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Adote um Parque:
o que aconteceu em um ano?
Autor: Fábio Takeshi Ishisaki

Um ano se passou desde a formalização do Programa Adote um Parque – uma das
iniciativas mais propagandeadas pelo ex-ministro Ricardo Salles em sua gestão. O que
ocorreu nesse primeiro aniversário? Quais foram os andamentos? Adoções foram
realizadas?
1. Breve histórico
Em julho de 2020, o então ministro Ricardo Salles começava a falar sobre o
Programa Adote Um Parque: “O que a gente quer? Ao adotar um parque poderemos ter
empresas nacionais ou estrangeiras se responsabilizando, fazendo uma aliança pela
conservação dessas unidades.”
O programa passou a ser utilizado, além da propaganda governamental, para
embates como o acontecido com o ator e ativista Leonardo DiCaprio em setembro de 2020,
quando este replicou postagem da Associação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) na
campanha “#DefundBolsonaro”.

Fonte: Twitter
abril/2022

2

Porém, o programa só passou a existir de fato em fevereiro do ano seguinte. Em 8
de fevereiro de 2021, Salles participou do programa “Direto ao Ponto” da Jovem Pan e
afirmou: “O Adote um Parque é um programa que vai ser assinado amanhã pelo Presidente
da República (...). A primeira delas já será adotada pelo Carrefour, que inclusive é uma
empresa francesa, demonstrando que o setor privado transcende discussões políticas,
inclusive internacionais, e age de maneira concreta.” Ana Carolina Amaral (Folha de
S.Paulo) perguntou: “É também uma demonstração de que o senhor vem negociando com
essas empresas antes da publicação no Diário Oficial. (...) Como que o senhor pode
negociar com essas empresas antes da publicação?”. Em resposta, Salles afirmou: “Estou
procurando interessados e é assim que se faz”.

Fonte: Youtube a partir dos 24min40segundos.
No mesmo dia, foram divulgadas notícias de que o Carrefour havia fechado acordo
com o Ministério do Meio Ambiente (MMA) no âmbito do programa Adote Um Parque, que
seria lançado no dia seguinte.
Em 9 de fevereiro de 2021, foi realizado o evento de lançamento do programa, no
qual falaram o então ministro Salles, Noel Prioux (presidente do Carrefour América Latina) e
Jair Bolsonaro.
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Fonte: Youtube
A esperança era arrecadar R$3,2 bilhões com a iniciativa.
2. Normas publicadas
O programa foi institucionalizado em 10 de fevereiro de 2022, com o Decreto
Federal 10.623/2021, que “institui o Programa Adote um Parque, com a finalidade de
promover a conservação, a recuperação e a melhoria das unidades de conservação
federais por pessoas físicas e jurídicas privadas, nacionais e estrangeiras”. Nessa norma,
estão as diretrizes gerais do programa, cujos detalhes foram sistematizados pela POLÍTICA
POR INTEIRO em material exclusivo.
São informações gerais estabelecidas no Decreto:
Quem pode participar do chamamento
público e adotar?

Pessoas físicas, jurídicas ou grupos de pessoas
físicas e jurídicas privadas, observadas as
normas estabelecidas no edital de chamamento
público mediante apresentação dos
documentos exigidos.

Quem coordena o Programa?

Ministério do Meio Ambiente por meio do
Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio).

Qual é o valor mínimo para a adoção?

O valor mínimo de referência para a adoção
terá como base a área total de cada unidade de
conservação federal e será definido em ato do
Ministro de Estado do Meio Ambiente.
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Qual é o objeto da adoção?

Doação de bens e de serviços que atendam
aos objetivos do Programa, com ou sem ônus
ou encargos, conforme previsto em plano de
trabalho acordado.

Prazo da adoção

Máximo de cinco anos e poderá ser prorrogado,
a critério do ICMBio, desde que haja
manifestação de interesse do adotante de
caráter irrevogável, observado o desempenho
na execução de suas obrigações.

Benefícios ao adotante

I - a instalação de elementos identificadores do
adotante na unidade de conservação federal ou
no seu entorno, conforme previsto no termo de
adoção;
II - a inserção da identificação do adotante nas
sinalizações da unidade de conservação
federal;
III - o uso nas publicidades próprias dos
slogans"Uma empresa parceira" ou "Um
parceiro" ou "Uma parceira" da unidade de
conservação federal adotada, do bioma ou da
região em que a referida unidade se localiza,
previsto no edital de chamamento,
acompanhado do logotipo oficial do projeto do
Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Chico
Mendes; e
IV - o uso da unidade de conservação federal
para atividades institucionais temporárias.

Em 1 de março de 2021, foi publicada a relação de Unidades de Conservação
incluídas na primeira etapa do programa (Portaria MMA 73/2021), sendo todas da Amazônia
Legal. Assim, 132 UCs constaram na listagem, sendo, segundo a norma, R$ 50 por hectare
o valor mínimo de adoção para empresas nacionais e € 10,00/ha para empresas
estrangeiras. A norma se referia somente a “empresas”, não incluindo “pessoas físicas”,
diferentemente do Decreto Federal 10.623/2021, que instituiu o programa, como mostrou o
material exclusivo elaborado pela POLÍTICA POR INTEIRO à época.
Assim, com a publicação da relação de UCs da primeira etapa foi publicado, em 4 de
março de 2021, o Edital de Chamamento Público 4/2021 (inteiro teor aqui). Para a
formalização da adoção foram estabelecidas duas fases: Fase de Seleção e Fase de
Celebração.

FASE DE SELEÇÃO
Publicação
Público

do

Edital

de

Chamamento

Março de 2021
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Envio das propostas pelas proponentes

A qualquer momento a partir do
Primeiro dia útil após a publicação do
Edital

Anúncio do recebimento de proposta de
adoção para Unidade de Conservação
específica em sessão pública

Até 3 (três) dias úteis após
recebimento da proposta

Prazo para manifestação de interesse por
parte de outros interessados na mesma UC

3 (três) dias úteis após anúncio de
recebimento de proposta de adoção

Avaliação das propostas de adoção

3 (três) dias úteis após encerramento
do prazo de manifestação de interesse

Na hipótese de haver propostas com valores
e objetos iguais, realização de sorteio
realizado em sessão pública e divulgação do
resultado final

3 (três) dias úteis após avaliação das
propostas

Interposição de recursos contra o resultado

3 (três) dias úteis contados da
divulgação do resultado preliminar

Análise dos recursos pela Comissão de
Seleção

3 (três) dias úteis após prazo final de
apresentação das contrarrazões aos
recursos

Homologação e publicação do resultado
definitivo da fase de seleção, com
divulgação
das
decisões
recursais
proferidas (se houver)

3 (três) dias úteis após prazo final de
análise dos recursos

FASE DE CELEBRAÇÃO
Etapa 1: Convocação da proponente
selecionada para apresentação da minuta
sugestiva do plano de trabalho, visando a
indicação de bens e serviços necessários
para a Unidade de Conservação adotada

Até 5 (cinco) dias úteis

Etapa 2: Convocação da proponente
selecionada para assinatura do Termo de
Adoção, acompanhado de Plano de Trabalho
proposto ao ICMBio e o doador.

Até 15 (quinze) dias corridos a partir da
convocação

Em 19 de outubro de 2021, já na gestão Joaquim Leite, foi publicada a Portaria MMA
472/2021, que “torna pública a seleção das unidades de conservação federais na segunda
etapa do Programa Adote um Parque, e fixa valores mínimos de referência”. Nessa etapa,
chamada de “Adote um Parque Trilhas da Caatinga”, foram listadas 21 trilhas, divididas em
10 UCs. A norma trouxe valores mínimos que variam de R$12,08 a R$ 1.555,56 por
hectare.
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Posteriormente, foi tornado público o Edital de Chamamento Público 9/2021, que
traz mais detalhes, inclusive estabelecendo também duas fases (Seleção e Celebração),
cujas informações foram sistematizadas abaixo:
Objeto

Doação de bens e serviços voltados para
implementação, manejo e sinalização das
trilhas, infraestrutura mínima e
equipamentos facilitadores associados das
Unidades de Conservação do Bioma Caatinga.

Quem pode participar do chamamento
público e adotar?

pessoas físicas, jurídicas ou grupos de pessoas
físicas e jurídicas privadas, nacionais ou
estrangeiras, individualmente ou por meio de
declaração de formalização do consórcio.

FASE DE SELEÇÃO
Publicação
Público

do

Edital

de

Chamamento

Novembro de 2021

Envio das propostas pelas proponentes

A qualquer momento a partir a partir da
publicação no Diário Oficial da União do aviso
de abertura do chamamento público

Anúncio do recebimento de proposta de
adoção para Unidade de Conservação
específica em sessão pública via reunião no
Microsoft Teams

10 (dez) dias úteis após a publicação no Diário
Oficial da União do aviso de abertura do
chamamento público

Divulgação do resultado final

Até 3 (três) dias úteis contados da realização da
sessão pública

Interposição de recursos contra o resultado

Até 5 (cinco) dias úteis contados da publicação
do resultado

Análise dos recursos pela Comissão de
Seleção

3 (três) dias úteis após prazo final de
apresentação das contrarrazões aos recursos

Homologação e publicação do resultado
definitivo da fase de seleção, com
divulgação
das
decisões
recursais
proferidas (se houver)

Até 3 (três) dias úteis após prazo final de
análise dos recursos

FASE DE CELEBRAÇÃO
Etapa 1: Convocação da proponente
selecionada para início da elaboração do
plano de trabalho de forma conjunta com o
ICMBio, visando a indicação de bens e
serviços para implementação, manejo e

Até 5 (cinco) dias úteis.
O prazo de elaboração do plano de trabalho
será de 30 (trinta) dias corridos, podendo ser
prorrogado pelo mesmo período, caso
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sinalização das trilhas, infraestrutura mínima
e equipamentos facilitadores associados
necessários para a Unidade de Conservação
adotada

necessário e mediante acordo entre as partes.

Etapa 2: Convocação da proponente
selecionada para assinatura do Termo de
Adoção, acompanhado de Plano de Trabalho
pactuado entre o ICMBio e o doador.

Até 15 (quinze) dias corridos a partir da
convocação

3. Qual é o status de cada etapa do Programa?
a. Primeira etapa: Amazônia Legal
Na primeira etapa do programa, foram apresentadas, no primeiro ano do Adote Um
Parque, oito propostas, das quais somente uma avançou. Uma nona proposta anunciada,
da Caixa Econômica Federal, não se concretizou, tendo em vista que sequer houve sessão
pública.
As informações divulgadas pelo MMA e pelo ICMBio referem-se aos protocolos de
intenções assinados pelas proponentes, às sessões públicas de divulgação das propostas e
aos resultados finais da seleção.
Interessada(o)

Unidade de
Conservação

Assinatura do
protocolo de
intenções

Anúncio site MMA

Carrefour

Reserva Extrativista do
Lago do Cuniã (RO)

09/02

https://www.gov.br/mma
/pt-br/assuntos/noticias/
publicado-edital-da-prim
eira-etapa-do-programa
-adote-um-parque

Genial Investimentos

ARIE Projeto Dinâmica
Biológica de
Fragmentos Florestais
(AM)

02/03

https://www.gov.br/mma
/pt-br/assuntos/noticias/
programa-adote-um-par
que-prepara-segunda-a
docao-de-parque-nacio
nal

Coopecredi Guariba

Reserva Extrativista de
São João da Ponta (PA)

17/03

https://www.gov.br/mma
/pt-br/assuntos/noticias/
coopecredi-guariba-e-te
rceira-empresa-a-partici
par-do-programa-adoteum-parque

Geoflorestas

Reserva Extrativista
Chocoaré-Mato Grosso
(PA)

25/03

https://www.gov.br/mma
/pt-br/assuntos/noticias/
quarta-adocao-do-adot
e-um-parque-encaminh
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ada-no-para
Cooperativa
Agroindustrial
(Coplana)

ARIE Seringal Nova
Esperança (AC)

29/03

https://www.gov.br/mma
/pt-br/assuntos/noticias/
quinta-adocao-do-adote
-um-parque-encaminha
da-no-acre

Grupo Heineken

Reserva Extrativista
Quilombo do Flexal
(MA)

05/04

https://www.gov.br/mma
/pt-br/assuntos/noticias/
heineken-e-ministerio-d
o-meio-ambiente-assina
m-adocao-de-reserva-n
o-maranhao

MRV Engenharia

Reserva Extrativista
Marinha Cuinarana

14/04

https://www.gov.br/mma
/pt-br/assuntos/noticias/
reserva-no-para-e-setim
a-adocao-do-programaadote-um-parque
https://www.gov.br/icmbi
o/pt-br/acesso-a-inform
acao/licitacoes-e-contra
tos/chamamento-public
o/2021/ata_resultado_a
dote_um_parque_1904.
pdf

Coca-Cola Brasil

ARIE Javari Buriti

28/04

https://www.gov.br/mma
/pt-br/assuntos/noticias/
programa-adote-um-par
que-encaminha-oitavaadocao-na-amazonia

Caixa Econômica
Federal

"Parques Nacionais"
(não se especificou
quais)

12/05

https://www.gov.br/mma
/pt-br/assuntos/noticias/
caixa-economica-federa
l-assina-participacao-no
-programa-adote-um-pa
rque

A POLÍTICA POR INTEIRO teve acesso à cópia integral de todos os processos
relacionados às propostas efetivadas, passando abaixo a analisar cada uma delas.

Nome

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

Processo SEI

02070.001881/2021-11
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Unidade de Conservação

Reserva Extrativista Lago do Cuniã (RO)

Valor ofertado

R$3.793.850,00

Status atual da adoção

Não efetivada ainda

Principais etapas realizadas

●
●
●
●
●

●

●

●
●

●

15/03/2021 - Declaração de Ciência e
Concordância
18/03/2021 - Proposta de adoção
18/03/2021 - Sessão pública de recebimento de
propostas
06/04/2021 - Ata de resultado
07/05/2021 - Ofício 5 (8824356) do presidente do
ICMBio ao Carrefour: “Nesta senda, informo que
este
Instituto
está
construindo
proposta
participativa junto à Unidade de Conservação e à
população tradicional local, com a interlocução do
Ministério do Meio Ambiente, a fim de observar as
demandas
da
Unidade
para
posterior
consolidação do Plano de Trabalho, em
consonância com o Edital de Chamamento
Público.
Com o compromisso de que nossas equipes
envidarão esforços para a melhor construção do
Plano de Trabalho, a lista sugestiva será
apresentada
oportunamente
ao
Carrefour
Comércio e Indústria Ltda, para análise e
decisão.”
28/05/2021 - Ofício 15 (8945434) do presidente do
ICMBio ao Carrefour: “(...) utilizo-me do presente
documento para convidar Vossas Senhorias para
reunião junto à Comissão do Programa Adote um
Parque, visando alinhamento e orientações sobre
o Programa, bem como diálogo sobre lista de
bens e serviços e construção do Plano de
Trabalho, referente à adoção da RESEX Lago do
Cuniã.
Neste sentido, informo que a referida reunião está
agendada para o dia 02 de junho de 2021
(quarta-feira), às 10:30 (...)”.
11/06/2021 - E-mail (9015514) do presidente do
ICMBio à servidores: “Apresentando meus
cumprimentos, convido-os para participarem da
visita técnica à Reserva Extrativista Lago do
Cuniã, que será realizada no período de 17 a 20
de junho de 2021, com participação dos
representantes da "empresa adotante" Carrefour,
no âmbito do Programa Adote um Parque.”
17/06/2021
Ofício
SEI
nº
19/2021-ADOTE/CGEUP/DIMAN/GABIN/ICMBio
do Secretário do Programa Adote um Parque à
Gerência Regional 1 e RESEX Lago do Cuniã: “
(...) esta Coordenação-Geral, por intermédio
Divisão de Monitoramento e Avaliação da Gestão
de Unidades de Conservação (DMAG/COGEP),
elaborou uma Planilha para construção de lista de
insumos
e
serviços,
a
qual comporá,
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●
●
●

●

●
●

●

●

posteriormente, Plano de Trabalho a ser
apresentado ao Adotante.
(...)
solicito
a
avaliação/reavaliação
das
necessidades (visto que há propostas de outras
áreas) e preenchimento nos moldes da Planilha
SEI nº 9043592, em Excel, devendo ser
apresentada até o dia 01º de julho de 2021.”
01/07/2021 - Planilha (9128908): Lista sugestiva
de itens.
06/07/2021 - Plano de Trabalho Adote Um Parque
(9159590)
07/07/2021
Ofício
SEI
nº
28/2021-ADOTE/COGEP/CGPLAN/DIPLAN/GABI
N/ICMBio do Secretário do Programa Adote um
Parque aos membros da Comissão Adote um
Parque: “Nesta senda, com fulcro em discutir a
lista sugestiva a ser apresentada ao adotante,
convoco Vossas Senhorias (na ausência do titular,
o suplente), para reunião que acontecerá no dia
08 de julho de 2021, às 09 horas, via plataforma
virtual Microsoft Teams.”
08/07/2021 - Despacho Interlocutório (9175362)
do Secretário do Programa Adote um Parque à
Gerência Regional 1: “Após análise minuciosa de
cada item constante na Planilha supracitada, a
Comissão deliberou alguns encaminhamentos,
propôs e questionou alguns tópicos, os quais
passo a relatar.”
20/08/2021 - Plano de Trabalho Adote Um Parque
(9454562)
20/08/2021 - Despacho Interlocutório (9454566)
do Chefe do NGI ICMBio Cuniã-Jacundá:
esclarecimentos quanto aos questionamentos da
Comissão.
05/10/2021 - Despacho Interlocutório (9745506)
do Secretário do Programa Adote um Parque à
RESEX Lago do Cuniã: “Em havendo, solicito:
○ breve
informação
sobre
a(as)
comunidade(es) tradicionais;
○ que informe sobre possíveis reuniões com
a(as)
comunidade(es),
conselho(os),
associação(ões) e/ou representação(ões)
sobre o presente Programa, bem como seu
teor;
○ que seja agendada reunião formal entre
conselho(os)/representação(ões)
para
apresentação do Programa e respectiva lista
sugestiva, devendo a reunião ser registrada
em Ata e
○ as reuniões deverão ser informadas nos
autos, por Despacho, devendo constar data,
hora, local, componentes e assunto.”
18/01/2022 - Memória de Reunião (10355763)
entre representante da Associação dos Moradores
da RESEX Lago do Cuniã (ASMOCUN), Consultor
da COOPCUNIÃ e Ex morador da RESEX Lago
do Cuniã, dois analistas ambientais do NGI
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●
●
●

ICMBio Cuniã-Jacundá: “Ao final da reunião,
houve um consenso sobre a necessidade de mais
encontros entre os gestores do ICMBio e os
comunitários, encontros entre as próprias
comunidades, bem como mecanismos para de
melhorar o comparecimento e o interesse dos
comunitários pelo Programa Adote um Parque e
pelas atividades gerais que são desenvolvidas na
RESEX.”
31/01/2022 - Declaração Aceite ASMOCUN ao
Prog. Adote um Parque (10461083).
31/01/2022 - Declaração Aceite COOPCUNIÃ ao
Prog. Adote um Parque (10461085)
31/01/2022 - Declaração Aceite ASPROPUCUNIÃ
ao Prog. Adote um Parque (10461091)

Plano de Trabalho (bens e serviços)

Macroatividades:
● Realização de reforma e construção de
infraestruturas necessários ao ICMBio na Resex
Lago do Cuniã;
● Aquisição
de
equipamentos
e
insumos
necessários ao ICMBio para à gestão da Resex
Lago do Cuniã;
● Promover o desenvolvimento do projeto de
manejo de jacarés por meio do apoio à
capacitação, equipamentos, licenciamento e
organização local para o funcionamento do projeto
na Resex Lago do Cuniã;
● Apoiar o desenvolvimento da cadeia produtiva do
pescado e pirarucu visando a sustentabilidade e
desenvolvimento local;
● Apoiar o desenvolvimento da agroindústria de
polpas e açaí na Resex Lago do Cuniã;
● Apoiar no desenvolvimento da cadeia produtiva da
castanha do Brasil visando a geração de renda e
conservação local;
● Apoiar o desenvolvimento do Turismo de Base
Comunitária na Resex Lago do Cuniã;
● Apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar
na Resex Lago do Cuniã;
● Apoiar o desenvolvimento das organizações
comunitárias locais para as atividades de gestão
na Resex Lago do Cuniã.

Nome

GENIAL
INVESTIMENTOS
VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Processo SEI

02070.001880/2021-76

Unidade de Conservação

Área de Relevante Interesse Ecológico Projeto
Dinâmica biológica de Fragmentos Florestais (AM)

Valor ofertado

R$ 159.000,00

CORRETORA

DE
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Status atual da adoção
Principais etapas realizadas

Não efetivada
21/12/2021)
●
●
●
●

●

●

●

●

●

ainda

(sem

andamentos

desde

18/03/2021 - Proposta de adoção (8573584)
18/03/2021 - Sessão Pública de recebimento de
propostas (8579358)
06/04/2021 - Ata de Resultados das propostas
(8652161)
26/04/2021 - Despacho Interlocutório (8751928)
do Coordenador Geral de Consolidação Territorial
à Divisão de Consolidação de Limites: “(...) isto
posto solicitamos a relação de imóveis em trâmite
na unidade de conservação supracitada (...)”.
29/04/2021
Informação
Técnica
nº
143/2021-DCOL/CGTER/DISAT/GABIN/ICMBio:
“Com relação a ARIE Projeto Dinâmica Biológica
de Fragmentos Florestais - AM foi verificado não
haver imóveis com processo em trâmite na
CGTER. O mapa anexo SEI 8767594 demonstra a
situação fundiária da referida UC. Alguns
Fragmentos a noroeste sobrepõem UC estadual a
APA Margem Esquerda do Rio Negro-Setor
Aturiá-Apuauzinho.”
10/05/2021 - Ofício 7 (8831466) do Presidente da
Comissão Adote um Parque à Genial
Investimentos: “Nesta senda, informo que este
Instituto está construindo proposta participativa
junto à Unidade de Conservação e à população
tradicional local, com a interlocução do Ministério
do Meio Ambiente, a fim de observar as
demandas
da
Unidade
para
posterior
consolidação do Plano de Trabalho (...)”.
28/05/2021
Ofício
SEI
nº
16/2021-ADOTE/CGEUP/DIMAN/GABIN/ICMBio
do Presidente da Comissão Adote um Parque à
Genial Investimentos: “(...) utilizo-me do presente
documento para convidar Vossas Senhorias para
reunião junto à Comissão do Programa Adote um
Parque, visando alinhamento e orientações sobre
o Programa, bem como diálogo sobre lista de
bens e serviços e construção do Plano de
Trabalho, referente à adoção da ARIE Dinâmica
Biológica Fragmentos Florestais.
Neste sentido, informo que a referida reunião está
agendada para o dia 02 de junho de 2021
(quarta-feira), às 16h (...)”.
07/07/2021
Ofício
SEI
nº
30/2021-ADOTE/COGEP/CGPLAN/DIPLAN/GABI
N/ICMBio (9166254) do Secretário do Programa
Adote um Parque aos Membros da Comissão
Adote um Parque: “Nesta senda, com fulcro em
discutir a lista sugestiva a ser apresentada ao
adotante, convoco Vossas Senhorias (na ausência
do titular, o suplente), para reunião que
acontecerá no dia 08 de julho de 2021, às 09
horas, via plataforma virtual Microsoft Teams.”
07/07/2021 - Planilha referente ao Plano de
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●

●

●

●

Trabalho (9169852)
13/07/2021 - Despacho Interlocutório (9205236)
da Chefe de Gabinete Substituta da presidência
do ICMBio à DIPLAN: “Restituímos o presente
processo, considerando que não houve tempo
hábil para sua discussão durante a reunião
realizada no dia 08/07/21, conforme convocação
feita
por
meio
do
Ofício
SEI
nº
30/2021-ADOTE/COGEP/CGPLAN/DIPLAN/GABI
N/ICMBio.”
30/09/2021
Ofício
SEI
nº
35/2021-ADOTE/COGEP/CGPLAN/DIPLAN/GABI
N/ICMBio do Secretário do Programa Adote um
Parque à Genial Investimentos: “(...) utilizamo-nos
do presente documento para convidar Vossas
Senhorias para reunião junto aos membros do
Programa
Adote
um
Parque,
visando
alinhamento, orientações sobre o Programa e
apresentação de lista sugestiva de bens e
serviços, visando construção do Plano de
Trabalho, referente à adoção da ARIE Dinâmica
Biológica Fragmentos Florestais.
Cabe salientar que após diversas tentativas
insucedidas de comunicação com essa Genial
Investimentos Corretora de Valores Mobiliários
S.A, por e-mail e telefone, solicito que o retorno
seja o mais breve possível por intermédio do
correio eletrônico: adoteumparque@icmbio.gov.br.
Não obstante, informo que sem o cumprimento da
referida etapa, ficamos impossibilitados no avanço
do procedimento de Adoção.”
05/10/2021 - Despacho Interlocutório (9743712)
do Secretário do Programa Adote um Parque à
ARIE Dinâmica Biológica Fragmentos Florestais:
“Considerando diversas reuniões, conversas e
solicitações realizadas por esta Equipe do
Programa Adote um Parque, questiono se essa
Unidade de Conservação, em procedimento de
adoção, conta com comunidade(es) tradicional(is)
em seu território. Em havendo, solicito:
○ breve
informação
sobre
a(as)
comunidade(es) tradicionais;
○ que informe sobre possíveis reuniões com
a(as)
comunidade(es),
conselho(os),
associação(ões) e/ou representação(ões)
sobre o presente Programa, bem como seu
teor;
○ que seja agendada reunião formal entre
conselho(os)/representação(ões)
para
apresentação do Programa e respectiva lista
sugestiva, devendo a reunião ser registrada
em Ata e
○ as reuniões deverão ser informadas nos
autos, por Despacho, devendo constar data,
hora, local, componentes e assunto.”
08/10/2021 - Despacho Interlocutório (9773946)
da chefe da ARIE PDBFF ao Coordenador-Geral
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de Planejamento Operacional e Orçamento
(CGPLAN/DIPLAN): “Em resposta ao Despacho
Interlocutório (SEI 97437120, informamos que
não existe nenhum tipo de população tradicional
no interior da ARIE Projeto Dinâmica Biológica de
Fragmentos Florestais - ARIE PDBFF e que
também não existe nenhum morador. A UC está
localizada dentro do Distrito Agropecuário da
Suframa - DAS que é administrado pela
Superintendência da Zona Franca de Manaus
(SUFRAMA). Os 23 polígonos florestais estão
distribuídos no interior de três fazendas: Dimona
(com 4 polígonos florestais) Porto Alegre (com 4
polígonos florestais) e Esteio (com 15 polígonos
florestais).”
Plano de Trabalho (bens e serviços)

Macroatividades:
● Atividades de proteção da ARIE PDBFF;
● Oficinas de sinalização de trilhas e
interpretação ambiental utlizando o padrão
ICMBio- com aulas práticas e implementação
na ARIE PDBFF. Nessa atividade estão
previstas atividades de voluntariado (alunos de
universidades locais) e de Educação
Ambiental;
● Curso "Consequencias da Fragmentação
Florestal na Amazônia";
● Produção de Material de Divulgação da ARIE
PDBFF;
● Manutenção de 6 acampamentos que são
utilizados para a realizaçao de pesquisa
científica na ARIE PDBFF.
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Fonte: Documento 8767594 do processo 02070.001880/2021-76.

Nome

COOPECREDI
CREDITO

Processo SEI

02070.001928/2021-46

Unidade de Conservação

Reserva Extrativista de São João da Ponta (PA)

Valor ofertado

R$ 170.400,00

Status atual da adoção

Não efetivada
21/12/2021)

Principais etapas realizadas

●
●
●
●
●

GUARIBA

ainda

-

(sem

COOPERATIVA

andamentos

DE

desde

17/03/2021 - Declaração de ciência e
concordância (8571184)
17/03/2021 - Proposta de adoção (8571372)
18/03/2021 - Sessão Pública de recebimento das
propostas (8579368)
06/04/2021 - Ata de Resultado das propostas
(8650587)
28/05/2021 - Ofício (8945280) do Presidente da
Comissão Adote um Parque à Coopecredi
Guariba: “(...) utilizo-me do presente documento
para convidar Vossas Senhorias para reunião
junto à Comissão do Programa Adote um Parque,
visando
alinhamento e orientações sobre o
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●
●
●

●

●
●

●

Programa, bem como diálogo sobre lista de bens
e serviços e construção do Plano de Trabalho,
referente à adoção da RESEX de São João da
Ponta.
Neste sentido, informo que a referida reunião está
agendada para o dia 01º de junho de 2021
(terça-feira), às 17h (...)”.
01/07/2021 - Planilha Adote Um Parque - RESEX
São João da Ponta (9133792)
06/07/2021 - Plano de Trabalho (9160192)
07/07/2021 - Ofício (9165084) do Secretário do
Programa Adote um Parque aos Membros da
Comissão Adote um Parque: “Nesta senda, com
fulcro em discutir a lista sugestiva a ser
apresentada ao adotante, convoco Vossas
Senhorias (na ausência do titular, o suplente),
para reunião que acontecerá no dia 08 de julho de
2021, às 09 horas, via plataforma virtual Microsoft
Teams.”
16/07/2021 - Despacho Interlocutório (9227848)
da
Coordenação
de
Assessoramento
Administrativo
(DIPLAN)
à
CGPLAN:
“Encaminhamos o presente processo para ciência,
em relação ao exposto no Despacho Interlocutório
GABIN SEI n° 9205154, o qual informa que
aguarda nova convocação, tendo em vista que
não houve tempo hábil para sua discussão
durante a reunião realizada no dia 08/07/21.”
22/07/2021 - Plano de Trabalho (9261178)
05/10/2021 - Despacho Interlocutório (9745704)
do Secretário do Programa Adote um Parque à
RESEX São João da Ponta: “questiono se essa
Unidade de Conservação, em procedimento de
adoção, conta com comunidade(es) tradicional(is)
em seu território. Em havendo, solicito:
○ breve
informação
sobre
a(as)
comunidade(es) tradicionais;
○ que informe sobre possíveis reuniões com
a(as)
comunidade(es),
conselho(os),
associação(ões) e/ou representação(ões)
sobre o presente Programa, bem como seu
teor;
○ que seja agendada reunião formal entre
conselho(os)/representação(ões)
para
apresentação do Programa e respectiva lista
sugestiva, devendo a reunião ser registrada
em Ata e
○ as reuniões deverão ser informadas nos
autos, por Despacho, devendo constar data,
hora, local, componentes e assunto.”
25/10/2021 - Despacho Interlocutório (9859606)
do Chefe de UC I do NGI ICMBio Salgado
Paraense: “Em atenção ao Despacho n°,
inicialmente informamos que os limites da RESEX
São João da Ponta foram estabelecidos
especialmente com base na paisagem natural, de
modo que seu território é composto praticamente
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por Lâmina d’água, manguezais, ilhas e praias, e
suas populações extrativistas tradicionais residem
em vilas e cidade localizadas no entorno da
unidade de conservação, conforme Mapa SEI n°
9859606. Sendo que estas vilas e cidades
integram 05 (cinco) polos comunitárias que
compõem o Conselho Deliberativo da UC, cujo
representantes são eleitos pelos membros das
comunidades.
Por seguintes, informamos que a gestão da
RESEX São João da Ponta, juntamente com
representantes da empresa e do Programa Adote
Um Parque/ICMBio realizou em 29/09/21 reunião
remota via Teams com representantes da
Associação de Usuários da RESEX Marinha São
João da Ponta – MOCAJUIM visando esclarecer
os objetivos do programa e apresentar lista
sugestiva elaborado pela gestão da UC.
Por fim, informamos que o NGI-ICMBio Salgado
Paraense visando a apresentação do Programa
Adote um Parque e da respectiva lista sugestiva
da UC em reunião formal do Conselho
Deliberativo da RESEX São João da Ponta,
encaminhou a Nota Técnica nº 8/2021/NGI
ICMBio Salgado Paraense (SEI n° 9813712)
objetivando a publicação da necessária Portaria
de Renovação/ Modificação deste conselhos
deliberativo. Além disso, foi solicitado autorização
para realização de reuniões presenciais no
período de 06 à 10/12/21, para a apresentação do
Programa
e lista sugestiva nos Polos
Comunitários e no Conselho Deliberativo da
RESEX São João da Ponta, sendo que
aguardamos a conclusão dos referidos processos
para procedermos as necessárias reuniões
formais.”
Plano de Trabalho (bens e serviços)

Macroatividades:
● Dotar a RESEX São João da Ponta de base de
apoio local;
● Dotar a RESEX São João da Ponta de equipe
de apoio local;
● Dotar a equipe de apoio apoio local de
equipamentos.

Nome

GEOFLORESTAS SOLUÇÕES AMBIENTAIS SS LTDA

Processo SEI

02070.001718/2021-58

Unidade de Conservação

Reserva Extrativista Chocoaré-Mato Grosso

Valor ofertado

R$ 141.000,00

Status atual da adoção

Não

efetivada

ainda

(sem

andamentos

desde
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23/12/2021)
Principais etapas realizadas

●
●
●
●

●
●
●

●

●

10/03/2021 - Proposta de Adoção (8527234)
25/03/2021 - Sessão Pública de recebimento das
propostas (8615400)
07/04/2021 - Ata de resultados das propostas
(8655136)
28/05/2021
Ofício
SEI
nº
10/2021-ADOTE/CGEUP/DIMAN/GABIN/ICMBio
(8945016) do Presidente da Comissão Adote um
Parque à Geoflorestas: “(...) utilizo-me do presente
documento para convidar Vossas Senhorias para
reunião junto à Comissão do Programa Adote um
Parque, visando alinhamento e orientações sobre
o Programa, bem como diálogo sobre lista de
bens e serviços e construção do Plano de
Trabalho, referente à adoção da RESEX Chocoaré
Mato Grosso.
Neste sentido, informo que a referida reunião está
agendada para o dia 08 de junho de 2021
(terça-feira), às 15h (...)”.
01/07/2021 - Planilha (9129860)
06/07/2021 - Plano de Trabalho (9159924)
07/07/2021
Ofício
SEI
nº
27/2021-ADOTE/COGEP/CGPLAN/DIPLAN/GABI
N/ICMBio (9164988) do Secretário do Programa
Adote um Parque aos Membros da Comissão
Adote um Parque: “Nesta senda, com fulcro em
discutir a lista sugestiva a ser apresentada ao
adotante, convoco Vossas Senhorias (na ausência
do titular, o suplente), para reunião que
acontecerá no dia 08 de julho de 2021, às 09
horas, via plataforma virtual Microsoft Teams.”
05/10/2021 - Despacho Interlocutório (9745372)
do Secretário do Programa Adote um Parque à
RESEX Chocoaré Mato Grosso: “(...) questiono se
essa Unidade de Conservação, em procedimento
de
adoção,
conta
com
comunidade(es)
tradicional(is) em seu território. Em havendo,
solicito:
○ breve
informação
sobre
a(as)
comunidade(es) tradicionais;
○ que informe sobre possíveis reuniões com
a(as)
comunidade(es),
conselho(os),
associação(ões) e/ou representação(ões)
sobre o presente Programa, bem como seu
teor;
○ que seja agendada reunião formal entre
conselho(os)/representação(ões)
para
apresentação do Programa e respectiva lista
sugestiva, devendo a reunião ser registrada
em Ata e
○ as reuniões deverão ser informadas nos
autos, por Despacho, devendo constar data,
hora, local, componentes e assunto.”
31/10/2021 - Despacho Interlocutório (9894962)
do Chefe de UC I do NGI ICMBio Salgado
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Paraense:
“Em
atenção
ao
Despacho
Interlocutório SEI n° 9745372, inicialmente
informamos que os limites da RESEX Chocoaré
Mato Grosso foram estabelecidos espacialmente
com base na paisagem natural, de modo que seu
território é composto praticamente por Lâmina
d’água, manguezais, ilhas e praias, assim
correspondendo ao território de uso de suas
populações extrativistas tradicionais que residem
em vilas e na sede municipal localizadas no
entorno da unidade de conservação, conforme
Mapa SEI n° 9894912. Estas vilas e a sede
municipal integram 05 (cinco) polos comunitárias
que compõem o Conselho Deliberativo da UC,
cujos representantes são eleitos pelos membros
das comunidades, os quais juntamente com os
representantes da Associação de Usuários da
Reserva Extrativista Marinha Chocoaré-Mato
Grosso – AUREMC-M/G, concessionária do
território, representam as populações extrativistas
tradicionais da UC.
Por seguinte, informamos que o NGI-ICMBio
Salgado Paraense durante a 1ª Reunião
Extraordinária de 2021 do Conselho Deliberativo
da RESEX Chocoaré-Mato Grosso, realizada de
forma remota em 13 de maio de 2021, conforme
Minuta de Ata SEI n° 8957784, apresentou aos
membros do conselho deliberativo os objetivos do
Programa Adote um Parque; O endereço
eletrônico para acompanhamento do processo de
adoção das UCs, e, ainda, informou que a RESEX
Chocoaré Mato-Grosso foi uma das primeiras
unidades de conservação a receber proposta de
adoção, informando ainda que esta encontrava-se
em processo de consulta no âmbito do ICMBio
para avaliar as possíveis ações a serem apoiadas
pelo programa. Ademais, foi informado que, por
meio de consulta, a gestão da UC sugeriu utilizar
o aporte financeiro proposto para reverter o déficit
de recursos humanos que enfrenta. Na ocasião,
foi requerido por membro do Conselho
Deliberativo da RESEX Chocoaré-Mato Grosso
que houvesse consulta à base comunitária e
extrativista para melhor articulação das propostas
e assim possibilitar uma conclusão construída
participativamente.
Também
informamos
que,
em
30/07/21
recebemos a visita de representantes da empresa
Geoflorestas na RESEX Chocoaré-Mato Grosso,
juntamente com representantes da GR1/ICMBio.
Na oportunidade foi promovido um encontro com
representantes da Associação de Usuários da
RESEX Chocoaré-Mato Grosso, onde se buscou
esclarecer possíveis dúvidas em relação ao
Programa Adote um Parque e destacar a
importância da participação dos representantes
das populações extrativistas tradicionais no
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processo de construção e implementação da
ações do programa.
Por fim, informamos que o NGI-ICMBio Salgado
Paraense, visando a apresentação do Programa
Adote um Parque e da lista sugestiva proposta
para a RESEX Chocoaré-Mato Grosso ao
Conselho Deliberativo da UC e Polos
Comunitários,
solicitou
autorização
para
realização de reuniões presenciais no período de
03 à 07/11/21, através da Informação Técnica n°
01/2021 (SEI n° 9834002), sendo que até o
momento permanecemos no aguardo da referida
autorização.”
Plano de Trabalho (bens e serviços)

Macroatividades:
● Dotar a RESEX Chocoaré-Mato Grosso de
base de apoio local;
● Dotar a RESEX Chocoaré-Mato Grosso de
equipe de apoio local.

Fonte: Documento 8767124 do processo 02070.001718/2021-58

Nome

COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
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Processo SEI

02070.001999/2021-49

Unidade de Conservação

ARIE Seringal Nova Esperança (AC)

Valor ofertado

R$ 128.700,00

Status atual da adoção

Não efetivada
05/01/2022)

Principais etapas realizadas

●
●
●
●

●

●
●

●

ainda

(sem

andamentos

desde

24/03/2021 - Proposta de adoção (8603262)
25/03/2021 - Sessão Pública de recebimento das
propostas (8615438)
07/04/2021 - Ata de Resultados das propostas
(8655031)
29/04/2021
Informação
Técnica
nº
145/2021-DCOL/CGTER/DISAT/GABIN/ICMBio
(8768102): “Com relação a ARIE Seringal Nova
Esperança - AC foi verificado não haver imóveis
com processo em trâmite na CGTER. O mapa
anexo SEI 8768090 demonstra a situação
fundiária da referida UC. Foram identificados dois
imóveis, porém não possuem processo aberto no
ICMBio: Fazenda Nova Esperança de MAT. 06,
R-1-6, Lv.-02, 01/07/1980 e Fazenda Novilho de
mat. R.7-186, Fl. 198, Lv.2, CRI-XAPURI.”
28/05/2021
Ofício
SEI
nº
14/2021-ADOTE/CGEUP/DIMAN/GABIN/ICMBio
(8945370) do Presidente da Comissão Adote um
Parque à COPLANA: “(...) utilizo-me do presente
documento para convidar Vossas Senhorias para
reunião junto à Comissão do Programa Adote um
Parque, visando alinhamento e orientações sobre
o Programa, bem como diálogo sobre lista de
bens e serviços e construção do Plano de
Trabalho, referente à adoção da ARIE Seringal
Nova Esperança.
Neste sentido, informo que a referida reunião está
agendada para o dia 02 de junho de 2021
(quarta-feira), às 10h (...)”.
07/07/2021 - Planilha (9166112)
07/07/2021
Ofício
SEI
nº
31/2021-ADOTE/COGEP/CGPLAN/DIPLAN/GABI
N/ICMBio (9166344) do Secretário do Programa
Adote um Parque aos Membros da Comissão
Adote um Parque: “Nesta senda, com fulcro em
discutir a lista sugestiva a ser apresentada ao
adotante, convoco Vossas Senhorias (na ausência
do titular, o suplente), para reunião que
acontecerá no dia 08 de julho de 2021, às 09
horas, via plataforma virtual Microsoft Teams.”
05/10/2021 - Despacho Interlocutório (9745460)
do Secretário do Programa Adote um Parque à
ARIE Seringal Nova Esperança: “(...) questiono se
essa Unidade de Conservação, em procedimento
de
adoção,
conta
com
comunidade(es)
tradicional(is) em seu território. Em havendo,
solicito:
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○

●

Plano de Trabalho (bens e serviços)

breve
informação
sobre
a(as)
comunidade(es) tradicionais;
○ que informe sobre possíveis reuniões com
a(as)
comunidade(es),
conselho(os),
associação(ões) e/ou representação(ões)
sobre o presente Programa, bem como seu
teor;
○ que seja agendada reunião formal entre
conselho(os)/representação(ões)
para
apresentação do Programa e respectiva lista
sugestiva, devendo a reunião ser registrada
em Ata e
○ as reuniões deverão ser informadas nos
autos, por Despacho, devendo constar data,
hora, local, componentes e assunto.”
05/01/2022 - Despacho Interlocutório (10293206)
do Chefe do NGI ICMBio Chico Mendes: “Informo
que tanto a gestão, quanto o ICMBio não possui
um levantamento ocupacional da ARIE Seringal
Nova Esperança, não sendo possível informar a
quantidade de moradores moram na referida UC.
A maioria das informações sobre a ARIE S.N.E.
são possíveis de encontrar no trabalho realizado
por Diego de Lemos Abreu "ÁREA DE
RELEVANTE
INTERESSE
ECOLÓGICO
SERINGAL
NOVA
ESPERANÇA/ACRE:
INTENÇÕES E RESULTADOS", Diego foi gestor
da ARIE S.N.E. no período de setembro de 2011 a
agosto de 2012.
A ARIE S.N.E. não possui Conselho Gestor, até o
momento não foi realizado nenhuma reunião com
associações ou representantes sobre o presente
Programa.
Estaremos realizando uma atividade para
identificação das lideranças da UC em 2022.
Foi enviado um resumo da ARIE SERINGAL
NOVA ESPERANÇA, com informações histórica
da UC e com demandas atuais na data de
08/10/2021
para
o
e-mail:
adoteumparque@icmbio.gov.br.”

Macroatividades:
● Elaboração do Plano do Manejo Integrado do
Fogo;
● Monitoramento de alertas de incêndios ;
● Criação do Conselho Gestor UC.
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Fonte: Documento 8768090 do processo 02070.001999/2021-49.

Nome

HNK BR Indústria de Bebidas Ltda.

Processo SEI

02070.002233/2021-81

Unidade de Conservação

RESEX do Quilombo Flexal (MA)

Valor ofertado

R$ 466.900,00

Status atual da adoção

Não efetivada
10/02/2022)

Principais etapas realizadas

●
●
●

ainda

(sem

andamentos

desde

06/04/2021 - Proposta de adoção (8650080)
08/04/2021 - Sessão Pública de recebimento das
propostas (8659836)
09/04/2021 - Despacho Interlocutório (8662596)
do Secretário do Programa Adote um Parque à
DIBIO, DIMAN, DISAT, GR-1, CGPLAN, CGATI:
“Dito isto, informo que os presentes autos têm
como objetivo instruir a adoção da RESEX do
Quilombo Flexal, pela HNK BR Indústria de
Bebidas Ltda. - Heineken, tendo o valor de
investimento inicial orçado em R$ 466.900,00, em
conformidade com os documentos anexados.
Buscando o cumprimento integral, célere e eficaz
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●
●
●

●
●

●

de todas as etapas do Edital supracitado,
aponta-se a fase de celebração (...)
Ante ao exposto, rogo os bons préstimos de
vossas senhorias, dentro das respectivas
competências, no sentido de apresentar propostas
para o cumprimento da fase 7, especificamente
sobre a RESEX do Quilombo Flexal.
Tendo em vista o exíguo prazo para cumprimento
da referida fase, solicito que as manifestações
sejam realizadas, impreterivelmente, até o dia 15
de abril do corrente ano.”
13/04/2021 - Proposta Plano de Trabalho
(8676364)
16/04/2021 - Ata de Resultado da proposta
(8700428)
29/04/2021
Informação
Técnica
nº
10/2021-COPROD/CGPT/DISAT/GABIN/ICMBio
(8769810) da COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO
E USO SUSTENTÁVEL: “4. A título de
contextualização que facilite a compreensão das
peculiaridades da realidade local, é importante
destacar que a RESEX Quilombo do Frechal,
criada em 1992 com uma área de 9.542 hectares,
protege o território de três comunidades (Deserto,
Rumo e Frechal), que perfazem um total de cerca
de 350 famílias. As comunidades de Deserto,
Rumo e Frechal são remanescentes de quilombos
e têm como principal atividades produtivas o
plantio de mandioca para a produção de farinha, a
pesca artesanal no rio Uru, atividades pecuárias e
o extrativismo de produtos florestais diversos. A
Resex também se destaca por sua história de
resistência quilombola, e por suas relevantes
manifestações culturais.”
13/05/2021 - Proposta de Aplicação do Programa
Adote um Parque (8855716)
28/05/2021
Ofício
SEI
nº
12/2021-ADOTE/CGEUP/DIMAN/GABIN/ICMBio
(8945182) do Presidente da Comissão Adote um
Parque à Heineken: “(...) utilizo-me do presente
documento para convidar Vossas Senhorias para
reunião junto à Comissão do Programa Adote um
Parque, visando alinhamento e orientações sobre
o Programa, bem como diálogo sobre lista de
bens e serviços e construção do Plano de
Trabalho, referente à adoção da RESEX do
Quilombo Flexal.
Neste sentido, informo que a referida reunião está
agendada para o dia 01º de junho de 2021
(terça-feira), às 09h (...)”.
01/07/2021 - Despacho Interlocutório (9128936)
da Chefe do Núcleo de Gestão Integrada ICMBio
São Luís: “(...) informo que a proposta de Plano de
Trabalho, SEI nº 8855716, foi construída de forma
colaborativa por 17 servidores do Núcleo de
Gestão Integrada ICMBio São Luís com a
participação de lideranças comunitárias e
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conselheiros da Reserva Extrativista Quilombo
Frechal.
Nos dias 24 e 25 de abril de 2021 realizamos
Rodas de Conversas com as Comunidades de
Deserto, Rumo e Frechal pertencentes a Unidade
de Conservação com o objetivo de esclarecer as
dúvidas sobre o Programa e acolher as demandas
que foram agregadas ao referido Plano de
Trabalho,
também
produzimos
materiais
informativos como o constante no SEI nº 9128936.
Na oportunidade, nos foi feito o pedido para que a
Empresa HNK BR Indústria de Bebidas Ltda. Heineken participe de uma reunião do Conselho
Deliberativo, mesmo que de forma online, visando
gerar relação de confiança para concretude do
Programa Adote um Parque na RESEX Quilombo
Frechal.”
06/07/2021 - Despacho Interlocutório (9158204)
do Secretário do Programa Adote um Parque aos
Membros da Comissão Adote um Parque: “Nesta
senda, com fulcro em discutir a lista sugestiva a
ser apresentada ao adotante, convoco Vossas
Senhorias (na ausência do titular, o suplente),
para reunião que acontecerá no dia 08 de julho de
2021, às 09 horas, via plataforma virtual Microsoft
Teams.”
02/09/2021 - Relatório (9571422) do NGI ICMBio
São Luís referente às reuniões realizadas com as
comunidades da RESEX: “Acreditamos que será
necessário um maior investimento para realização
de reuniões de nivelamento entre a empresa
adotante, Heineken, o ICMBio e as Comunidades,
para que possamos juntos discutir o plano de
trabalho para aplicação dos recursos do Programa
Adote um Parque na Resex Quilombo Frechal,
equilibrando as expectativas da empresa, as
necessidades estruturais do ICMBio e as
demandas comunitárias.
Na oportunidade, apontamos possíveis cenários:
A) Aplicar os recursos previstos para o primeiro
ano do Programa na estruturação da gestão do
ICMBio e na realização de seminários e oficinas
(...)
B) Promover seminários e reuniões com as
comunidades, com recursos orçamentários,
aguardando o tempo que entenderem necessário
para construção do Plano de Trabalho, onde os
investimentos na estruturação da gestão do
ICMBio aguardariam até que haja um acordo entre
todas as partes envolvidas.
C) Propor ao Grupo Heineken a adoção da
Reserva Extrativista Itapetininga, criada em 2018,
possui 16.294,02 hectares, tem o objetivo
contribuir para a recuperação dos recursos
biológicos e para a sustentabilidade das atividades
pesqueiras, extrativistas e de subsistência. (...)”
05/10/2021 - Despacho Interlocutório (9745602)
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do Secretário do Programa Adote um Parque à
RESEX:
“Considerando diversas reuniões,
conversas e solicitações realizadas por esta
Equipe do Programa Adote um Parque, questiono
se essa Unidade de Conservação, em
procedimento
de
adoção,
conta
com
comunidade(es) tradicional(is) em seu território.
Em havendo, solicito:
○ breve informação sobre a(as) comunidade(es)
tradicionais;
○ que informe sobre possíveis reuniões com
a(as)
comunidade(es),
conselho(os),
associação(ões) e/ou representação(ões)
sobre o presente Programa, bem como seu
teor;
○ que seja agendada reunião formal entre
conselho(os)/representação(ões)
para
apresentação do Programa e respectiva lista
sugestiva, devendo a reunião ser registrada
em Ata e
○ as reuniões deverão ser informadas nos
autos, por Despacho, devendo constar data,
hora, local, componentes e assunto.”
●
07/01/2022 - Despacho Interlocutório
(10306294) do Chefe Substituto do NGI ICMBio
São Luís: “Após reuniões ocorridas em setembro
de 2021, na RESEX Quilombo Frechal, que
contaram com a presença do Sr. Marcos
Simanovic, então Diretor da DIMAN/ICMBio,
conforme detalhado no Relatório SEI n. 9571422,
foram realizadas quatro reuniões junto às
comunidades que compões a referida RESEX. (...)
Os detalhes da reunião estão descritos no
Relatório SEI n. 10307148. Ao final, ficou
encaminhado que seria necessária mais uma
reunião, com a presença física dos representantes
da Heineken, que segundo comunitários, deveriam
conhecer a realidade da unidade antes do
estabelecimento da parceria.
Desta forma, após autorização das representantes
para participarem de reunião presencial na
RESEX Quilombo Frechar, foram marcadas
reuniões para o dia 23 de novembro de 2021, nas
três comunidades que compõe a RESEX, sendo
elas Frechal, Rumo e Deserto. (...)
Como encaminhamento das três reuniões ficou
decidido que será formado um Grupo de Trabalho
(GT), para elaborar o Plano de Ação da parceria
entre a Heineken e a RESEX, através do
Programa Adote um Parque. Cada comunidade
deveria indicar dois nomes para compor do GT,
que também será composto pelas representantes
da empresa e do NGI ICMBio São Luís. Além
disso, o referido Plano de Ação deverá ser
aprovado pelo Conselho Gestor da RESEX. (...)”
08/02/2022 - Ofício Circular (10478923) da Chefe
do Núcleo de Gestão Integrada ICMBio São Luís:
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“1. Atendendo à Portaria ICMBio n. 72, de 02 de
setembro de 2011, que cria o Conselho
Deliberativo da Reserva Extrativista Quilombo
Frechal, convoco as representações que
compõem o referido conselho, para participação
em reunião extraordinária com a seguinte pauta:
(...)
Validação do Grupo de Trabalho constituido por
representantes das comunidades de Rumo,
Deserto e Frechal para construção participativa
dos acordos relativos a implementação e
monitoramento do Programa Adote um Parque na
Resex Quilombo Frechal e deliberação sobre a
priorização das ações previstas pelo referido GT;
(...)
2. A reunião será realizada na Reserva Extrativista
Quilombo Frechal,
comunidade Frechal, às 9h00 do dia 17 de
fevereiro de 2022. Na oportunidade, informamos
que disponibilizaremos link para participação
online das instituições que não puderem
comparecer presencialmente.”
08/02/2022 - Despacho Interlocutório (10478729)
do NGI ICMBio São Luís: “Na oportunidade,
solicitamos diárias para garantir a presença
institucional de quatro servidores do NGI ICMBio
São Luís para realização da agenda prevista para
o período de 14 a 18 de fevereiro de 2022. As
Solicitações de Viagem dos servidores estão
dispostas no SEI nº 10440089, SEI nº 10440385,
SEI nº 10440395, SEI nº 10440677. Ainda,
precisamos da Aprovação do pedido BR Supply
3754963, SEI nº 10446963, que foi destinado a
CILOG, por meio do SEI nº 10463275 da COGEP.”
14/02/2022 - Despacho Interlocutório (10515045)
da CGSAM: “De acordo com o Despacho
Interlocutório do NGSUPRI (SEI 10506145), não
seria possível atender o apoio com alimentação,
pelo curto período disponível até a data da
atividade. Não haveria tempo hábil para todos os
trâmites de pedido de cotação com a empresa,
elaboração de ordem de serviço, solicitação
orçamentária e empenho. A mesma informação se
aplica ao apoio com diárias. Por conseguinte,
solicitamos que a Unidade encaminhe o pedido
com certa antecedência para que, após a
autorização desta Autarquia, possamos dar o
devido atendimento.”
14/02/2022 - Despacho Interlocutório (10517777)
da DISAT: “Não será possível atender o apoio com
alimentação, pelo curto período disponível até a
data da atividade. Não haveria tempo hábil para
todos os trâmites de pedido de cotação com a
empresa, elaboração de ordem de serviço,
solicitação orçamentária e empenho. A mesma
informação se aplica ao apoio com diárias.”
14/02/2022 - Despacho Interlocutório (10517795)
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da NGI ICMBio São Luís: “Na oportunidade,
ressaltamos a importância da continuidade das
reuniões com o Grupo de Trabalho do Programa
Adote um Parque na RESEX Quilombo Frechal,
tendo em vista que demandou grande esforço
institucional no ano de 2021, com investimento de
tempo e recursos na busca da solução de conflitos
com as comunidades da referida unidade de
conservação, o estabelecimento do elo de
confiança para execução do Programa foi
conquistado após a visita de Diretor do ICMBio, de
Diretor do Ministério do Meio Ambiente e de
representantes do Grupo Heineken, o não
cumprimento da agenda implica em atraso na
execução do programa, provocando desconfiança
das comunidades que estavam na expectativa da
elaboração do Plano de Trabalho para efetivar a
parceria ambiental proposta.”
Plano de Trabalho (bens e serviços)

Macroatividades:
●
ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO
PARTICIPATIVO DA UNIDADE;
●
ESTRUTURAÇÃO
DE
SEDE
ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
(NGI ICMBIO-SLZ);
●
ESTRUTURAÇÃO
DO
SETOR
DE
COMUNICAÇÃO DO NÚCLEO DE GESTÃO
INTEGRADA ICMBIO SÃO LUIS;
●
IMPLANTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO VISUAL
DA RESEX QUILOMBO FRECHAL ESTRUTURAÇÃO
DA GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DA UNIDADE DE
CONSERVAÇÃO.
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Fonte: Documento 8786226 do processo 02070.002233/2021-81.

Nome

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

Processo SEI

02070.002236/2021-15

Unidade de Conservação

RESEX Marinha Cuinarana

Valor ofertado

R$ 550.850,00

Status atual da adoção

Não efetivada ainda (sem andamentos desde x)

Principais etapas realizadas

●
●
●
●
●

06/04/2021 - Proposta de Adoção (8650162)
16/04/2021 - Sessão Pública de recebimento das
propostas (8702232)
23/04/2021 - Ata de Resultado (8734846)
03/05/2021 - Plano de Trabalho (8782188)
28/05/2021 - Ofício (8944818) do Presidente da
Comissão Adote um Parque à MRV: “(...)
utilizo-me do presente documento para convidar
Vossas Senhorias para reunião junto à Comissão
do Programa Adote um Parque, visando
alinhamento e orientações sobre o Programa, bem
como diálogo sobre lista de bens e serviços e
construção do Plano de Trabalho, referente à
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adoção da RESEX Marinha Cuinarana. Neste
sentido, informo que a referida reunião está
agendada para o dia 31 de maio de 2021
(segunda-feira), às 16:30 (...)”
01/07/2021 - Planilha (9133764)
06/07/2021 - Plano de Trabalho (9160112)
07/07/2021 - Ofício (9164388) do Secretário do
Programa Adote um Parque aos Membros da
Comissão Adote um Parque: “Nesta senda, com
fulcro em discutir a lista sugestiva a ser
apresentada ao adotante, convoco Vossas
Senhorias (na ausência do titular, o suplente),
para reunião que acontecerá no dia 08 de julho de
2021, às 09 horas, via plataforma virtual Microsoft
Teams.”
05/10/2021 - Despacho Interlocutório (9745542)
do Secretário do Programa Adote um Parque à
RESEX Marinha Cuinarana: “(...) questiono se
essa Unidade de Conservação, em procedimento
de
adoção,
conta
com
comunidade(es)
tradicional(is) em seu território. Em havendo,
solicito:
○ breve informação sobre a(as) comunidade(es)
tradicionais;
○ que informe sobre possíveis reuniões com
a(as)
comunidade(es),
conselho(os),
associação(ões) e/ou representação(ões)
sobre o presente Programa, bem como seu
teor;
○ que seja agendada reunião formal entre
conselho(os)/representação(ões)
para
apresentação do Programa e respectiva lista
sugestiva, devendo a reunião ser registrada
em Ata e
○ as reuniões deverão ser informadas nos
autos, por Despacho, devendo constar data,
hora, local, componentes e assunto.
Caso a resposta para o primeiro questionamento
seja negativa, solicito que nos informe.”
31/10/2021 - Despacho Interlocutório (9895006)
do NGI ICMBio Salgado Paraense: “Também
informamos que, em 29/07/21 recebemos a visita
de representantes da empresa MRV na RESEX
Marinha
Cuinarana,
juntamente
com
representantes da GR1/ICMBio. Na oportunidade
foi promovido um encontro com representantes da
Associação de Usuários da Reserva Extrativista
Marinha Cuinarana – AUREMAC, onde se buscou
esclarecer possíveis dúvidas em relação ao
Programa Adote um Parque e destacar a
importância da participação dos representantes
das populações extrativistas tradicionais no
processo de construção e implementação das
ações do programa.
Por fim, informamos que o NGI-ICMBio Salgado
Paraense, visando a apresentação do Programa
Adote um Parque e da lista sugestiva proposta
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para a RESEX Marinha Cuinarana ao Conselho
Deliberativo da UC e Polos Comunitários, solicitou
autorização para realização de reuniões
presenciais no período de 22 à 26/11/21 através
da Informação Técnica n° 01/2021 (SEI n°
9834002),
sendo
que até o momento
permanecemos
no
aguardo
da
referida
autorização.”
Plano de Trabalho (bens e serviços)

Macroatividades:
● Dotar a RESEX Marinha Cuinarana de base de
apoio local;
● Dotar a equipe de apoio local de
equipamentos;
● Execução do Plano de Ação do Conselho
Deliberativo.
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Nome

Recofarma Indústria do Amazonas Ltda. (Coca-Cola)
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Processo SEI

02070.005119/2021-11

Unidade de Conservação

ARIE Javari-Buriti

Valor ofertado

R$ 658.850,00

Status atual da adoção

Efetivada

Principais etapas realizadas

●

●
●
●
●

●

15/07/2021 - E-mail ICMBio à Coca-Cola
(9244652): “(...) Não obstante, destaco que a
Unidade de Conservação a qual pretende-se
adotar, ora a ARIE de Javari-Buriti, conta com
13.177 hectares, devendo perfazer, em moeda
nacional, o valor mínimo de R$ 658.850,00.
Diante o exposto, solicito os bons préstimos
dessa Coca-Cola no sentido nos encaminhar a
adequação da proposta, para que tão logo
possamos dar início ao procedimento de
adoção.”
23/07/2021 - Sessão Pública de recebimento
das propostas
30/07/2021 - Ata de Resultado do processo de
seleção
19/08/2021 - Planilha Plano de Trabalho
(9451510)
05/10/2021
Despacho
Interlocutório
(9745332) do Secretário do Programa Adote
um Parque à ARIE de Javari-Buriti: “(...)
questiono se essa Unidade de Conservação,
em procedimento de adoção, conta com
comunidade(es)
tradicional(is)
em
seu
território. Em havendo, solicito:
○ breve
informação
sobre
a(as)
comunidade(es) tradicionais;
○ que informe sobre possíveis reuniões com
a(as)
comunidade(es),
conselho(os),
associação(ões) e/ou representação(ões)
sobre o presente Programa, bem como seu
teor;
○ que seja agendada reunião formal entre
conselho(os)/representação(ões)
para
apresentação do Programa e respectiva
lista sugestiva, devendo a reunião ser
registrada em Ata e
○ as reuniões deverão ser informadas nos
autos, por Despacho, devendo constar
data, hora, local, componentes e assunto.
Caso
a
resposta
para
o
primeiro
questionamento seja negativa, solicito que nos
informe.”
05/11/2021
Despacho
Interlocutório
(9923916) do NGI ICMBio Tefé: “Com a criação
do NGI Tefé (composto por 7 UCs) em 2020 a
ARIE passa a ser integrada ao planejamento
das ações realizadas por este. Mas
infelizmente em decorrência principalmente da
pandemia da COVD-19 e da falta de um
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mínimo de servidores para a gestão dos 7
territórios de responsabilidade deste NGI,
pouco avançou-se no conhecimento deste
território.
(...)
Assim, existe uma grande dificuldade de
cumprimento dos pontos solicitados no
Despacho Interlocutório ADOTE 9745332.
Como pode ser observado na Planilha Plano
de Trabalho - ARIE Javari Buriti (SEI 9451510),
os pontos apontados por este chefe a serem
contemplados pela adoção no programa são
justamente a criação das ferramentas básicas
de gestão do território (dados para subsidiar o
plano de manejo, sinalização e criação do
conselho), para que assim, possamos
conseguir evoluir o conhecimento e a gestão
do território.”
11/11/2021 - Minuta de Termo de Adoção
(9959140)
11/11/2021
Despacho
Interlocutório
(9959884) do Secretário do Programa Adote
um
Parque
à
Procuradoria
Federal
Especializada/ICMBio:
“Nesse
sentido,
conforme Despacho Interlocutório SEI nº
9923916, a UC não consegue informar, com
exatidão, sobre a existência de comunidades
tradicionais na área, muito menos sobre as sua
especificidades.
(...)
Diante o exposto, submetemos o presente
procedimento à essa D. Procuradoria Federal
Especializada, em atenção ao Formulário de
Consultas Obrigatórias SEI nº 9959162,
visando análise jurídica do Minuta do Termo de
Adoção SEI nº 9959140 e respectiva Minta de
Plano de Trabalho (anexo I), bem como
questionamos se este Instituto Chico Mendes
deverá cumprir quesito específico antes de
firmar a Adoção em tela haja vista a falta de
informação sobre comunidades tradicionais
existentes no território.”
26/11/2021
Parecer
n.
00473/2021/COMAD/PFE-ICMBIO/PGF/AGU
(10052974): “(...) quanto ao questionamento
relacionado ao desconhecimento quanto à
eventual existência de populações tradicionais
na unidade e se o Instituto deveria, em razão
disso, adotar alguma providência específica
antes de firmar a Adoção. Pois bem. O próprio
conteúdo da Adoção, como destacado pela
autoridade consulente, é "a criação das
ferramentas básicas de gestão do território
(dados para subsidiar o plano de manejo,
sinalização e criação do conselho), para que
assim, possamos conseguir evoluir o
conhecimento e a gestão do território". Ou
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Plano de Trabalho (bens e serviços)

seja, são pontos que inclusive contribuem para
o ICMBio eventualmente descobrir a existência
de alguma população tradicional vivendo nos
limites da UC, sem que haja algum ponto que
interfira na gestão direta da UC, com
interferÊncia
direta
em
alguma
área
eventualmente ocupada por populações
tradicionais. Nesse sentido, e tendo em conta
esse contexto específico, não se recomenda a
adoção que qualquer "quesito específico".
26/11/2021
Despacho
n.
00477/2021/COMAD/PFE-ICMBIO/PGF/AGU
(10052978): “Aprovo o PARECER nº
00473/2021/COMAD/PFE-ICMBIO/PGF/AGU
por seus próprios fundamentos.”
26/11/2021 - Minuta Termo de Adoção
(10054726)
13/12/2021 - Termo de Adoção (10164560)
16/12/2021
Despacho
Interlocutório
(10194974) do Secretário do Programa Adote
um Parque à DLIC e CGATI: “Encaminho o
presente procedimento, em atenção ao Termo
de Adoção nº 01/2021 (SEI nº 10164560),
devidamente assinado pelas partes (...)”
17/12/2021 - Publicação no DOU (10203330)

Macroatividades:
● Levantamento básico de fauna na UC.;
● Levantamento básico de flora na UC;
● Realizar a caracterização social, política e
histórico-cultural da UC e seu entorno;
● Levantamento das características fundiárias
da UC;
● Criação de diversos mapas ilustrativos para a
caracterização da UC;
● Criação de Conselho da Unidade de
Conservação;
● Realizar a sinalização da Unidade de
Conservação.

b. Segunda etapa: Trilhas da Caatinga
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Analisando as informações recebidas e aquelas disponíveis nos meios oficiais de
comunicação do ICMBio e MMA, a segunda etapa do Programa aparentemente ainda não
recebeu propostas.
Vinculado ao Processo SEI 02070.024295/2021-44, tivemos como destaques nos
andamentos da segunda etapa do programa:
●

05/10/2021 - Nota Técnica nº 9/2021/COEST/CGEUP/DIMAN/GABIN/ICMBio:
○ “4.12 Sob iniciativa da DIMAN, as unidades de conservação realizaram a
submissão preliminar de propostas de trilhas por meio de formulário
eletrônico. A iniciativa visou engajar as UC e os projetos para a participação
no programa e execução da estratégia voltada para a estruturação de
trilhas.”
○ “4.13 Com o objetivo de colaborar para o planejamento e a exequibilidade do
programa, assim como reduzir riscos futuros de conflitos ou litígios, foi
solicitado que a unidade de conservação deveria apresentar, para cada trilha
proposta, informações estratégicas como:
a) Classe de intervenção das trilhas (classe 1 a classe 5), conforme
“Fundamentos do Planejamento de Trilhas” do ICMBio.
b) Situação fundiária viável em compatibilidade à categoria, considerando
haver unidades de domínio público e privado dentre as unidades
prospectadas.
c) Estimativa de valor para a trilha, considerando as características de cada
unidade de conservação, tais como relevo, clima, extensão e outras
peculiaridades regionais.
d) Situação de compatibilidade da trilha com instrumentos e regulamentos
vigentes.”
○ “4.15 Considerando o que a presente nota técnica aborda não só as trilhas
de caatinga, mas também dos biomas cerrado e mata atlântica é importante
destacar que os estudos realizados pela equipe técnica em conjunto com as
unidades de conservação levaram ao número total de 33 (trinta e três)
unidades de conservação pré-selecionadas (...)”
○ “4.16 Das propostas apresentadas, 32 trilhas integram ou integrarão trilhas
de longo curso no contexto da RedeTrilhas.”
○ “4.26 Após a definição da estratégia e das unidades de conservação que
farão parte do “Programa Adote um Parque – Estruturação de trilhas” as
seguintes etapas serão realizadas:
1. Publicação das UC disponibilizadas para adoção e os valores mínimos de
referência, por meio de portaria ministerial.
2. Publicação do primeiro chamamento público da fase 1 – caatinga.
3. Trâmites da seleção por meio do chamamento público.
4. Construção das propostas de plano de trabalho com as trilhas das
unidades de conservação, de forma participativa envolvendo a chefia da UC,
o adotante e a área específica do ICMBio.
5. Pactuação dos termos de adoção e plano de trabalho.
6. Trâmites internos para assinatura dos termos de adoção e plano de
trabalho.”
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○

●

“4.27 Na ocasião em que houver a sinalização do MMA quanto as próximas
fases do Programa que incluirão a adoção de UC do cerrado e mata
atlântica, o ICMBio complementará a nota técnica quanto aos outros biomas.”
13/10/2021 - Nota Técnica nº 10/2021/COEST/CGEUP/DIMAN/GABIN/ICMBio:
○ “4.24 Tendo como referências experiências pretéritas de valores das
intervenções em UC acompanhadas pela coordenação foi sugerido para as
unidades de conservação intervalos de valores estimativos por quilometro de
trilhas (km). A estimativa de valor para implementação do projeto de trilha
deveria referir-se ao custo total estimado para a nova trilha ou para melhoria
das condições estruturais da trilha existente. Para ajudar no cálculo
sugerimos os seguintes valores de referência, que poderiam variar conforme
necessidades logísticas ou custos regionalizados:
Classe 1 e 2: 5 a 15 mil por km
Classe 3: 10 a 40 mil por km
Classe 4: 20 a 60 mil por km
Classe 5: a partir de 20 mil por km”
○ “4.26 Esclarecemos que foi necessário a realização da identificação da trilha,
conforme Fundamentos do Planejamento de Trilhas, para construção dos
entendimentos dos parâmetros do projeto e orientações, inferências ou
avaliações sobre os custos necessários a implementação e/ou manejo da
trilha, tendo em vista que quanto maior a classe da trilha maior o seu custo
de implementação. "A classe de trilha representa o grau alvo de intervenção
em uma trilha ou segmento de trilha, dentro de uma escala que vai da classe
mais prístina a classe com maiores níveis de intervenção, considerando que
este fundamento tem grande influência na experiência da visitação" (ICMBio
2020). Abaixo as classes de trilhas:
Classe 1 são trilhas com estruturas mínimas ou inexistentes.
Classe 2 são trilhas com estruturas de pequeno porte, escala e número
limitados e geralmente com materiais nativos. Quando há estruturas são
adequadas para proteger e minimizar os impactos aos recursos naturais e à
trilha. A sinalização é extremamente limitada a cruzamentos não evidentes.
Classe 3 são trilhas que as estruturas podem ser comuns e substanciais,
sendo construídas com materiais nativos ou não, com possibilidades de
diversificados tipos de sinalizações.
Classe 4 são trilhas que podem ter calçamento, sendo utilizados materiais
nativos ou não. As estruturas são frequentes e substanciais, normalmente
construídas com materiais não nativos. As passagens por rios são naturais
ou construídas, conforme necessário para a proteção de recursos e
conveniência do usuário. Há presença comum de diversificados tipos de
sinalização, podendo incluir sinalização interpretativa e de proteção de
recursos e de destino.
Classe 5 são trilhas que podem ser altamente modificadas, sendo comum em
áreas mais urbanizadas e pouco comum em áreas naturais. Pista larga,
firme, estável, sem obstáculos, pouca declividade e geralmente uniforme. A
presença de revestimento ou calçamento é comum. As estruturas são
frequentes ou contínuas, normalmente construídas com materiais não
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○

nativos, podendo incluir pontes, passarelas, corrimãos e serviços oferecidos
ao longo da trilha. Há presença comum de diversificados tipos de sinalização,
podendo incluir sinalização interpretativa e de proteção de recursos e de
destino.”
“4.20.2 O parque nacional de Jericoacoara (Resolução nº 79, de 29 de
agosto de 2019 e Decreto nº 10.147, de 2 de dezembro de 2019) está
qualificado no Programa de Parcerias de Investimentos – PPI em estágio de
elaboração dos estudos para a modelagem (estudo de demanda, estudos de
engenharia e arquitetura e plano de negócios) e posteriormente passará
pelas etapas de construção do projeto básico, minutas de edital, contrato e
anexos, audiência pública, roadshow, apreciação do Tribunal de Contas da
União - TCU e realização do certame. Trata-se de processo que poderá levar
de um ano e meio a dois anos para a contratação do futuro concessionário.
Destacamos também que a estruturação das trilhas desta unidade de
conservação poderá constar na modelagem para a concessão para operação
do concessionário com, inclusive, encargos que poderão garantir a
manutenção das estruturas de forma escalonada no cronograma de
realização de investimentos obrigatórios do projeto básico. Desta forma, a
adoção e estruturação da proposta de trilha do parque através da estratégia
do Programa Adote um Parque deverá ser realizada neste espaço de tempo
até a futura concessão. Assim, as necessidades atuais da unidade de
conservação e dos visitantes poderão ser atendidas no curto prazo.
4.20.3 O Parque Nacional de Ubajara está em processo de revisão do plano
de manejo e não deverá ser objeto de estudos para concessão no curto
prazo, apesar de compor as unidades de conservação qualificadas no
Programa de Parcerias de Investimentos – PPI, por meio da Resolução nº
157 de 2 de dezembro de 2020 e Decreto nº 10.673, de 13 de abril de 2021.
Entretanto, a unidade de conservação possui trilhas com viabilidade de
estruturação e, através do Adote um Parque, será possível qualificar a
experiência dos visitantes nesta UC até que ela tenha condições de
implementação de mais ações de ordenamento.”

4. Pontos de atenção
a. Baixa efetividade
Como visto acima, somente uma adoção foi formalizada até o momento (ARIE Javari
Buriti pela Coca-Cola, no valor de R$ 658.850). A perspectiva do Governo Federal era: “o
programa tem o potencial de canalizar R$ 3,2 bilhões ao ano, diretamente às Unidades de
Conservação”.
Mesmo que se somem todos os valores já ofertados, são pouco mais de R$6
milhões – muito aquém do montante bilionário esperado pelo Governo Federal.
Das 132 UCs oferecidas na primeira etapa do Programa, somente 8 propostas
foram, por ora, realizadas e publicadas no site do ICMBio. Além disso, não se tem qualquer
notícia de possíveis propostas formalizadas na segunda etapa do programa. Tal informação
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foi solicitada via Lei de Acesso à Informação (LAI), tendo sido encaminhado somente o
processo que discute as formalidades do Edital de Chamamento Público. Veja-se:
Solicitação realizada:

Resposta obtida do ICMBio:

Outro ponto relevante é que a Caixa Econômica Federal assinou em 12 de maio de
2021 um protocolo de intenções para participar do programa. Teoricamente, haveria um
aporte financeiro de R$150 milhões para a “adoção de parques nacionais”. Contudo, a
proposta aparentemente não avançou, pois não houve sessão pública para a proposta,
tampouco consta qualquer ata de resultado no site do ICMBio. Confira o material exclusivo
da POLÍTICA POR INTEIRO sobre os protocolos de intenções.

b. Comunidades tradicionais
Outro ponto crucial verificado é que cinco das oito UCs que receberam propostas
são Reservas Extrativistas (Resex). A Resex “é uma área utilizada por populações
extrativistas
tradicionais,
cuja
subsistência
baseia-se
no
extrativismo
e,
complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno
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porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas
populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade” (art. 18,
caput, Lei Federal 9.985/2000). Assim, conforme se verifica, a função primordial da Resex é
a sua utilização pelas populações extrativistas.
Conforme se verifica em diversos processos, a Coordenação de Identificação e
Planejamento de Ações para Conservação do ICMBio por diversas vezes se manifestou
pela necessidade de considerar, no programa e consequentemente nas adoções, o previsto
no Contrato de Concessão de Direito Real de Uso (CCDRU), “que concede às comunidades
tradicionais o território das unidades de conservação, pactuando os direitos e deveres que
as partes assumem para o alcance dos objetivos de criação no caso das Reservas
Extrativistas” (Despacho Interlocutório 8677170 - Adotante: Carrefour, Despacho
Interlocutório 8677108 - Adotante: Coopecredi, Despacho Interlocutório 8677224 - Adotante:
Geoflorestas, Despacho Interlocutório 8677048 - Adotante: Heineken, Despacho
Interlocutório 8755132 - Adotante: MRV).
Por diversas vezes também foi apontada nos processos a validade da Convenção
OIT 169, bem como a necessidade da participação das comunidades, especialmente pela
aplicabilidade, também, do Decreto 6.040/2007, que institui a Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (a exemplo da
Informação Técnica nº 13/2021-COPROD/CGPT/DISAT/GABIN/ICMBio 8785076 Adotante: Coopecredi, Despacho Interlocutório 8788824 - Adotante: Coopecredi, Despacho
interlocutório 8800124 - Adotante: Coopecredi, Informação Técnica 8783784 - Adotante:
Geoflorestas, Despacho Interlocutório 8789088 - Adotante: Geoflorestas, Informação
Técnica nº 10/2021-COPROD/CGPT/DISAT/GABIN/ICMBio 8769810 - Adotante: Heineken,
Despacho Interlocutório 8789402 - Adotante: Heineken, Informação Técnica 8784824 Adotante: MRV, Despacho Interlocutório 8785844 - Adotante: MRV, Informação Técnica
8784824 - Adotante: MRV).
Houve crítica à forma como as comunidades foram comunicadas sobre o programa,
quando a Coordenação de Gestão de Conflitos em Interfaces Territoriais do ICMBio critica
“o fato de que a exiguidade dos prazos somadas às dificuldades decorrentes da pandemia
de COVID-19 produziram um processo, até aqui, onde não houve espaço suficiente para
uma adequada participação dos principais interessados nos resultados da gestão de uma
reserva extrativista, que são os membros da comunidade beneficiária da UC” (Despacho
Interlocutório 8788824 - Adotante: Coopecredi, Despacho Interlocutório 8789088 - Adotante:
Geoflorestas, Despacho Interlocutório 8789402 - Adotante: Heineken, Despacho
Interlocutório 8785844 - Adotante: MRV).
Ainda sobre a participação das comunidades, a Diretoria de Ações Socioambientais
e Consolidação Territorial em Unidades de Conservação do ICMBio defendeu a “consulta à
comunidade beneficiária da RESEX nos moldes da Convenção 169 da OIT, a qual trará ao
processo, em caso de aprovação da proposta, o necessário aval da comunidade
interessada” (Despacho interlocutório 8800124 - Adotante: Coopecredi, Despacho
Interlocutório 8789088 - Adotante: Geoflorestas, Despacho Interlocutório 8789402 Adotante: Heineken). Também houve manifestação, agora da Coordenação Geral de
Gestão Socioambiental do ICMBio “no sentido de que haja a imprescindível manifestação
do Conselho Deliberativo da UC sobre a pertinência ou não da continuidade deste processo
de "adoção" e do acolhimento dos Planos de Trabalho apresentados (SEI 8671582 e
8671614). Caso esta continuidade seja aprovada, que haja também a consulta à
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comunidade beneficiária da RESEX nos moldes da Convenção 169 da OIT, a qual trará ao
processo, em caso de aprovação da proposta, o necessário aval da comunidade
interessada” (Despacho Interlocutório 8863770 - Adotante: Geoflorestas).
Especificamente no Processo 02070.002233/2021-81, relativo à empresa Heineken,
verifica-se um entrave relacionado às comunidades. As comunidades da Resex Quilombo
Frechal expressaram em algumas oportunidades o incômodo com o programa, bem como
quais diretrizes entendem ser relevantes para um melhor andamento do processo:

●

●

Relatório Memória das reuniões outubro e novembro de 2021 (10307148)
“Seguindo as falas dos comunitários, várias lideranças se sucederam, basicamente,
colocando os mesmos pontos, quanto a forma intempestiva que o programa
chegou até eles, do receio que causou na comunidade, que precisam de ajuda,
mas não querem ser “adotados”, uma vez que não são órfãos. Colocaram
também, que não são contra ao programa, mas que precisam de garantias que o
território não será prejudicado ou invadido por ninguém e por fim, solicitaram a
presença física dos representantes da Empresa Heineken nas comunidades, para
que pudessem, conhece-los olho no olho e, a partir daí, tomar a decisão de apoiar
ou não a implantação do programa na UC.” (grifos nossos, transcrição nos exatos
termos do documento disponibilizado)
“Após a apresentação de todos, Sr. Inácio patriarca da comunidade, pediu a palavra
e disse que a prioridade das três comunidades é o desenvolvimento de projetos que
busquem alternativas de ocupação, formação e renda, para que o jovem não precise
sair da Reserva para outras cidades ou estados do Brasil, como está acontecendo.
Disse ainda, que a Reserva precisa sim de apoio e que as três comunidades
devem se reunir sem a presença do ICMBio, e decidir as prioridades para
implementação do programa na Resex do Quilombo Frechal.
Janiléia, presidente da associação de Quilombo Frechal, endorsou as palavras do
Sr. Inácio e colocou ainda, que a comunidade precisava ser respeitada em seu
tempo e sua forma de entender os projetos, mas que acreditava, que a partir de
agora um melhor entendimento estava sendo construído junto aos moradores.”
(grifos nossos, transcrição nos exatos termos do documento disponibilizado)

Conforme Ofício Circular 10478923 da Chefe do Núcleo de Gestão Integrada
ICMBio São Luís, de 8 de fevereiro de 2022, houve a convocação das representações que
compõem o Conselho Deliberativo da Resex Quilombo Frechal para participação em
reunião extraordinária cuja pauta incluía a “validação do Grupo de Trabalho constituído por
representantes das comunidades de Rumo, Deserto e Frechal para construção participativa
dos acordos relativos a implementação e monitoramento do Programa Adote um Parque na
Resex Quilombo Frechal e deliberação sobre a priorização das ações previstas pelo referido
GT”. A reunião estava agendada para ser realizada na Resex Quilombo Frechal,
comunidade Frechal, às 9h do dia 17 de fevereiro de 2022. Contudo, apesar da solicitação
(Despacho Interlocutório 10478729) pelo NGI ICMBio São Luís de auxílio para a realização
da reunião, houve negativa, por suposta falta de tempo hábil para os trâmites de valores
relativos ao auxílio (Despacho Interlocutório 10515045 da CGSAM e Despacho
Interlocutório 10517777 da DISAT, ambos do ICMBio). Assim, em 14 de fevereiro de 2022,
via Despacho Interlocutório 10517795, o NGI ICMBio São Luís expôs: “Na oportunidade,
abril/2022

42

ressaltamos a importância da continuidade das reuniões com o Grupo de Trabalho do
Programa Adote um Parque na RESEX Quilombo Frechal, tendo em vista que demandou
grande esforço institucional no ano de 2021, com investimento de tempo e recursos
na busca da solução de conflitos com as comunidades da referida unidade de
conservação, o estabelecimento do elo de confiança para execução do Programa foi
conquistado após a visita de Diretor do ICMBio, de Diretor do Ministério do Meio Ambiente e
de representantes do Grupo Heineken, o não cumprimento da agenda implica em atraso
na execução do programa, provocando desconfiança das comunidades que estavam
na expectativa da elaboração do Plano de Trabalho para efetivar a parceria ambiental
proposta” (grifos nossos, transcrição nos exatos termos do documento disponibilizado).
Desde o referido despacho não houve novos andamentos no processo.
Outro destaque é o fato da única UC que já foi adotada (ARIE Javari-Buriti pela
Coca-Cola, Processo 02070.005119/2021-11) não possuir informações acerca das
comunidades que lá se encontram. A ARIE “é uma área em geral de pequena extensão,
com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou
que abriga exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas
naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo
a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza” (art. 16, caput, Lei Federal
9.985/2000). Pelo Despacho Interlocutório 9745332 o Secretário do Programa Adote
solicitou: “(...) questiono se essa Unidade de Conservação, em procedimento de adoção,
conta com comunidade(es) tradicional(is) em seu território (...)”. Assim, segundo Despacho
Interlocutório 9923916 do NGI ICMBio Tefé: “Com a criação do NGI Tefé (composto por 7
UCs) em 2020 a ARIE passa a ser integrada ao planejamento das ações realizadas por
este. Mas infelizmente em decorrência principalmente da pandemia da COVD-19 e da falta
de um mínimo de servidores para a gestão dos 7 territórios de responsabilidade deste NGI,
pouco avançou-se no conhecimento deste território. (...) Assim, existe uma grande
dificuldade de cumprimento dos pontos solicitados no Despacho Interlocutório
ADOTE 9745332. Como pode ser observado na Planilha Plano de Trabalho - ARIE Javari
Buriti (SEI 9451510), os pontos apontados por este chefe a serem contemplados pela
adoção no programa são justamente a criação das ferramentas básicas de gestão do
território (dados para subsidiar o plano de manejo, sinalização e criação do conselho), para
que assim, possamos conseguir evoluir o conhecimento e a gestão do território.” (grifos
nossos, transcrição nos exatos termos do documento disponibilizado)
Pelo
Parecer
n.
00473/2021/COMAD/PFE-ICMBIO/PGF/AGU (documento
10052974), a Procuradoria Federal Especializada expôs: “(...) quanto ao questionamento
relacionado ao desconhecimento quanto à eventual existência de populações tradicionais
na unidade e se o Instituto deveria, em razão disso, adotar alguma providência específica
antes de firmar a Adoção. Pois bem. O próprio conteúdo da Adoção, como destacado pela
autoridade consulente, é "a criação das ferramentas básicas de gestão do território (dados
para subsidiar o plano de manejo, sinalização e criação do conselho), para que assim,
possamos conseguir evoluir o conhecimento e a gestão do território". Ou seja, são pontos
que inclusive contribuem para o ICMBio eventualmente descobrir a existência de
alguma população tradicional vivendo nos limites da UC, sem que haja algum ponto
que interfira na gestão direta da UC, com interferência direta em alguma área
eventualmente ocupada por populações tradicionais. Nesse sentido, e tendo em
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conta esse contexto específico, não se recomenda a adoção que qualquer "quesito
específico" (grifos nossos, transcrição nos exatos termos do documento disponibilizado).
Assim, na adoção já formalizada com a Coca-Cola vê-se que o mapeamento da
população tradicional eventualmente residente na região será realizado durante o período
de adoção. É ver e acompanhar.

c. Pouca transparência
Como visto nas fichas específicas de cada processo de adoção, vários foram os
andamentos realizados desde a formalização das propostas pelas empresas. Contudo, a
sociedade tem pouco acesso às informações. Na verdade, para se conseguir acompanhar
esses processos de adoção é necessário que cada cidadão entre com pedido de acesso via
LAI.
As únicas informações disponíveis no site do ICMBio são: Edital, errata ao Edital,
lista de UCs, atas de sessões públicas e atas de resultados (print abaixo).

A Constituição Federal estabelece que a Administração Pública deverá obedecer ao
princípio da publicidade e da eficiência (art. 37, caput). Contudo, cabe refletir: se o cidadão,
para ter acesso aos andamentos dos processos relativos ao programa deve a todo
momento solicitar acesso via LAI (sendo que há site próprio para isso), estaria a
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Administração Pública cumprindo com o seu papel? E mais, por qual motivo as informações
não ficam em base pública de acesso a qualquer momento?

d. Adote um Parque e nenhum Parque com propostas
Apesar do nome do programa, nenhum parque sequer recebeu propostas. Como
visto acima, somente ARIE e RESEX tiveram formalizações, sendo que a única adoção
publicada (e que aparentemente não avançou) específica a Parques foi a da Caixa
Econômica Federal, a qual assinou protocolo de intenções, mas não formalizou a proposta.
Verifica-se uma tendência de haver propostas quase que exclusivamente pelas
menores áreas oferecidas no programa (à exceção do Carrefour). Confira a listagem abaixo
por ordem crescente de área até a RESEX Lago do Cuniã (listagem completa das áreas se
encontra no site oficial do ICMBio):

UC

Estado

Área

Proposta

ARIE Seringal Nova
Esperança

AC

2574

Cooperativa Agroindustrial (Coplana)

RESEX
Chocoaré-Mato
Grosso

PA

2783

Geoflorestas

ARIE Dinâmica
Biológica Fragmento
Florest.

AM

3180

Genial Investimentos

RESEX de São João
da Ponta

PA

3408

Coopecredi Guariba

RESEX do Ciriaco

MA

8107

RESEX do Extremo
Norte do Tocantins

TO

9071

RESEX do Quilombo
Flexal

MA

9338

Grupo Heineken

RESEX Marinha
Cuinarana

PA

11017

MRV Engenharia

ARIE de
Javari-Buriti

AM

13177

Coca-Cola Brasil

RESEX Itapetininga

MA

16294

APA do Igarapé
Gelado

PA

20717

RESEX Marinha
Mocapajuba

PA

21018

FLONA de São
Francisco

AC

21141

RESEX Marinha

PA

26459
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Mestre Lucindo
RESEX Marinha de
Tracuateua

PA

27865

RESEX Marinha de
Soure

PA

29579

RESEX Maracanã

PA

30178

RESEX Mãe Grande
de Curuçá

PA

36678

RESEX Marinha de
Caeté-Taperaçu

PA

42488

RESEX
Ipaú-Anilzinho

PA

55835

ESEC de
Maracá-Jipioca

AP

58757

RESEX Marinha de
Araí-Peroba

PA

62323

RDS de
Itatupã-Baquiá

PA

64442

RESEX Marinha de
Gurupi-Piriá

PA

72790

RESEX do Rio do
Cautário

RO

75061

RESEX do Lago do
Cuniã

RO

75877

Carrefour

Fonte: Política por Inteiro
e. Possíveis andamentos
No Processo 02070.001881/2021-11 (Carrefour), houve necessidade de maior
contato com as comunidades locais, conforme Despacho Interlocutório 10468105 da Chefe
do NGI ICMBio Cuniã-Jacundá:
“A Zona Populacional da RESEX representa cerca de 6% da área total da UC e compreende
4 diferentes áreas:
●
Comunidade Silva Lopes e Neves: Abrange 1.691 hectares das comunidades
contíguas Silva Lopes (onde situa a base do ICMBio, escola e posto de saúde) e
Neves. Ambas possuem aproximadamente 60 moradores.
●
Comunidade Pupunhas: Abrange 515 hectares, com cerca de 23 pessoas.
●
Comunidade Araçá: Abrange 820 hectares e população aproximada de 20
pessoas.
●
Comunidade Bela Palmeira: Abrange 88 hectares e uma família com 8
pessoas.
As principais associações da RESEX, que representam estas comunidades são:
ASMOCUN-Assoc. dos Moradores do Cuniã; COOPCUNIÃ-Coop. de Pescadores,
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Agricultores, Aquicultores e Extrativistas da RESEX Lago do Cuniã e ASPROPUCUNIÃ Assoc. dos Produtores de Pupunhas.”

Consta no processo a Memória de Reunião (10461093), realizada entre o NGI
ICMBio Cuniã-Jacundá, ASMOCUN, COOPCUNIÃ e ASPROPUCUNIÃ, constando que “foi
realizada uma votação, onde todos manifestaram-se pelo aceite do Programa Adote um
Parque na RESEX, sem nenhuma objeção”. Assim, nos termos do já citado Despacho
Interlocutório 10468105, “o NGI Cuniã-Jacundá e as Associações da RESEX aguardam os
próximos passos para a assinatura do Termo de Adesão entre o ICMBio e o Grupo
Carrefour”. Portanto, após quase um ano da apresentação formal da proposta (e muitas
informações desencontradas, anúncio realizado mais de 1 mês antes da abertura formal do
processo de adoção e divulgadas antes mesmo da formalização do Programa via Decreto),
a adoção da Resex Lago do Cuniã deve ocorrer e, assim, ser a segunda a ser formalizada
no âmbito no Programa.
No mais, ainda há expectativa pela divulgação de mais informações sobre a
segunda etapa do programa (específica para Trilhas da Caatinga) e próximas etapas (trilhas
na Mata Atlântica e no Cerrado).

Mais informações: politicaporinteiro.org
Contato: contato@politicaporinteiro.org
Twitter: @politicainteiro
Instagram: @politicaporinteiro
LinkedIn: @politica-por-inteiro
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