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REVIMAR 
PLANO DE TRABALHO EXECUTIVO -IX PSRM (2016-2019)  

 

Objetivo do REVIMAR: Estabelecer as bases científicas e as ações integradas capazes de subsidiar políticas, ações e estratégias de gestão 
compartilhada para conservação e uso sustentável dos recursos vivos. 

Coordenação e Gestão Orçamentária 

Coordenação: Ministério do Meio Ambiente 
Organizações executoras:  

· Ministério do Meio Ambiente 
· Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 
· Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio  

Responsável pela Apuração: DESP/SBio/MMA 
Principais Contribuições ao ODS 14 

Até 2020: 
14.2: gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas marinhos e costeiros para evitar impactos adversos significativos, inclusive por meio do reforço da 
sua capacidade de resiliência, e tomar medidas para a sua restauração, a fim de assegurar oceanos saudáveis e produtivos. 
14.4: efetivamente regular a coleta, e acabar com a sobrepesca, ilegal, não reportada e não regulamentada e as práticas de pesca destrutivas, e implementar 
planos de gestão com base científica, para restaurar populações de peixes no menor tempo possível, pelo menos a níveis que possam produzir rendimento 
máximo sustentável, como determinado por suas características biológicas. 
14.5: conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas, de acordo com a legislação nacional e internacional, e com base na melhor informação 
científica disponível. 

 
Controle de Versões 

Doc original: set/2017 Doc. Anterior: 31/07/18 Doc. Atual: 17/04/19 
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 META 
(a) Consolidar o programa de monitoramento de ecossistemas e espécies marinhas 
(b) Manter a avaliação contínua de cinco Unidades de Conservação - UC de ecossistemas recifais 
monitoradas pelo método reef check 
(c) Inexistente 
(d) Instituir e implementar um Programa Nacional de Conservação e Uso Sustentável do 
Ecossistema Manguezal 

SITUAÇÃO 
(a) Programa de Monitoramento legalmente instituído e em 
implementação. 
(b) 05 UCs monitoradas pelo Reef Check. 
(d) Esboço de Programa desenhado. Ações incorporadas nas 
meta a (Programa Monitora) e h (GEF MAR, Iniciativa Azul do 
Brasil). 

 Atividades Previstas Status Responsáveis 

 Subprograma Marinho Costeiro (Programa Monitora) 
2017: 
-Elaborar programa de capacitação para o monitoramento voltado aos 
ambientes marinhos 
2018: 
-Articular planilhas de monitoramento 
-Desenvolver plataforma informacional em comum 
-Detalhar política de dados para os componentes manguezal e recifes de coral 
-Desenvolver interface para as unidades, com dados locais e gerais. 
2019: 
-Ampliar o número de UCs contempladas pelo componente manguezais do 
programa - 10 UCs (capacitação, pilotos de campo, análise de dados, 
compartilhamento de resultados)  
 

Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade legalmente 
instituído: 

· Decreto nº 8974 de 24 de janeiro de 2017: aprova a estrutura 
regimental do ICMBIO e prevê o desenvolvimento do Programa 
Nacional de Monitoramento da Biodiversidade.  

· Instrução Normativa ICMBIO nº 3, de 04 de setembro de 2017: 
Institui o Programa Nacional de Monitoramento da 
Biodiversidade do Instituto Chico Mendes. 

· Programa de capacitação em fase final de desenvolvimento – 
engloba experiências consolidadas (tartarugas marinhas, aves 
oceânicas, dentre outros), com ações mais recentes, como o 
auto monitoramento da pesca, e visa vários públicos – 
comunitários, gestores, parceiros.  

· Planilhas relativas ao monitoramento de desembarque e de 
observador científico articuladas, preparadas para a elaboração 
de sistema de dados e associadas a materiais de capacitação. 

· Política de dados já adequada para as várias situações. 18 UCs 
com manguezal preparadas para iniciar o monitoramento; 3 UCs 
com manguezal realizando o monitoramento. 

· Plataforma informacional em comum e interfaces variadas 
conforme usuário – em desenvolvimento. 

· Em 2018 foram capacitadas 21 UCs no componente Manguezal. 
Destas, 3 já iniciaram a coleta de dados, e as outras devem 
iniciar em 2019. 
 

-CGPEQ/DIBIO/ 
ICMBIO  
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 Monitoramento de ecossistemas recifais pelo método reef check em UCs 
- Elaborar bancos de dados, recuperar dados pretéritos de monitoramento de 
espécies e definir linhas de base do monitoramento do Reef Check; 
-Publicar os relatórios anuais e um livro com os resultados consolidados desde o 
início do Reef Check. 

· O Reef Check está sendo executado em 5 UCs:  
1.APA Costa dos Corais (Maragogi), 
2.Parna Fernando de Noronha, 
3.Rebio Atol das Rocas, 
4. Parna Abrolhos 
5. RESEX Marinha do Corumbau. 

· Banco de Dados: protocolos definidos e orientações para 
capacitação e análise de dados.  

· Publicações: pendentes. Livro, sob a responsabilidade do 
DECO/MMA. 

-CGPEQ/DIBIO/ 
ICMBIO  

-DECO/MMA 

 Monitoramento de espécies alvo das principais pescarias 
- Elaborar um programa de monitoramento das espécies alvo das principais 
pescarias até mar2018 
- Definir arranjo e cronograma de execução do programa 
- Executar o programa 

· Definida lista de pescarias não artesanais prioritárias (mais 
impactantes para espécies ameaçadas). 

· Monitoramento em curso (GefMar).  
· Realizada ampla articulação entre os centros de pesquisa do 

ICMBio (CEPSUL, TAMAR, CEPENE, CEPNOR) e UCs para 
estruturação do monitoramento do pescado de importância 
socioeconômica. 

· Protocolos de desembarque e embarque científico definidos. 
· Programa de capacitação: cursos locais em andamento com 

materiais didáticos e guias de identificação (articulação com 
Centros e parceiros). 

-CGPEQ/DIBIO/ 
ICMBIO 
-COFAP/DBFLO/ 
IBAMA  
-COPESQ/DESP 
/MMA 
-SEAP/PR 

 Banco de dados de informações oriundas dos EIA do setor de óleo e gás 
- Verificar a implementação do artigo 20 da Portaria MMA 422/2011 

Iniciadas tratativas com ICMBio e Petrobrás. DESP/MMA, 
ICMBio, 
IBAMA, 

 Identificação de áreas prioritárias para a Conservação e Uso Sustentável da 
Biodiversidade -Zona Costeira e Marinha 
2017: 
-Elaborar estudos e compilação dos dados de importância biológica 
2018: 
-Realizar consultas e oficinas 
- Elaborar Mapas e Resultados 

· Consultoria PJ (GEF MAR/WWF/CI) concluída.  
· Portaria MMA no 463/2018: reconhece como áreas prioritárias 

para a conservação, utilização sustentável, pesquisa e repartição 
de benefícios, as áreas referenciadas no § 2º , para efeito de 
formulação e implementação de políticas públicas, programas, 
projetos e atividades sob a responsabilidade do Governo 
Federal.  
 
 
 

DECO/MMA 
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 DEMANDAS DE APOIO 
-  MEMBROS DA CIRM: 

· Disponibilizar informações sobre áreas de interesse para mineração, navegação, portos, ambiental, entre outros. 
- PETROBRÁS:  

· Disponibilizar dados relativos aos programas de monitoramento de praias, condicionantes, controle de produção pesqueira e monitoramento de encalhes.  
- GOOS BRASIL: 

·  Avaliar a possibilidade de instalação e manutenção de bóias de monitoramento nas UCs. 
- MCTIC:  

· Buscar formas de apoio às pesquisas necessárias para ações tais como: plano de manejo de UCs, do Santuário de Baleias do Atlântico Sul, do reef check, e para PANs 
marinhos, dentre outras. 
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META 
(e) Manter o ciclo de avaliação do estado de conservação de espécies marinhas, visando a 
subsidiar políticas de conservação incluindo a atualização das listas de espécies ameaçadas 
(f) Implementar pelo menos 70% das ações dos Planos de Ação que envolvam ecossistemas 
ameaçados 
(g) Elaborar e implementar Planos de Ação ou de recuperação para pelo menos 75% das 
espécies marinhas ameaçadas 

SITUAÇÃO 
(e) Sistema de avaliação de espécies em funcionamento. 
(f) 60 % das ações de PAN estão em implementação ou 
concluídas. 
(g) 86 % das espécies marinhas ameaçadas contempladas em 
planos de ação ou planos de recuperação. 

Atividades Previstas Status Responsáveis 
Avaliação de espécies 
- Avaliar: 

· 2017: 245 espécies  
· 2018: 400 espécies 
· 2019: 600 espécies (100 aves marinhas) 

- Aprimorar sistema SALVE 

- Novo ciclo de avaliação iniciado em 2016; 
- 2016: 49 espécies avaliadas. 
- 2017: 163 (120 elasmos e 43 aves limícolas) 
-2018: 445 espécies avaliadas 
- Sistema de Avaliação do Estado de Conservação da Biodiversidade – 
SALVE em funcionamento 

CBC/DIBIO/ 
ICMBIO  

Atualização das Listas de espécies ameaçadas 
- Concluir atividades do GT 201/2017, que aperfeiçoará os dispositivos 
normativos referentes às restrições para a pesca das espécies ameaçadas de 
extinção. 
- Avaliar as recomendações de atualização da lista apresentada pelo ICMBio. 
- Publicar ato normativo. 

- GT Portaria MMA 201/2017 em andamento. DESP/MMA 

Elaboração e implementação de Planos de Ação (2017-2019) 
- Elaborar novos PANs 
- Realizar Monitorias dos PANs 
- Realizar Avaliação de Meio Termo  
- Realizar Avaliação Final dos PANs 
- Elaborar novos ciclos dos PANs 
 

2018 
· Publicados: Aves Marinhas, Albatrozes e Petréis - 3º ciclo, 

Peixe-boi Marinho, Lagoas do Sul; 
· Aguardando publicação: Cetáceos Marinhos; 
· Monitorias: Ambientes coralíneos (2ª), Manguezal 

(3ª), Tartarugas Marinhas (1ª), Tubarões (3ª); 
· Avaliações Meio Termo: Tubarões, Manguezal; 
· Avaliações Finais: Pequenos Cetáceos, Toninha, Aves Limícolas 

Migratórias, Grandes Cetáceos e Pinípedes. 
 
 
 
 
 

COPAN/DIBIO/ 
ICMBIO 
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2019 (previsão) 
· Novos ciclos: PAN Toninha e PAN Aves Limícolas 2º ciclo; 
· Monitoria: Albatrozes e Petréis, Aves Marinhas, 

Corais, Cetáceos Marinhos, Lagoas do Sul, Manguezal, Peixe-
boi Marinho, Tartarugas Marinhas, Tubarões; 

· Avaliações Meio Termo: Corais, Tartarugas Marinhas; 
· Avaliação Final: PAN Tubarões. 

Elaboração de planos de recuperação:  
· Budiões,  
· Guaiamum,  
· Cherne, 
· Bagres, 
· Outros identificados pelo GT 201/2017. 

2018 
· Planos publicados: budiões, guaiamum, bagre-branco (7 

espécies), cherne-verdadeiro, garoupa-verdadeira, batata, 
gurijuba, pargo (5 espécies), sirigado, badejo, caranha, 
garoupa-de-são-tomé (4 espécies). 

2019 (previsão) 
· Consultoria GEFMAR: Elaboração de planos de recuperação 

para as espécies restantes (identificadas no GT 201/2017): 
Cherne-negro, miragaia, falso congro rosa, camurupim, 
elasmobrânquios (tubarões e raias).  

DESP/MMA 
 

DEMANDAS DE APOIO 
- SECIRM 

· Auxiliar na manutenção do viveiro de mudas em Trindade; 
· Controlar o desembarque no arquipélago de ilha de Trindade e Martim Vaz e orientar os visitantes para evitar perturbações às colônias de Albatrozes e Petréis; 

 
- MCTIC:  

· Buscar formas de apoio às pesquisas necessárias para ações tais como:  plano de manejo de UCs e do Santuário de Baleias do Atlântico Sul , do reef check, e para 
PANs marinhos, dentre outras. 
 

- GTUCAM: 
· Incluir a conservação de ambientes coralíneos no Planejamento Espacial Marinho. 
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META 
(h) Contribuir para ampliar para 4% do MT e ZEE (3,5 milhões de km2) o total de áreas 
marinhas protegidas consolidadas 

SITUAÇÃO 
(h) 26,3 % do MT e ZEE com áreas marinhas protegidas por 
meio de UC. 

Atividades Previstas Status Responsáveis 
Criação e ampliação de Unidades de Conservação 
 
-Elaborar estudos para criação e ampliação de UCs 
 
-Aumentar a efetividade das Unidades de Conservação Marinhas 

UC Criadas/Ampliadas:  

· 2016: Revis Alcatrazes (67.364 ha) 

· 2017: Estação Ecológica (Esec) do Taim (32.797 ha) 

· 2018: Reserva Extrativista Itapetininga (16.294 ha); Reserva 
Extrativista Arapiranga-Tromaí (186.908 ha); Reserva 
Extrativista da Baía do Tubarão (223.917 ha); Área de Proteção 
Ambiental do Arquipélago de Trindade e Martim Vaz 
(40.237.709 ha); Monumento Natural das Ilhas de Trindade e 
Martim Vaz e do Monte Columbia (6.915.536ha); Área de 
Proteção Ambiental do Arquipélago de São Pedro e São Paulo 
(40.705.236 ha); Monumento Natural do Arquipélago de São 
Pedro e São Paulo (4.726.318 ha). 

 - Contratados 5 consultores (GEF MAR) para realização de estudos nas 
regiões:  

· Cadeia Vitória Trindade: já finalizada, com UCs criadas; 
· Banco Abrolhos e Foz do Rio Doce: consultoria finalizada. 
· Foz do Rio Amazonas e Albardão: consultoria em andamento. 

 
- Estudos para a criação de novas UC (Gef Mangues):  

· 3 Resex no Maranhão (Baia do Tubarão, Arapiranga-Tromaí, 
Rio Itapetininga): já finalizada, com UCs criadas; 

· 3 no Pará (Virandeua, Filhos do Mangue e ampliação de 
Chocoaré-Mato Grosso): processo em andamento. 
 
 
 
 

-DAP/MMA 
-CCUC/DIMAN/ 

ICMBIO  
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Definição de Áreas de Conservação e Recuperação de Espécies (ACREs) 
-Elaborar estudos para proposição de ACREs (áreas de exclusão de pesca e 
outras áreas marinhas manejadas) 
- Realizar seminário para construção de guia para a definição de ACRE (OECM) 
- Submissão de Proposta ao Sistema de Gestão da Pesca  
- Publicação das ACREs 

· Realizado seminário internacional em Recife sobre AMPs e 
OECMs/ACRES (abril/2018) 

· Contratação de 5 Consultores GEF MAR (estudos para 
proposição de ACRES).  

-Consultorias concluídas: mapeamento de pesca artesanal e 
interação com biodiversidade nas regiões Sudeste-Sul, 
Central, Norte. 
-Consultorias em andamento: mapeamento de pesca 
artesanal região nordeste, mapeamento de pesca industrial 
(PREPs). 

 

DESP/MMA 

Criação do Santuário de Baleias do Atlântico Sul (Brasil, Argentina, Gabão, 
África do Sul e Uruguai): Pesquisa não letal e não extrativa, integração de 
estratégias de conservação, incentivo ao turismo. 
 
- Apresentar proposta à IWC 
- Apresentar proposta à CMS 
- Realizar a 67ª Reunião da IWC no Brasil em 2018 

· Submetido e aprovado Plano de Manejo para conservação de 
Baleias no Atlântico Sul na 12ª. COP da CMS. 

· Sediada a 67º. Reunião CIB realizada no Brasil (04-14 de set de 
2018, Florianópolis). Participação de 75 países. 

· Declaração de Florianópolis: valorização da questão cientifica, 
reconhecimento do Atlântico Sul como uma área de especial 
interesse para a manutenção das populações de baleias, 
manutenção da moratória à caça comercial (em vigor desde 
1980). 

· Rejeitada a proposta da criação do santuário de Baleias do 
Atlântico Sul na 67ª Reunião CIB (necessidade de aprovação 
de 2/3 dos membros) 
 

DESP/MMA 

DEMANDAS DE APOIO 
 
- MCTIC:  

· Buscar formas de apoio às pesquisas necessárias para ações tais como:  plano de manejo de UCs e do Santuário de Baleias do Atlântico Sul, do reef check, e para 
PANs marinhos, dentre outras. 

- MARINHA: 
· Atualização dos documentos náuticos (cartas náuticas e outros) quanto às novas unidades de conservação. 
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 META 
(i) Manter o número de processos administrativos instaurados sobre infrações ambientais de 
pesca (número de processos de referência: 1.250) 
 

SITUAÇÃO 
(i) 1280 autos de infração (2018) 

Atividades Previstas Status Responsáveis 
Fiscalização Ambiental 
-Fiscalizar a atividade pesqueira 
 

2016: 1.209  
2017: 918 
2018: 1280 
 

DIPRO/IBAMA 
DIMAN/ICMBIO 
 

Analisar os procedimentos necessários para autorização para a construção e 
despacho de embarcações pesqueiras 
- Definir procedimentos para construção e despacho de embarcações 
pesqueiras  
 

Ação não iniciada. EMA/MB, 
SAP/SEAP, 
IBAMA 

DEMANDAS DE APOIO 
 
- MARINHA:  

· Compartilhar atracadouros para embarcações oficias e permitir a utilização de depósitos de bens apreendidos via Acordo de Cooperação Regional. 
· Manter e, quando possível, intensificar a fiscalização dos itens relativos à segurança da navegação e salvaguarda da vida humana no mar, conforme preconizado na 

NORMAM 8, nas distintas frotas pesqueiras. 
· Inclusão dos limites das UC nos documentos náuticos adequados a partir de informações advindas do ICMBIO. 

 
-SECIRM 

· Buscar renovação do convênio SECIRM/Petrobrás para obtenção de óleo diesel para a navegação de fiscalização (IBAMA e ICMBIO); 
 

- MINISTÉRIO PÚBLICO: 
· Buscar formas de possibilitar doações de pescado apreendido em anos eleitorais. 

 
- IBAMA: Auxiliar na divulgação anti-vandalismo das bóias (sistemas de coletas de dados) nas operações de fiscalização das embarcações pesqueiras. 
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NCAMINHAMENTOS 
 

Reunião 31/07/18 
· IBAMA/MMA: fornecer informações mais específicas, para a próxima reunião, sobre as dificuldades enfrentadas devido ao não alinhamento dos procedimentos 

administrativos da SEAP, EMA e IBAMA relativo à autorização de construção e despacho de embarcações pesqueiras. 
· IBAMA: verificar a possibilidade de articular localmente as fiscalizações para otimizar o uso do óleo diesel disponível. 
· MMA: incorporar a meta d (conservação de manguezais) na meta a (monitoramento de ecossistemas). 
· Todos: Revisar os representantes dos departamentos/órgãos no REVIMAR para facilitar organização das próximas reuniões. 
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Contatos / Participantes REVIMAR (pasta ambiental): 

 
Coordenação 

Ricardo Castelli Vieira(titular):  DAP/SBIO/MMA (Diretor do Dep. Áreas Protegidas), ricardo.vieira@mma.gov.br, tel 2028 2559 

Marília Marini (suplente):  DESP/SBIO/MMA (Diretora substituta do Dep. Conservação e Manejo de Espécies), marilia.marini@mma.gov.br, tel 2028 2132 

 

MMA 

-DESP/SBio/MMA: Andrea Varella, andrea.varella@mma.gov.br, tel 2028 2302 

-DAP/SBio/MMA: Betânia Fichino, betania.fichino@mma.gov.br, tel 2028 2565, 2028 2059 

-DECO/SBio/MMA: Rodrigo Vieira, rodrigo.vieira@mma.gov.br, tel 2028-2029  

ICMBio 

-CGPEQ/DIBIO/ICMBIO: Katia Torres, katia.ribeiro@icmbio.gov.br, tel 2028 9076 

-COPAN/DIBIO/ICMBio: Caren Dalmolin, caren.dalmolin@icmbio.gov.br , tel 2028 9059 

-CBC/DIBIO/ICMBIO: Rodrigo Jorge, rodrigo.jorge@icmbio.gov.br, tel 2028 9165 

-CCUC/DIMAN/ICMBIO: Bernardo Brito, bernardo.brito@icmbio.gov.br, Rossana Santana, rossana.santana@icmbio.gov.br, tel 2028 9221/9025,  

IBAMA 

-CGFIS/DIPRO/IBAMA: Renê Luiz de Oliveira, cgfis.sede@ibama.gov.br; tel 3316-1279 ou 1280 

-COFIS/DIPRO/IBAMA: Alexandre Marques, alexandre.marques@ibama.gov.br, Igor de Brito Silva, igor147358@gmail.com, cofis.sede@ibama.gov.br, ou José Vicente, tel 
3316 1312 ou 1226 

-CONOF/DIPRO/IBAMA: Govinda Terra, govinda.terra@ibama.gov.br,  conof.sede@ibama.gov.br, tel 3316 1244 

-COFAP/DBFLO/IBAMA: Maria Izabel Gomes, maria-izabel.gomes@ibama.gov.br, tel 3316 1058 
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