
FUNBIO
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade

há 20 anos conservando o futuro

Foto: Marizilda Cruppe



Há 20 anos o Funbio, fundo privado sem fins 
lucrativos, é parceiro dos setores público, 

empresarial e da sociedade civil na solução de 
desafios e no desenvolvimento de novos 

mecanismos para o financiamento ambiental



apoio a 235 
projetos

USD 579,5 
milhões* 

administrados

apoio a 310 
áreas 

protegidas 
(68 milhões 

de ha)

em 7 biomas
de 170

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

O Funbio em 20 anos
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TOTAL DE ATIVOS SOB GESTÃO 2010 A 2015 em R$ milhões



Com quem trabalhamos
Mais de 40 financiadores e parceiros entre organismos bi e multilaterais, empresas e ONGs do Brasil e do exterior



PIPELINE DE PROJETOS

12 novos projetos  = R$ 737M



EFICIÊNCIA DE GESTÃO
de 2010 a 2015

Aumento de 12% no custo operacional
x

Aumento de 339% nos ativos sob gestão



Atuação em
todos os biomas



• Seleção e gerenciamento de projetos

• Análises territoriais para definição de agendas e investimentos 

• Articulação de atores e projetos em redes internacionais

• Desenho e gestão de mecanismos financeiros

• Compras e contratações para projetos ambientais

• Soluções para mitigação de mudanças climáticas

O que fazemos



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 e licença 

ambiental, formalizadas por meio de 

termos de compromisso ou de ajuste 

de conduta (TACs). 

FMAFMAFMAFMA----RJRJRJRJ

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. 

Desenho Desenho Desenho Desenho do do do do FMA/RJ e FMA/RJ e FMA/RJ e FMA/RJ e estudos sobre o estudos sobre o estudos sobre o estudos sobre o 

ambiente financeiro de sistemas de ambiente financeiro de sistemas de ambiente financeiro de sistemas de ambiente financeiro de sistemas de 

áreas áreas áreas áreas protegidasprotegidasprotegidasprotegidas

Como trabalhamos

ARPAARPAARPAARPA



GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA e PLURALIDADE
permeiam e guiam permanentemente 

o trabalho do Funbio

O Conselho Deliberativo reúne representantes dos setores 
público, empresarial, acadêmico e ambiental

Auditoria interna e externa

Adoção de salvaguardas



Políticas do Funbio

• Auditoria Interna
• Código de Ética
• Política para Denúncias ao Comitê de Ética
• Politica de Compras e Contratações
• Política de Gerenciamento de Riscos do Funbio
• Política de Prevenção e Combate à lavagem de dinheiro e o financiamento do 

terrorismo
• Política de Salvaguardas Ambientais e Sociais
• Política para Denúncias ao Comitê de Ética
• Políticas para Reportar Desvio de Conduta e Preocupações



O Conselho Deliberativo (CD) reúne 16 membros
dos setores acadêmico, ambiental, empresarial e
governamental e é responsável pela definição da
estratégia e pela direção geral do Funbio. Reúne-
se três vezes ao ano e avalia rumos estratégicos e
gestão institucional.

O Conselho Consultivo (CC) é integrado por 34 ex-
conselheiros e lideranças convidadas e atua no
aconselhamento técnico

Governança



Segmento Acadêmico

Sergio Besserman (PUC-Rio)

Ricardo Bonfim Machado (UnB)

Danielle de Andrade Moreira (PUC-Rio)

Fabio Scarano (PUC-Rio)

Segmento Ambiental

Paulo Moutinho (IPAM)

Adriana Ramos  (ISA)   

Miguel Milano (Instituto Life)

Maria José Gontijo (IIEB)

Segmento Empresarial

Álvaro de Souza (AD&S)

Didier Pierre Tisserand (L'Oréal)

José Berenguer (JPMorgan)

Vago

Segmento Governamental

Andrea Ferreira Portela Nunes (MCTi ) 

José Pedro de Oliveira Costa (MMA-SBF)

Rômulo de Mello (ICMBio)

Marcelo Moisés de Paula (MPOG)



CREDIBILIDADE e RECONHECIMENTO

Em 2015, o Funbio passou a fazer parte do seleto grupo de 18 
agências implementadoras do Global Environment Facility
(GEF) no mundo. É a única ONG com o título de agência 

nacional no Hemisfério Sul

O GEF surgiu em 1991 como um programa do Banco Mundial. Em 1994 tornou-se independente, e já destinou mais de US$ 14
bilhões a cerca de 4 mil iniciativas.

O Funbio foi criado em 1995 a partir de uma doação de US$ 20 milhões do GEF
Entre as outras agências implementadoras estão instituições como o Banco Mundial, o Banco de Desenvolvimento da Ásia e o
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente



Agência GEF



Com duas décadas de sólidas alianças, o Funbio
tem uma trajetória de parcerias estratégicas no 

desenvolvimento e na implementação de 
projetos inovadores para a conservação da 

biodiversidade no Brasil



Nossa experiência

Foto: Marizilda Cruppe



PROJETO DOAÇÕES



Arpa, Programa Áreas Protegidas da Amazônia

Maior iniciativa de proteção de florestas do mundo, que tem como meta a conservação e o uso sustentável de 60 milhões de hectares –
15% da Amazônia.

É um programa do Governo brasileiro coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e administrado pelo Funbio.
Financiado majoritariamente com recursos do Global Environment Facility (GEF) por meio do Banco Mundial, da Alemanha por meio
do Banco de Desenvolvimento da Alemanha (KfW), da Rede WWF por meio do WWF-Brasil e do Fundo Amazônia por meio do BNDES.
O Funbio é o gestor dos recursos financeiros, realiza as atividades de aquisições e contratações para as Unidades de Conservação (UCs), e
faz a gestão do Fundo de Transição, que vai assegurar a sustentabilidade do programa a longo prazo.

Adriano Gambarini - WWF-Brasil



O apoio ao Programa Arpa é a maior contribuição do Funbio para o esforço global do controle climático. As UCs apoiadas pelo Arpa têm
estoque de cinco bilhões de toneladas de carbono.

Até 2050, todas as áreas de Proteção integral e de Uso Sustentável da Amazônia brasileira serão responsáveis pela redução de 15
bilhões de toneladas de CO2, o equivalente a cinco vezes a redução de emissão obtida pela redução do desmatamento entre 2005-
2012, período em que o desmatamento foi mais baixo desde 1997.*

*Soares-filho, B., P. Moutinho, 2010. Papel das Áreas Protegidas da Amazônia brasileira na mitigação das mudanças climáticas . PNAS 107 (24): 10821-10826 .

Adriano Gambarini - WWF-Brasil

Arpa, Programa Áreas Protegidas da Amazônia



Transition
Fund (FT)

ARPA
is signed

Modelling
PA Future 
Costs

How Much
Does a 
Federal 
PA Cost?

Adoption
of checking
accounts
for PAs & 
Online 
Project 
Management
System

Protected
Areas
Fund
(FAP)

New 
Operational
Tools

PA 
Creation
Target 
Reached
(23,5M ha)
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Planning 
Tools
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Monitoring
Tools
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FUNBIO
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade

há 20 anos conservando o futuro



PROJETOS ESPECIAIS



Project K – Conhecimento para Ação



KfW Moçambique

Foto: Funbio

O projeto apoiará, juntamente com as consultorias GITEC (Alemanha) e Verde Azul (Moçambique), a operacionalização do BIOFUND, Fundação
para a Conservação da Biodiversidade de Moçambique. Terá duração de 15 meses, e financiamento do KfW. O valor total é de €1 milhão.



OBRIGAÇÕES LEGAIS



FMA/RJ

O Fundo Mata Atlântica (FMA/RJ) foi desenhado pelo Funbio para potencializar os investimentos ambientais no
estado do Rio de Janeiro, com eficiência e transparência.

Em parceria com a SEA/RJ, o Funbio administra cerca de R$272 milhões provenientes da compensação ambiental
derivados da Lei do SNUC.

Desde 2009, já foram apoiadas 106 projetos em 48 Unidades de Conservação estaduais, municipais e federais no
RJ, totalizando a execução de aproximadamente R$108 milhões e a constituição de um Fundo Permanente
(Endowment) de R$R$27 milhões.



O FMA é composto por seis instrumentos

I – Compensação Ambiental SNUC:

a) Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ

b) Carteira de projetos oriundos de compensação ambiental federal

c) Reserva de Regularização Fundiária:

II – Instrumento Operacional de Doação

III – Instrumento Financeiro Fiduciário: (endowment)

IV – Instrumento Operacional de Restauração Florestal: (reposição florestal, Lei Federal 11.428/2007)

V – Instrumento Operacional Termo de Ajustamento de Conduta – TAC

VI – Instrumento Operacional de Outras Fontes: mecanismo destinado a operar programas estaduais de

proteção ambiental de outras origens

I – Compensação Ambiental SNUC:

a) Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ

b) Carteira de projetos oriundos de compensação ambiental federal

c) Reserva de Regularização Fundiária:

II – Instrumento Operacional de Doação

III – Instrumento Financeiro Fiduciário: (endowment)

IV – Instrumento Operacional de Restauração Florestal: (reposição florestal, Lei Federal 11.428/2007)

V – Instrumento Operacional Termo de Ajustamento de Conduta – TAC

VI – Instrumento Operacional de Outras Fontes: mecanismo destinado a operar programas estaduais de

proteção ambiental de outras origens



Por que focar na 
compensação 

ambiental?

A compensação no Brasil é a mais importante 
fonte de recursos extra orçamentários 
disponível para o financiamento das UCs

Nos demais estados, esses recursos encontram 
barreiras de execução e eficiência que o FMA-
RJ demonstrou ser capaz de reverter

A compensação serve como guarda-chuva 
para que outras fontes de recursos sejam 
incorporadas ao mecanismo financeiro

Instrumento de Compensações  



Mecanismo financeiro privado, com governança pública, 
de adesão voluntária, destinado ao financiamento das 

Unidades de Conservação através da execução da 
Compensação Ambiental e outras fontes

Essa conformação permite 
agilidade, sem abrir mão 

da gestão pública dos 
recursos

O mecanismo financeiro privado

Adesão voluntária



Manuais de execução 
customizados garantem 
agilidade.
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Os projetos apoiados pelo FMA são executados utilizando 
procedimentos e ferramentas próprias aprovados peloa SEA e CCA

Sistema informatizado próprio 
facilita transparência e 
controle da 
gestão. 

Sérgio Cabral
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Prestação de Contas:

• Trimestrais do Convênio para SEA

• Trimestrais dos projetos para INEA

• A cada término de projeto é 

encaminhada prestação de contas final 

para SEA e INEA

O Funbio e os recursos aportados e

executados são objeto de Auditoria Interna

e Auditoria Externa Independente.

Fundo da Mata Atlântica do Rio de Janeiro Fundo da Mata Atlântica do Rio de Janeiro Fundo da Mata Atlântica do Rio de Janeiro Fundo da Mata Atlântica do Rio de Janeiro –––– FMA/RJFMA/RJFMA/RJFMA/RJ



Compensações ambientais federais

Mais de R$ 1 bilhão

Green Climate Fund

Disponibilidade de USD 2 bilhões em 4 anos

OPORTUNIDADES 2016-2018



Rosa Lemos de Sá
Secretária-Geral

rosa.lemos@funbio.org.br
www.funbio.org.br

Tel: 55 21 21235300

Foto: Marizilda Cruppe

Manoel Serrão
Superintendente de Programas 
manoel.serrao@funbio.org.br


