após a revitalização promovida pelo Instituto Terra, por meio do plantio 
de 1 milhão de árvores de espécies nativas. (©Sebastião Salgado/Amazonas Images, 2000)

26

Fazenda Bulcão – Sebastião Salgado



27

Amazônia Live – Rock in Rio

Plantio de 1 milhão de árvores até 2019 na 
região das cabeceiras e nascentes do rio Xingu, 
no Mato Grosso

Área prioritária para a qualidade e volume de 
água do Rio Xingu e para a formação de 
corredores ecológicos na região

Parceria com o Instituto Socioambiental, ISA e 
o Rock in Rio, doador da ação

Foto: Instituto Socioambiental/ISA



Rosa Lemos de Sá
Secretária-Geral

rosa.lemos@funbio.org.br

Erika Polverari Farias
Coordenadora da Unidade de 
Obrigações Legais

erika.polverari@funbio.org.br

www.funbio.org.br

Foto: Marizilda Cruppe
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