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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES

VIGÉSIMO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO CELEBRADO
ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI E O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ – IDSM/OS, NA FORMA ABAIXO:

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES – MCTI,
com sede no Distrito Federal, inscrito no CNPJ/MF sob o no 01.263.896/0018-02, neste ato representado por
seu �tular, o Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações Subs�tuto, LEONIDAS DE ARAÚJO
MEDEIROS JÚNIOR, portador da cédula de iden�dade nº 372.974 , do Comando da Aeronáu�ca / Ministério
da Defesa, inscrito no CPF/MF nº 040.971.358-99, nomeado pelo Decreto Presidencial de 22 de outubro de
2020, publicado no Diário Oficial da União de 23 de outubro de 2020, Edição 204, Seção 2, página 1,
doravante denominado simplesmente ÓRGÃO SUPERVISOR, e o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ - IDSM, Organização Social qualificada pelo Decreto Presidencial de 4 de junho de
1999, publicado no Diário Oficial da União em 7 de junho de 1999, com sede à Estrada do Bexiga 2.584,
Bairro Fonte Boa, Tefé-AM, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.119.820/0001-95, doravante denominado IDSM-
OS, neste ato representado por seu Diretor Geral, JOÃO VALSECCHI DO AMARAL, portador da carteira de
iden�dade nº 27.320.958-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 268.127.908-93, com fundamento no disposto
pela Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE
GESTÃO celebrado entre as presentes partes em 27 de maio de 2010, o que fazem mediante as condições
constantes das cláusulas que a seguir se outorgam e aceitam, mutuamente, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DA FINALIDADE

O presente Termo Adi�vo tem por finalidade prorrogar o prazo de vigência do Contrato de
Gestão até 31 de março de 2021 e repassar recursos financeiros no exercício de 2020, para ações
complementares ao Plano de Ação do Ins�tuto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá de três projetos
demandados pelo MCTI, sendo eles:

1. Projeto SALAS (Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites);

2. Programa de Tecnologias Sociais para a Amazônia;

3. Núcleo Temá�co de Tecnologias Aplicadas à Água do Bioma Amazônia (NUTEA Água
Bioma Amazônia).

SUBCLÁUSULA ÚNICA – Integra o presente instrumento, independente de transcrição, o
Programa de Trabalho assim compreendido como:

Anexo I - Cronograma de Desembolso (SEI 6192472);

Anexo II - Plano de Ação (SEI 6192480);

 Anexo III - Quadro de Indicadores e Metas (SEI 6192501).

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para o cumprimento do objeto de que trata o presente Termo Adi�vo, o ÓRGÃO SUPERVISOR
repassará ao IDSM-OS, no exercício de 2020, os recursos financeiros da ordem de R$ 1.210.000,00 (um
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milhão e duzentos e dez mil reais), com a seguinte distribuição:

1. R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) à conta do Programa de Trabalho
n° 19.571.2204.212H.0001 – Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº
9.637, de 15 de maio de 1998) –  PO-0002 – Pesquisa e Desenvolvimento em Florestas Alagadas e Não-
Alagadas da Amazônia no Ins�tuto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá – IDSM - OS para o
apoio ao Projeto SALAS (Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites), conforme Nota de Empenho nº
2020NE000351;

2. R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) à conta do Programa de Trabalho
n° 19.571.2204.212H.0001 – Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº
9.637, de 15 de maio de 1998) –  PO-0002 – Pesquisa e Desenvolvimento em Florestas Alagadas e Não-
Alagadas da Amazônia no Ins�tuto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá – IDSM - OS para o
apoio ao  para o Projeto "Programa de Tecnologias Sociais para a Amazônia”, conforme Nota de
Empenho nº 2020NE000271;

3. R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)  à conta do Programa de Trabalho
n° 19.571.2204.212H.0001 – Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº
9.637, de 15 de maio de 1998) –  PO-0002 – Pesquisa e Desenvolvimento em Florestas Alagadas e Não-
Alagadas da Amazônia no Ins�tuto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá – IDSM - OS para o
apoio ao Projeto "Núcleo Temá�co de Tecnologias Aplicadas à Água do Bioma Amazônia (NUTEA Água
Bioma Amazônia)”, conforme Nota de Empenho nº 2020NE000271.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO

Fica prorrogada, até 31 de março de 2021, a vigência do Contrato de Gestão referido na
Cláusula Primeira deste Termo Adi�vo.

 

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICIDADE

O presente instrumento será publicado, no prazo legal, pelo órgão supervisor, em extrato, no
Diário Oficial da União e, em sua íntegra, no sí�o que mantém na Internet.

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ra�ficadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato de Gestão,
que ora se adita, compa�veis e não alteradas pelo presente instrumento.

E por estarem assim justas e acordadas, firmam as Partes o presente TERMO ADITIVO.

 

LEONIDAS DE ARAÚJO MEDEIROS JÚNIOR
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações Subs�tuto

 

JOÃO VALSECCHI DO AMARAL
Diretor-Geral do Ins�tuto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá

 

Documento assinado eletronicamente por Leonidas de Araújo Medeiros Júnior, Ministro de Estado da
Ciência, Tecnologia e Inovações subs�tuto, em 24/12/2020, às 10:31 (horário oficial de Brasília), com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por João valsecchi do amaral (E), Usuário Externo, em
24/12/2020, às 13:06 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mc�c.gov.br/verifica.html,
informando o código verificador 6279664 e o código CRC 97D38B54.

Não Possui.

Referência: Processo nº 01200.001834/2010-29 SEI nº 6279664

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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ANEXO 1 

CRONOG RAMA DE DESEMBOLSO PARA 2020 
Recursos do 299  Termo Aditivo / IDSM-OS 

Mês 2020 (em R$) 
Janeiro 
Fevereiro 
Março  
Abril  
Maio  
Junho  
Julho  
Agosto  
Setembro  
Outubro  
Novembro 
Dezembro R$ 1.210.000,00 
Total R$ 1.210.000,00 
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ANEXO II 

Plano de Ação do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá 

Elaborado para celebração do 29º Termo Aditivo ao Terceiro Ciclo do Contrato de 
Gestão do IDSM-OS com o MCTIC 

 

O Plano de Ação do Instituto Mamirauá tem como objetivo descrever todas as ações 
identificadas como fundamentais ao alcance da missão institucional e das metas de 
desempenho para 2020, e está alinhado com o Plano de Ação elaborado para o Quarto 
Ciclo do Contrato de Gestão IDSM-MCTIC para o período 2020 – 2029. 

O Plano de Ação do Instituto Mamirauá para o Quarto Ciclo do Contrato de Gestão foi 
construído a partir das propostas oriundas das coordenações e dos grupos de pesquisas 
do Instituto, reunidos em fóruns colegiados nas respectivas diretorias adjuntas, 
considerando as Diretrizes e Objetivos do MCTIC e do IDSM, o escopo do Contrato de 
Gestão, seu Quadro de Indicadores e Metas (QIM - Anexo III: Programa de Trabalho), os 
custos das ações em 2019, e suas projeções para os anos subsequentes. As propostas 
foram posteriormente avaliadas, alteradas quando pertinente, validadas pela Diretoria 
e aprovadas pelo Conselho de Administração.  

Este 29º Plano de Ação compreende ações complementares ao Plano de Ação do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá de 2020, totalizando 
R$ 1.210.000,00 (um milhão e duzentos e dez mil reais) assim distribuídos: 

 

1. R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) para o Projeto SALAS (Sistema 

Amazônico de Laboratórios Satélites). Secretária Finalística responsável: 

Secretaria de Pesquisa e Formação Científica – SEPEF (ANEXO IIa); 

2. R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o projeto "Programa de Tecnologias 

Sociais para a Amazônia". Secretária Finalística responsável:  Secretaria de 

Pesquisa e Formação Científica - SEPEF (ANEXO IIb); 

3. R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o projeto "Núcleo Temático de 

Tecnologias Aplicadas à Água do Bioma Amazônia (NUTEA Água Bioma 

Amazônia). Secretária Finalística responsável: Secretaria de 

Empreendedorismo e Inovação – SEMPI (ANEXO IIc). 
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Anexo IIa 
 

Projeto SALAS (Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites) 

1.DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE 

1.1 Órgão/Entidade 
Secretaria de Políticas para Formação e Ações 
Estratégicas– SEFAE 

1.2 CNPJ 
01.263.896/0028-84 

1.3 Endereço 
Esplanada dos Ministérios, Bloco “E” – Sala 218 

 

1.6 Cidade 
Brasília 

1.7 UF 
DF 

1.6 Cidade 
Brasília 

1.7 UF 
DF 

1.8 DDD 
61 

1.9 Fone 
2033-8015 

1.8 DDD 
61 

1.9 Fone 
2033-8128 

1.15 Nome do Responsável 
Marcelo Marcos Morales 

1.16 CPF 
145.800.728-63 

1.17 Nº RG/Órgão Expedidor 
210975298 SSP/RJ 

1.18 Cargo 
Secretário 

1.19 Ato de Nomeação 
Portaria n° 389 de 14/01/2019 

1.19 Endereço Residencial 
Esplanada dos Ministérios, Bloco “E” – Sala 218 

1.20 CEP 
70067-900 

 

2. DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO 

2.1 Título do Projeto  2.2 Período de Execução 

Reativação do Laboratório de Selva da Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Amanã e Funcionamento 
de Laboratório Flutuante, como componentes do 
Projeto SALAS (Sistema Amazônico de Laboratórios 
Satélites). 

12 meses a partir da 
formalização. 

2.3 Objeto do Projeto 

Apoiar o Projeto SALAS (Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites), visando 
proporcionar, de forma eficaz e segura, a coleta e disponibilização de dados e 
conteúdo para a comunidade de biodiversidade, que objetiva instalar laboratórios 
satélites no território Amazônico que servirão como ponto de apoio e polos de 
pesquisa científica. Para tanto, objetiva-se: reativar o Laboratório de Selva do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM), por meio dos ambientes de 
laboratório e da infraestrutura de apoio aos pesquisadores, localizados na Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Amanã na Amazônia Ocidental Brasileira, bem como 
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viabilizar o funcionamento de Laboratório Flutuante Modelo para pesquisa na 
Amazônia. 

2.4 Contextualização 

O Brasil reúne em seu território cerca de 20% da biodiversidade mundial. O país tem 
a maior diversidade vegetal do planeta, com cerca de 55.000 espécies de um total 
estimado entre 350.000 e 550.000 espécies catalogadas globalmente, das quais 
13.000 ocorrem na Amazônia brasileira. Entretanto, estima-se que apenas 8% da flora 
brasileira foi estudada em busca de compostos bioativos. A manutenção da “floresta 
em pé” poderá implicar na geração e distribuição de riqueza, trabalho e renda, desde 
que haja a sua valoração por meio de: a) conhecimento das espécies da flora, fauna e 
de microrganismos com atividade biológica de interesse econômico incluindo sua 
taxonomia e a caracterização dos mecanismos de manutenção dessas; b) 
desenvolvimento, a partir de ferramentas biotecnológicas, de novos produtos com 
propriedades de interesse econômico; c) disseminação do conhecimento na 
sociedade e estruturação de cadeias produtivas; e, d) contribuição para o aumento da 
resiliência à variabilidade climática e redução/mitigação de emissões de 
gases de efeito estufa. Nesse contexto, o Projeto SALAS, em sua primeira fase, está 
estabelecendo parcerias com: i) o Comando Militar da Amazônia (CMA) para 
instalação de módulos de pesquisa instalados em Pelotões do CMA, localizados na 
Amazônia Ocidental. Esses módulos de pesquisa contarão com infraestrutura e 
equipamentos básicos de laboratório e sistemas de comunicação; e ii) o Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM) para reativação do Laboratório de 
Selva da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã e funcionamento de um 
Laboratório Flutuante com o escopo de disponibilizar a infraestrutura necessária e 
adequada para pesquisas de diferentes áreas do conhecimento. 

2.5 Justificativa 

A proposta original do projeto "Renovação do Laboratório de Selva da Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Amanã e funcionamento de Laboratório Flutuante, 
como componentes do Projeto SALAS" foi enviada pelo IDSM em março de 2020 ao 
MCTI, no qual constam as informações necessárias para a perfeita execução do 
projeto, conforme Parecer Técnico 309 (5098964). 

Essa proposta foi elaborada e orçada em fevereiro/2020 e o plano de trabalho prevê 
a execução de duas metas, no valor de R$ 830.587,00, em um período de 12 meses. 
Entretanto, os recursos do projeto foram liberados somente em 31 de agosto/2020, 
criando uma defasagem no valor total do projeto em comparação com o mês em que 
foi orçado. Tal diferença deve-se à variação cambial entre Real e Dólar no período 
transcorrido uma vez que alguns dos itens a serem comprados são indexados pelo 
dólar. Os recursos adicionais serão utilizados, principalmente, para a relacionadas à 
compra do aço necessário à construção da estrutura flutuante (balsa e casaria), da 
madeira plástica (revestimento e estrutura) e os equipamentos de energia solar. 

Os valores complementares permitirão a perfeita execução do projeto. 

Este projeto propõe a reativação do Laboratório de Selva do IDSM, por meio dos 
ambientes de laboratório e da infraestrutura de apoio aos pesquisadores, e 
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funcionamento de um Laboratório Flutuante, a um custo 80% menor do que o custo 
médio projetado para a implementação de um contêiner de pesquisa na Amazônia 
Ocidental. 

Além da área de laboratório, essas bases de campo permitirão disponibilizar espaço 
adequado para alojamento e alimentação dos usuários, depósito de materiais de 
pesquisa, flutuante anexo para depósito para combustíveis, poço artesiano e 
comunicação por internet e telefone. A base ofertará, portanto, a infraestrutura 
necessária e adequada para pesquisas de diferentes áreas do conhecimento, 
incluindo as ciências biológicas, sociais e engenharias. Esses laboratórios auxiliarão, 
ainda, no combate aos focos de incêndio na Amazônia, pois contarão com materiais 
que incluem roupas de combate e unidade de purificação de água, entre outros. 

2.6 Objetivo Geral 

Reativar o Laboratório de Selva do Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
Mamirauá, por meio dos ambientes de laboratório e da infraestrutura de apoio aos 
pesquisadores, localizados na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã na 
Amazônia Ocidental Brasileira, bem como viabilizar o funcionamento de um 
Laboratório Flutuante Modelo para pesquisa na Amazônia, como componentes do 
Projeto SALAS. 

2.7 Metas 

Meta 1 - Funcionamento de Laboratório Flutuante Modelo para Pesquisa. 

Resultados Esperados 

i. Disponibilização de infraestrutura para realização de pesquisas e atividades de 
extensão na Amazônia. 

ii. Contribuição para o combate aos incêndios na Amazônia. 

 
3. ATIVIDADES/EXECUÇÃO (Meta, Etapa, Fase, Especificação, Indicador Físico e 
Período de Execução). 

3.1 Execução por meio de Recursos previstos na LOA 

3.2 Meta   
3.3 
Especificação 

3.4 Indicador Físico 3.5 
Período 
de 
Execução 

3.4.1 
Unidade  
Medida 

3.4.2 
Quantidade 

3.4.3 Custo 

Laboratório 
Flutuante 
funcionando 

Base 
Flutuante 
sobre balsa 
de aço naval 

Unidade 01 R$210.000,00 12 meses 

 
4. Plano de Aplicação (R$1,00) 

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 

4.1 Código da 
Despesa*  

4.2 Especificação  4.3 Valor 
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33.50.39.04  
Instituições de Pesquisa e 
Desenvolvimento Institucional  

R$ 210.000,00 

Total Geral R$ 210.000,00 

* Classificação da despesa quanto à sua natureza. 
 
5. Cronograma de Desembolso 

Conforme a legislação específica para organizações sociais (OSs), em disposições da Lei 
No 9.637, de 15 de maio de 1998 e da Portaria No 967, de 21 de dezembro de 2011 que 
regulam procedimentos de acompanhamento, avaliação e fiscalização de contratos de 
gestão, a prestação de contas do presente plano de trabalho será realizada por meio dos 
relatórios semestrais e anuais de gestão do IDSM. Os recursos orçamentários, no total 
de R$ 210.000,00, para apoiar o projeto "Reativação do Laboratório de Selva da Reserva 
de Desenvolvimento Sustentável Amanã e Funcionamento de Laboratório Flutuante, 
como componentes do Projeto SALAS (Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites)", 
no âmbito do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM), será 
remanejado da Ação 215L – (Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Áreas 
Estratégicas e Tecnologia Social, e à Extensão Tecnológica para Inclusão Social), PO 0000 
(Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Áreas Estratégicas e Tecnologia Social, 
e à Extensão Tecnológica para Inclusão Social), de responsabilidade da SEFAE para a 
Ação: 212H (Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais), PO 0002, 
de responsabilidade da Coordenação-Geral de Gestão de Organizações Sociais da 
Subsecretaria das Unidades de Pesquisa - CGGS/SUV. Finalmente, cumpre esclarecer 
que, conforme a legislação acima referenciada e tendo em vista a natureza das metas e 
atividades previstas pelo presente projeto, os recursos aportados ao IDSM no âmbito do 
projeto se constituem como recursos de fomento ao Instituto e a sua área de atuação, 
diferenciando-se, assim, de recursos destinados a atividades características de 
prestação de serviços. 

 

5.1. Valores do Proponente (R$ 1.00) 

1º Mês* 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 

R$ 210.000,00 - - - - - 

7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês 

- - - - - - 

* Meses ordenados em referência à assinatura do termo aditivo 
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ANEXO IIb 

 
 

TECNOLOGIAS SOCIAIS SUSTENTÁVEIS NA AMAZÔNIA CENTRAL: MANEJO DE 
RECURSOS NATURAIS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 

 
 

Projeto encomendado pela Secretaria de Tecnologias Aplicadas (SETAP)/Departamento 
de Tecnologias para Programas de Desenvolvimento Sustentável e Sociais (DEPD) do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) para o fortalecimento do sistema 
de inovação e desenvolvimento de tecnologias sociais para a inclusão socioeconômica 
com redução das assimetrias regionais na produção e acesso público à ciência, 
tecnologia e inovação. 

 
 

Resumo 
O Instituto Mamirauá vem desenvolvendo tecnologias sociais para a qualidade de vida, 
produção sustentável e gestão de áreas protegidas para populações tradicionais, 
impactando diretamente na vida de mais de 16 mil pessoas da Amazônia Central. Nos 
últimos 10 anos, as técnicas e métodos gerados se expandiram para mais de mais de 35 
áreas protegidas e quase 50 municípios de quatro unidades da Federação. O objetivo 
deste projeto é fortalecer a expansão, reaplicação e a disseminação de tecnologias 
sociais consolidadas no âmbito da produção sustentável da biodiversidade. As 
tecnologias alvo neste projeto são: o manejo participativo de pirarucu, o manejo 
sustentável de jacaré em vida livre, o manejo sustentável de recursos florestais 
madeireiros e o manejo e criação de abelhas nativas sem ferrão. As tecnologias foram 
geradas por uma rede sociotécnica de produtores, lideranças e organizações locais, com 
potencial de reaplicação para 219 áreas protegidas da Amazônia Legal. 
 

Público-alvo 

Produtores e lideranças locais e técnicos e gestores de áreas protegidas da Amazônia. 

Coordenação geral e equipe responsável 

Dávila Corrêa – Diretora de Manejo de Recursos Naturais e Desenvolvimento. 

Emiliano Esterci Ramalho – Diretor Técnico-Científico. 

Ana Cláudia Torres Gonçalves – Coordenadora do Programa de Pesca. 

Claudio Anholeto - Coordenador do Programa Manejo Florestal Comunitário. 

Diogo de Lima – Analista de pesquisa em Manejo de Jacaré. 

Fernanda Viana – Coordenadora do Programa Agroecossistemas. 

Mariana Bertelli – Assessora de Comunicação. 

Bolsista pesquisador a ser selecionado. 
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Apresentação/Justificativa 

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM) é uma pessoa 
jurídica de direito privado, legalmente constituída e qualificada como Organização Social 
através de Decreto Presidencial em 04/06/1999. Tem por finalidade a realização de 
pesquisa científica para conservação da biodiversidade por meio do manejo 
participativo e sustentável dos recursos naturais da Amazônia. As atividades 
desenvolvidas pelo IDSM estão atreladas a metas e prazos definidos em Contratos de 
Gestão, firmados entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e o IDSM 
a partir do primeiro de 23 de março de 2001. 

Ao longo de duas décadas o Instituto Mamirauá vem atuando na Amazônia 
Central, e se destaca por sua pesquisa aplicada à conservação e uso sustentável da 
biodiversidade, gerando tecnologias sociais para a qualidade de vida, produção 
sustentável e gestão de áreas protegidas das populações tradicionais. Desde 2010, as 
técnicas e métodos gerados se expandiram para mais de mais de 35 áreas protegidas e 
em quase 50 municípios de quatro unidades da Federação. O potencial de reaplicação 
das tecnologias sociais é para 219 áreas protegidas1, na categoria de uso sustentável, da 
Amazônia Legal. 

Este projeto tem como objetivo fortalecer a expansão, reaplicação e a 
disseminação de tecnologias sociais consolidadas no âmbito da produção sustentável da 
biodiversidade, promovendo a apropriação e o aperfeiçoamento de conhecimentos que 
contribuam para o desenvolvimento regional. As ações terão como enfoque a produção 
sustentável da biodiversidade, principalmente pirarucu, jacaré, mel e madeira, e suas 
estruturas de beneficiamento. As tecnologias alvo já estão em experimentação pelas 
populações tradicionais e serão fortalecidas com ações de disseminação para a 
reaplicação dentro da rede sociotécnica. 

O escopo de desenvolvimento deste projeto ocorrerá no âmbito do Centro 
Vocacional Tecnológico - Tecnologias Sociais da Amazônia, inaugurado em 2013 na sede 
do Mamirauá, é um espaço para disseminação, formação e treinamento, que está  
consolidado em duas frentes: (1) cursos temáticos de curta duração, direcionados para 
membros de organizações públicas e privadas que atuam com assessoria técnica para 
implementação de planos de manejo e de gestão de áreas protegidas e (2) cursos 
técnico-científico, no nível pós Ensino Médio, com carga-horária de 1800 horas de 
vivência entre práticas comunitárias e aulas, direcionados a jovens produtores e 
lideranças. 

 
Os resultados técnico-científicos consolidados em técnicas, métodos e processos 

trouxeram inovações ao manejo sustentável de recursos naturais e subsidiaram a 
elaboração de 15 legislações vigentes nas esferas Estadual e Federal. A produção 
sustentável também impacta diretamente no desenvolvimento econômico, em 2019 a 
renda gerada pela produção agrícola, pecuária de pequena escala, mel, pescado e 
madeira foi de R$ 4 milhões de reais, aproximadamente. Esses sistemas de manejo 
impactam a vida de mais de 6000 produtores rurais, que são diretamente assessorados 
pelo Mamirauá. 

 
1 ISA. Instituto Socioambiental. Unidades de Conservação no Brasil: Painel de Dados. Disponível em: 
https://uc.socioambiental.org/pt-br/paineldedados#categorias. Acesso em: junho de 2020. 
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O Instituto Mamirauá é reconhecido nacional e internacionalmente, já tendo sido 

premiado ou certificado seis vezes com ações para implementação de tecnologia social, 
nos temas água, saneamento, meio ambiente e geração de renda. Os desdobramentos 
decorrentes deste projeto colaboram para ampla disponibilização dos conhecimentos e 
processos de aplicação, produzidos por produtores, lideranças e organizações locais da 
Amazônia Central, com potencial de expansão e desenvolvimento de outras áreas da 
Amazônia. 

Este projeto integra o Termo de Referência apresentado pela Secretaria de 
Tecnologias Aplicadas do MCTI, que indica o Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia, o Museu Paraense Emilio Goeldi e o Instituto Mamirauá para execução 
Programa Tecnologias Sociais Sustentáveis para a Amazônia – Agenda 2030 (SEI/MCTI: 
01250.02455/2020-17). 
 
Tecnologias Sociais 

As tecnologias sociais propostas neste projeto foram desenvolvidas e 
implementadas pelos pesquisadores e técnicos do Instituto Mamirauá e, 
principalmente, pela população impactada e as instituições-chave garantindo o 
atendimento a demanda social, a operacionalização e as tomadas de decisão. A 
adaptação às condições ambientais da várzea Amazônica e ao modo de vida das 
populações tradicionais foram os principais elementos da realidade local que 
embasaram a produção de técnicas e processos. 

As tecnologias que serão trabalhadas neste projeto são: o manejo participativo de 
pirarucu, o manejo sustentável de jacaré em vida livre, o manejo sustentável de recursos 
florestais madeireiros e o manejo e criação de abelhas nativas sem ferrão. Os manejos 
de pirarucu, jacaré e florestal ocorrem em etapas que, geralmente, envolve a vigilância 
das áreas de onde serão extraídos os recursos naturais, a organização dos produtores 
em associações ou cooperativas, o levantamento de estoque, a solicitação das licenças 
e permissões para os órgãos fiscalizadores, a pesca/captura/derrubada, o 
beneficiamento, o transporte e a comercialização. Os produtores executam de todas as 
etapas e são apoiados por assessorias técnicas. Para o manejo de abelhas os criadores 
executam todas as etapas, que vão desde a construção de caixas padronizadas, processo 
de captura da colmeia e transferência para a caixa, até a multiplicação de colmeias e a 
extração de mel. Além disso, os criadores são orientados com informações sobre o 
relevante papel desempenhado pelas abelhas na polinização e produção de frutos. 
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Objetivos 

O Objetivo geral deste projeto é fortalecer a expansão, reaplicação e a 
disseminação de tecnologias sociais consolidadas no âmbito da produção sustentável da 
biodiversidade, promovendo a apropriação e o aperfeiçoamento de conhecimentos que 
contribuam para o desenvolvimento regional. 

Os objetivos específicos são: 
1. Identificar, classificar e catalogar as tecnologias sociais desenvolvidas e em 

desenvolvimento pelo IDSM; 

2. Elaborar em conjunto com o INPA e MPEG parâmetros para a criação de uma 

plataforma interinstitucional de registro e divulgação das tecnologias sociais e 

arranjos sociotécnicos voltadas ao contexto amazônico; 

3. Realizar treinamentos e visitas técnicas as áreas de manejo onde estão 

implementados quatro sistemas de produção sustentável; 

4. Produzir material instrucional reunindo o conhecimento técnico-científico e a 

prática da aplicação das tecnologias; 

5. Promover evento para disseminação das práticas com participantes da rede 

sociotécnica; 

6. Avaliar e melhorar o método de aprendizagem para a reaplicação e a 
apropriação das tecnologias sociais. 

 
 
Metodologia  

 
O objetivo específico 1 será desenvolvido por um bolsista de pesquisa com nível 

de mestrado. A identificação ocorrerá em dois níveis, o primeiro irá considerar a 
proximidade existente entre a técnica, a metodologia ou o processo desenvolvido ou 
em desenvolvimento com a base conceitual da Teoria Ator-Rede e o segundo nível 
ocorrerá a partir de uma matriz pragmática que será composta por variáveis que 
viabilizam a tecnologia no contexto amazônico. A classificação e a catalogação serão 
realizadas a partir da definição e dos princípios constantes na Política Nacional de 
Tecnologia Social. O catálogo como produto final fará parte do portfólio do Instituto 
Mamirauá e deverá integrar o levantamento que será realizado dentro da Rede AMOCI. 

O objetivo específico 2 será realizado em colaboração entre as equipes do Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia, Instituto Mamirauá e Museu Goeldi. No primeiro 
mês do projeto será elaborado um plano de trabalho interinstitucional para integração 
e alinhamento dos procedimentos que serão adotados para a construção da plataforma 
de tecnologias sociais e arranjos sociotécnicos. 

O objetivo específico 3 será realizado pelo corpo efetivo de técnicos e 
pesquisadores do Instituto Mamirauá. Serão realizados quatro treinamentos e uma 
certificação de contadores de pirarucu que terá duração média de seis dias e o público-
alvo são produtores e lideranças e técnicos de organizações governamentais e privadas. 
Os treinamentos serão realizados na sede do Instituto Mamirauá em Tefé-AM e 
ocorrerão também visitas técnicas nas Reservas Mamirauá e Amanã para conhecer in 
loco os sistemas de manejo de pirarucu, jacaré, madeira e mel. Todos os treinamentos 
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estão embasados em protocolos técnico-científicos já elaborados ou em fase de 
elaboração pela equipe do IDSM.  

Para o objetivo específico 4 serão produzidos e publicados quatro materiais em 
formato de protocolo, sendo eles (1) boas práticas e unidade móvel de beneficiamento 
de carne de jacaré e pirarucu, (2) práticas de manejo de jacaré de vida livre, (3) manejo 
de abelhas sem ferrão e (4) manejo de recurso florestal madeireiro em ambiente de 
várzea. Os protocolos reunirão resultados da aplicação das experiências pelos 
produtores e dados de pesquisa avaliando a aplicação. 

O objetivo específico 5 complementará o anterior, a equipe do projeto realizará 
um evento de três dias em Tefé-AM, na sede do IDSM, reunindo produtores e 
especialistas para fortalecer o ecossistema de inovação no interior da Amazônia Central 
baseado na Política Nacional de Tecnologia Social. 

O objetivo específico 6 será realizado pelo mesmo bolsista de pesquisa do objetivo 
1 e um apoio para tabulação dos dados. Nos últimos seis anos o Instituto Mamirauá 
realizou 21 treinamentos e visitas técnicas para expansão e reaplicação de tecnologias 
sociais, os treinamentos tiveram a participação de lideranças, produtores e agentes 
técnicos de mais 30 áreas protegidas da Amazônia e também da Pan-Amazônia. A 
proposta deste objetivo é a realização de um levantamento sobre o pós-treinamento, 
identificando se houve dificuldades da reaplicação e apropriação em outras realidades 
e suas redes sociotécnicas e buscando melhorar o método de aprendizagem adotando 
ferramentas que possibilitem a troca de conhecimentos durante a aplicação entre 
membros dos treinamentos. Para o levantamento serão utilizados formulários online 
com perguntas estruturadas. A metodologia detalhada será elaborada pelo pesquisador 
bolsista. 

 
Metas e Impactos 

Metas Impacto esperado 

Realizar quatro treinamentos e visitas 
técnicas sobre produção sustentável da 
biodiversidade e suas estruturas produtivas. 
Serão capacitadas 75 pessoas, entre técnicos 
de organizações públicas e não 
governamentais e lideranças indígenas. 

Expansão e reaplicação das técnicas, 
processos e métodos de produção 
sustentável, dos sistemas de manejo em: 
pirarucu, jacaré, madeira e mel. 

Uma certificação sobre a metodologia de 
contagem de pirarucu de manejo para 
pescadores. 

Construir um catálogo de tecnologias sociais 
aplicados a produção sustentável e apoiar a 
construção da Plataforma Interinstitucional 
de Tecnologias Sociais Sustentáveis na 
Amazônia. 

Disseminação e apropriação dos 
conhecimentos existentes dos sistemas 
produtivos para rede sociotécnica. 

Elaborar quatro materiais instrucionais 
abordando os manejos de recursos naturais.  
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Realizar um seminário sobre 
desenvolvimento das populações tradicionais 
e Tecnologias Sociais. 

Um diagnóstico com a avaliação do impacto 
dos treinamentos e construção de uma 
matriz de reaplicação e aperfeiçoamento. 

Melhoria e aperfeiçoamento da método 
de aprendizagem para reaplicação e 
apropriação das tecnologias. 

 
Orçamento  

A seguir o orçamento básico para a realização das ações.  

Tabela 1. Orçamento solicitado ao MCTI por componente do projeto. 

Componente do projeto Capital Custeio Total 

Treinamentos e visitas 
técnicas - 188.190,08 188.190,08 

Disseminação e 
apropriação - 142.360,00 142.360,00 

Avaliação do método de 
aprendizagem  - 94.914,12 94.914,12 

Gestão e execução do 
projeto 33.000,00 41.535,80 74.535,80 

Total R$ 33.000,00 R$ 467.000,00 R$ 500.000,00 

 
Cronograma 

 
A seguir o cronograma apresentado em trimestres para o total de 24 meses, com 
previsão para início em agosto de 2020. 
 
Tabela 2. Cronograma físico. 

 

Atividade 
Duração em trimestre 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Treinamentos e visitas técnicas: 

Mobilização e seleção dos 
participantes; 

  X             

Organização da logística;   X X   X       

Realização do treinamento e visita 
técnica. 

    X   X X     

Disseminação e apropriação: 

Apoio na construção da Plataforma 
de Tecnologia Social 

Dependerá do plano de trabalho 
interinstitucional que será construído entre 

INPA, MPEG e IDSM. 

Construção de catálogo de TS X X X X     
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Organização de dados e conteúdo de 
quatro protocolos; 

X     X X X     

Diagramação e publicação de quatro 
protocolos; 

X       X   X   

Divulgação do seminário;     X           

Mobilização dos convidados para o 
seminário; 

  X X           

Realização do seminário.       X         

Avaliação do método de aprendizagem: 

Seleção do bolsista; X               

Elaboração do plano de trabalho; X X             

Entrevista com os participantes;     X X         

Análise dos dados;         X X     

Sistematização e publicação.             X X 

Gestão e execução do projeto: 

Aquisição de computadores, GPS e ar 
condicionado; 

X               

Assessoria de comunicação 
(divulgação das ações e resultados do 
projeto); 

    X X X X   X 

Relatórios de acompanhamento do 
projeto.  

  X   X   X   X 
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ANEXO IIc 

 

NÚCLEO TEMÁTICO DE TECNOLOGIAS APLICADAS À ÁGUA DO BIOMA AMAZÔNIA 
(NUTEA ÁGUA BIOMA AMAZÔNIA) 

 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ (IDSM) 
 

Público-alvo 

Produtores, lideranças comunitárias, técnicos, gestores públicos e empresas da 
Amazônia. 

 

Equipe responsável 

Maria Cecilia Rosinski L. Gomes – Coord. do Programa de Qualidade de Vida  

João Paulo Borges Pedro – Pesquisador em Tecnologias Sustentáveis 

Emiliano Esterci Ramalho – Diretor Técnico-Científico 

Dávila Corrêa – Diretora de Manejo e Desenvolvimento 

Joycimara Rocha de Sousa Ferreira – Diretora Administrativa

Anexo II - Plano de Ação 29º TA (6192480)         SEI 01200.001834/2010-29 / pg. 14



 

 

NÚCLEO TEMÁTICO DE ESTUDOS APLICADOS ÀS QUESTÕES HÍDRICAS DO BIOMA 
AMAZÔNIA 

O Núcleo Temático de Estudos Aplicados às questões hídricas do Bioma Amazônia 
(NUTEA Água Bioma Amazônia) será desenvolvido no formato de uma rede 
colaborativa que visa promover a inovação, o desenvolvimento de tecnologias 
aplicadas e o empreendedorismo relacionados a questões hídricas no Bioma 
Amazônia, e será coordenado pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
Mamirauá (IDSM). O desenvolvimento e a implementação do NUTEA Água Bioma 
Amazônia serão realizados, inicialmente, em parceria com o Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia (INPA) e o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG). Outros 
atores poderão ser incorporados ao núcleo e será promovida a interação com outros 
Núcleos Temáticos de Tecnologias Aplicadas a Água em implantação, como o NUTEA 
Água Bioma Caatinga. 

O NUTEA Água Bioma Amazônia tem o objetivo de fortalecer o sistema de ciência, 
tecnologia, inovação e desenvolvimento de tecnologias aplicadas à água, com inclusão 
socioeconômica e redução das assimetrias regionais. O NUTEA Água Bioma Amazônia 
atuará de forma coordenada, cooperativa, articulada e mobilizada com os agentes de 
diferentes setores em torno das necessidades de oferta e demanda por tecnologias 
aplicadas à água, por parte da sociedade e do Estado brasileiro. 

O foco será a aplicação em testes e validações de tecnologias já em uso e a 
promoção da inovação com o estímulo a adoção de novas tecnologias aplicadas pela 
efetividade demonstrada na atuação nas questões emergentes inerentes aos desafios 
do país no uso da água. A ação contribui no objetivo nacional da universalização do 
acesso à água potável, observando as questões regionais de produção, captação, 
tratamento, distribuição, uso e tratamento adequado de efluentes de forma 
sustentável. O NUTEA Água Bioma Amazônia pretende ser importante agente de 
disseminação de conhecimento e de tecnologias e de apoio à implementação de 
soluções técnico-científicas em questões hídricas no Bioma Amazônia. 

As atividades de prospecção, identificação, teste, validação e simulação de 
tecnologias aplicadas do NUTEA Água Bioma Amazônia deverão ser indutoras de 
inovação e do desenvolvimento de tecnologias aplicadas que promovam a segurança 
hídrica, o saneamento, o uso eficiente, racional e sustentável da água. O Núcleo 
também terá atuação destacada na difusão tecnológica e na inovação na prestação de 
serviços e nos múltiplos usos e funções produtoras e produtivas relacionadas à água, 
observadas as diversidades regionais, regimes e bacias, disponibilidades hídricas, 
características da água para gestão sustentável dos recursos hídricos e em estrita 
conformidade às características ambientais do bioma Amazônia. 

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ 

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM) é uma pessoa 
jurídica de direito privado, legalmente constituída e qualificada como Organização 
Social através de Decreto Presidencial em 04/06/1999. Tem por finalidade a realização 
de pesquisa científica para conservação da biodiversidade por meio do manejo 
participativo e sustentável dos recursos naturais da Amazônia. As atividades 
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desenvolvidas pelo IDSM estão atreladas a metas e prazos definidos em Contratos de 
Gestão, firmados entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e o 
IDSM a partir do primeiro de 23 de março de 2001. 

Nas últimas duas décadas o IDSM trabalhou intensamente na implementação e 
adaptação de tecnologias sociais sustentáveis voltadas para a ampliação do acesso à 
água (distribuição e potabilidade) e ao saneamento básico em comunidades isoladas 
da Amazônia, assim como tem trabalhado no desenvolvimento de sistemas de gestão 
participativa destas tecnologias. 

Em 2012 recebeu o Prêmio FINEP de Inovação (região Norte e Nacional) pelo 
desenvolvimento tecnológico de um sistema de abastecimento de água com energia 
solar, adaptado a realidade das florestas inundáveis da Amazônia. A mesma tecnologia 
social foi certificada no Banco de Tecnologias Sociais da Fundação Banco do Brasil. Em 
2018 foi finalista do Prêmio Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Secretaria 
de Governo do Governo Federal, pela atuação nos temas Água, Saneamento e Higiene 
em comunidades ribeirinhas. Atualmente está entre os 10 finalistas do “Desafio 
Transforma de Reaplicação de Tecnologias Sociais” da Fundação Banco do Brasil com 
o projeto: Arranjos de Tecnologias Sociais de Abastecimento de Água para 
Comunidades Ribeirinhas da Amazônia”. 

O IDSM também participou da construção do Programa Nacional de Saneamento 
Rural (PNSR), que compõe o Plano Nacional de Saneamento Básico, instrumento de 
implementação da Política Federal de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007). O 
sistema de abastecimento de água com energia solar é uma das experiências indicadas 
no PNSR. 

As famílias beneficiadas com as tecnologias para acesso à água passaram a ter 
maior comodidade nas tarefas domiciliares e houve diminuição do esforço físico de 
mulheres e crianças das comunidades atendidas que, após a implementação das 
tecnologias, não tem que carregar baldes de água em longas distâncias para essas  
tarefas. Outros benefícios incluem: privacidade, menor exposição ao sol e menor 
tempo despendido em atividades de rotina. O abastecimento de água também 
incentiva atividades produtivas como a criação de pequenos animais e hortas 
domésticas, e o aproveitamento melhor do tempo em atividades econômicas como a 
pesca e confecção de artesanato, ambos viabilizados pela disponibilidade de água 
sempre que necessário. 

OBJETIVO GERAL 

Implementação do Núcleo Temático de Estudos Aplicados às questões hídricas do 
Bioma Amazônia (NUTEA Água do Bioma Amazônia), em formato de rede cooperativa 
entre Instituições públicas e privadas de Ciência e Tecnologia e do setor produtivo, 
visando coordenar e otimizar esforços para gerar soluções eficientes às demandas 
sociais relacionadas a recursos hídricos no Bioma Amazônia. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

São objetivos específicos do NUTEA Água Bioma Amazônia: 

1. Realizar o levantamento do Estado da Arte e Estado da Técnica de Soluções 
Tecnológicas Aplicadas na qualidade, distribuição, captação, tratamento e 
saneamento da Água no bioma Amazônia, incluindo os dados disponíveis sobre 
transferência e apropriação. 

2. Desenvolver estratégias de previsão tecnológica para as questões de 
sustentabilidade hídrica e uso social alinhada com a proposta operacional do 
NUTEA Água Bioma Amazônia, este contendo: i. a proposição de estruturação e 
de metodologias de execução das atividades; ii. as diretrizes e regras sobre 
tratamento e proteção de dados das soluções monitoradas, a quem e quando são 
emitidos os relatórios e o que deve conter minimamente. 

3. Realizar o mapeamento-credenciamento das demandas laboratoriais e de pessoal, 
de forma a complementar as capacidades já instaladas no bioma Amazônia. 

4. Realizar encontros de acompanhamento com pontos focais para discussão do 
plano de ação detalhado com as equipes e um encontro no último mês para 
apresentação dos resultados e construção dos objetivos e ações para as fases do 
NUTEA Água Bioma Amazônia. 

5. Elaborar documento padrão para adesão das unidades de pesquisa e aquisição de 
novos suportes científicos necessários para as questões da avaliação tecnológica 
de dispositivos que contribuam mais efetivamente à sustentabilidade hídrica, com 
especificação técnica e orçamentária. 

JUSTIFICATIVA  

O Programa Nacional de Saneamento Rural 20192,  indica que o abastecimento de 
água em domicílios na Amazônia ocorre principalmente por (46%) poços ou nascentes 
dentro de propriedades e (44%) não possuem canalização da água. Quanto ao 
esgotamento sanitário a maioria dos domicílios (51%) possuem fossas rudimentares. A 
situação do saneamento rural na Amazônia apresenta também fatores limitantes, 
sendo: as distâncias geográficas entre as comunidades e os núcleos urbanos; a 
dispersão populacional e o acesso somente por via fluvial; a baixa escolaridade da 
população; os ciclos de inundação das águas dos rios; a renda familiar dependente da 
produção sazonal e áreas com dificuldade de acesso à comunicação. É importante a 
criação de um arranjo interinstitucional para realizar estudos e disseminar soluções 
tecnológicas de acesso à água, ao saneamento e as informações de higiene. Este 
arranjo deve ter capacidade para articular as instâncias governamentais, organizações 
não governamentais, cientistas, comércio e empresários e a população diretamente 
beneficiada, buscando criar uma cadeia de funcionamento que articule a gestão, os 
suprimentos, o recurso humano e o recurso financeiro. 

 
2 Brasil. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Programa Nacional de 
Saneamento Rural / Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde. – Brasília: 
Funasa, 2019. 
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METODOLOGIA 

Para a executar o projeto serão selecionados dois bolsistas doutores, para 
atendimento dos objetivos 1 e 3. Um estudo em andamento pelo Instituto Mamirauá 
sobre a gestão de tecnologias sociais na América Latina também vai integrar os 
resultados para análise e estratégias de transferência e apropriação. As metodologias 
dos estudos serão elaboradas pelos pesquisadores. Será desenvolvido um banco de 
dados e disponibilizado entre as instituições que integram o projeto onde serão 
relacionadas as tecnologias e suas respectivas estratégias de participação, apropriação 
e aprendizagem para a ampliação em escala das inovações sociais. 

Para atendimento do objetivo 3 será realizado um levantamento das necessidades 
e procedimentos necessários para o credenciamento dos Laboratórios análises de água 
e microbiológicas do IDSM, INPA e MPEG. Será desenvolvido um banco de dados com 
as demandas laboratoriais e de pessoal identificadas e com possibilidade de edição e 
inclusão de novas informações pelas instituições. 

Para os objetivos 2 e 5 será contratado um analista de gestão, ou consultoria, que 
deverá elaborar a proposta de funcionamento do programa e os protocolos de adesão 
e governança. 

Para o objetivo 4 serão realizados dois encontros presenciais na sede do IDSM, em 
Tefé, para discussão do plano de ação detalhado com as equipes do INPA e MPEG e 
um encontro no último mês para apresentação dos resultados e construção dos 
objetivos e ações para as fases do NUTEA Água Bioma Amazônia. Adcionalmente, far-
se-á uso de reuniões por videoconferências para contribuir na implantação conjunta 
do plano de ação e na gestão e governança da rede cooperativa de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação voltada às questões hídricas no bioma Amazônia. 

O principal resultado desta fase do projeto será fomentar a parceria 
interinstitucional na forma de uma rede cooperativa de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação no bioma Amazônia. 
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Tabela 1. Metas, Especificação, Indicador Físico e Período de Execução.  

Meta 
(Descrição da Meta) Produto 

Indicador Físico Período de Execução (Mês/Ano) 

Unidade 
Medida 

Quantidade 
Custo 

Início Fim 

Criação e implantação do NUTEA Água Bioma Amazônia Relatório com a identificação dos atores 
e suas respectivas participações Relatório 1 

R$ 306.000,00 

01/2021 12/2021 

Desenvolvimento de estratégias de previsão tecnológica e 
operacional do NUTEA Água Amazônia  

Proposta operacional do NUTEA Água 
Bioma Amazônia 

Proposta 
 

1 
01/2021 12/2021 

Levantamento do estado da arte, estado da técnica de 
soluções tecnológicas aplicadas e mapeamento das 
demandas laboratoriais na qualidade, distribuição, 
captação, tratamento e saneamento da Água. 

Levantamento / mapeamento realizados 
e disponibilizados das soluções 
tecnológicas e das necessidades e 
procedimentos para o credenciamento 
dos laboratórios análises de água e 
microbiológicas do IDSM, INPA e MPEG 

Relatório 1 R$ 64.000,00 01/2021 12/2021 

Banco de dados com as demandas 
laboratoriais identificadas com 
possibilidade de edição e inclusão de 
novas informações 

Banco de 
dados 

1 R$ 80.000,00 01/2021 12/2021 

Levantamento de custo, benefícios e demais itens 
necessários para aplicação das tecnologias aplicadas em 
projetos pilotos, bem como a elaboração de um banco de 
oportunidades com gargalos do setor para realização de 
pesquisa e desenvolvimento, além de conter indicações 
para que o usuário da tecnologia tenha um direcionamento 
de qual caminho deve realizar para implantá-la, sejam 
Empresas / Prefeituras / Ministério / Cidadão. 

Relatório com matriz relacionando às 
tecnologias e seus aspectos para 
implementação e os gargalos e as 
oportunidades para pesquisas 

- 
Relatório  

1 R$ 50.000,00 01/2021 12/2021 

Articulação com entidades vinculadas ao MCTI e outras 
ICT’s e setor produtivo, para que os laboratórios de 
pesquisa sejam integrados em forma de rede para atender 
às demandas da região relacionadas às ações prioritárias 
em tecnologias aplicadas, inovação, extensão tecnológica e 
prestação de serviços voltadas para a conservação, a 
preservação, a produção, o uso e reuso dos recursos 
hídricos, desenvolvendo seu portfólio. 

  Documento padrão para adesão dos 
membros à rede 

 
 

Documento 

 
1 

Custos 
compartilhados 

com demais 
metas 

01/2021 12/2021 
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Tabela 2. Orçamento detalhado. 

Descrição Unidades 

Valor 

Unidade 

(R$) 

Valor total 

(R$) 

Bolsista de pesquisa - nível doutorado (BDR - Bolsa IDSM) (2 bolsistas * 12 meses) 24 R$ 4.250,00 R$ 102.000,00 

Passagens aéreas (nacional ida e volta) - Reuniões, encontros, levantamentos e consultoria 15 R$ 2.000,00 R$ 30.000,00 

Passagens regional (nacional ida e volta - referência região Norte) - Reuniões, encontros, 
levantamentos e consultoria 30 R$ 1.500,00 R$ 45.000,00 

Diárias (Valores de referência CNPq) 65 R$ 320,00 R$ 20.800,00 

Serviço de Terceiros (Construção de banco de dados) 1 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 

Analista de Gestão de Projeto (TSS - TÉCNICO SUPERIOR SÊNIOR - NÍVEL 01) - Salários + 
encargos e fundo para demissão (1 * 12 meses) ou Consultoria 12 R$ 10.500,00 R$ 126.000,00 

Material de consumo (papelaria, toner para impressora e materiais diversos) Diversos - R$ 15.200,00 

Equipamentos (computador e impressora) - - R$ 17.000,00 

Contratação consultoria especializada para acreditação laboratorial 1 R$ 64.000,00 R$ 64.000,00 

Total   R$ 500.000,00 

 

 

Tabela 3. Plano de Aplicação 

Classificação da Despesa 

Código da Despesa* Especificação Valor 

33.50.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 500.000,00 

TOTAL GERAL R$ 500.000,00 

*Classificação da despesa quanto à sua natureza. 
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  

 

Os recursos orçamentários, no total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para apoiar 
o projeto" Implementação do Núcleo Temático de Estudos Aplicados às questões hídricas do 
Bioma Amazônia (NUTEA Água do Bioma Amazônia), em  formato de rede cooperativa entre 
Instituições públicas e privadas de Ciência e Tecnologia e do setor produtivo, visando 
coordenar e otimizar esforços para gerar soluções eficientes às demandas sociais 
relacionadas a recursos hídricos no Bioma Amazônia", no âmbito do IDSM, serão 
provenientes da Ação: 212H (Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais), 
PO 0002 (Pesquisa e Desenvolvimento em Florestas Alagadas e Não-Alagadas da Amazônia 
no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá – IDSM/OS), de responsabilidade da 
Coordenação-Geral de Gestão de Organizações Sociais da Subsecretaria das Unidades de 
Pesquisa - CGGS/SUV e foram empenhados (2020NE000271) em 28 de julho de 2020 e 
constará no Plano de Ação do 29º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão do IDSM a ser 
pactuado em dezembro de 2020. 

Finalmente, cumpre esclarecer que, conforme a legislação acima referenciada e tendo 
em vista a natureza das metas e atividades previstas pelo presente projeto, os recursos 
aportados ao IDSM no âmbito do projeto se constituem como recursos de fomento ao 
Instituto e a sua área de atuação, diferenciando-se, assim, de recursos destinados a 
atividades características de prestação de serviços. 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

Conforme a legislação específica para organizações sociais (OSs), em disposições da Lei 
No 9.637, de 15 de maio de 1998 e da Portaria No 967, de 21 de dezembro de 2011 que 
regulam procedimentos de acompanhamento, avaliação e fiscalização de contratos de 
gestão, a prestação de contas do presente plano de trabalho será realizada por meio dos 
relatórios semestrais e anuais de gestão do Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
Mamirauá (IDSM); sendo o acompanhamento dos resultados do projeto expresso no 
atendimento aos seguintes indicadores do Contrato de Gestão: 1 – Índice geral de 
publicações (IGPub), 2 – Índice de publicações indexadas nos extratos B2 e superiores 
(IPuB2+), 3 – Número de redes de pesquisa com participação ativa de membros do IDSM, 6 
– Número cumulativo de material didático com linguagem adequada sobre tecnologias 
sustentáveis, gestão e uso de recursos naturais, publicadas e aplicadas (NCCPA) e 10 – 
Número Cumulativo de Tecnologias Sociais Experimentadas pelo IDSM ao ano, voltadas ao 
Incremento da Qualidade de Vida (TSEQV) de Comunidades Rurais da Amazônia. 
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ANEXO III 

Quadro de Metas e Indicadores e Memória Técnica dos Indicadores de Desempenho do IDSM-OS 
2020 

Indicadores e Metas  
Metas 

Macroprocesso 
Oescrtçao Tipo UnidadePeso para 

2020 

1. Índice Geral de Publicações 
(lGPub) ou produtos científicos ao Efetividade N 2 1,20 
ano. 

2. Indice de Publicaçoes Indexadas 
1 - Produção Científica 
Desenvolvimento de pesquisas para 

nos Extratos B2 e Superiores Eficiencia N 3 0,32 
a conservaçao da biodiversidade e 

(IPuB2+) do IDSM ao ano. 
desenvolvimento social na Amazonia 

3. Número Cumulativo das Redes 
Temáticas (NCRT) Formalizadas no Efetividade N 2 4 
CEVA-lDSMaoAno.  
4. Número de Eventos de 

2- Disseminação Tecnológica Ações Disseminação das Experiências e Eficácia N 3 3 
para replicação de processos e Melhores Praticas do IDSM 
tecnologias desenvolvidos e/ou (EDEMP) ao Ano. 

S. Percentual de Permanência das testados pelo IDSM para outras áreas 
da Amazônia Turmas de Alunos (PPTA) do CVI Efetividade % 2 >90% 

ao Ano. 

6. Número Cumulativo de Rotinas 
de Abordagem Elaboradas para 
Diferentes Contextos de Manejo Eficácia N 3 10 
Sustentável de Recursos Naturais 
(N C RAb).  

Número Cumulativo de Cartilhas 
3 - Manejo Sustentável Sobre Uso Sustentável de Recursos Eficácia N 2 7 
Desenvolvimento de processos de Naturais Publicadas e Aplicadas 
manejo sustentável de recursos (NCCPA).  

Índice de Pirarucus Manejados naturais replicáveis dentro e fora das 
RDSM e RDSA com Assessoramento do IDSM Acima 

com Tamanho Superior ao Limite 
Efetividade N 2 e  d 	O 7 

Ideal de Abate (ITP).  

Número de Tipos de Manejo de 
Recursos Naturais com Eficácia N 2 7  
Assessoramento do IDSM (NRNM) 
ao Ano. 
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Indicadores e Metas  
Metas  Macroprocesso 

Descriço Tipo UnidadiPesc para 
2020 

10. Número Cumulativo de 
4 - Qualidade de Vida Tecnologias Sociais 
Desenvolvimento de processos e Experimentadas pelo IDSM ao 
tecnologias sociais para a melhoria da Ano, voltadas ao Incremento da Eficiência N 2 4 
qualidade de vida da população Qualidade de Vida (TSEQV) de 
ribeirinha da Amazônia Comunidades Rurais da 

Amazônia. 

5 - Tecnologias de Gestão 
Desenvolvimento de processos para 11. Índice de Participação das 
gestão participativa da RDSM e da Lideranças Capacitadas pelo IDSM Efetividade N 2 >0,45 
RDSA que possam ser replicados para (IPLC) ao Ano. 
outras áreas protegidas 

12. Alavancagem Mínima de 
Recursos para Custeio Fora do 
Contrato de Gestão no IDSM Eficácia % 2 >30% 

6 - Desenvolvimento Institucional (AMRCFCG) 
Fortalecimento institucional com  
ampliação da infraestrutura, 
ampliação do quadro de funcionários, 13. Repercussão das Ações de 

ajustes no PCS e busca de Comunicação do IDSM ao Ano Eficiência N 2 1680 

sustentabilidade financeira para o (RAC) 

IDSM 
14. Proporção de Funcionários da 
Área Administrativa no Total da Economici- 

% 2 <20% 
Equipe do IDSM ao Ano (PFAA) dade 
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Memória Técnica das Metas e Indicadores para 2020 

MACROPROCESSO 1: 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
"Desenvolvimento de pesquisas para a conservação da biodiversidade e desenvolvimento social 

na Amazônia" 

INDICADOR 1 

Nome: Índice Geral de Publicação (lGPub) ou Produtos Científicos ao Ano. 

Descrição: Este indicador demonstra a efetividade dos trabalhos de pesquisa medidos pela 
produtividade global dos membros do IDSM para os diversos tipos de produção científica publicada. 

Memória de Cálculo: O indicador será obtido por meio de consulta aos registros de produção científica 
geral do IDSM, onde serão contabilizados todos os artigos científicos publicados em periódicos não 
indexados e indexados, com ISSN, e todos os livros ou capítulos de livros avaliados pelos pares (por 
comitê editorial), com ISBN, publicados pelos membros do IDSM (como autores principais ou coautores) 
no ano referente à análise. Será seguida a fórmula: 

lGPub = NGPUB 
TNSE 

Onde: 

NGPUB = (Número de artigos publicados em periódicos indexados + número de artigos publicados em 
periódicos não indexados, mas com ISSN + número de capítulos de livros com ISBN + número de livros 
com ISBN) publicados no ano da análise. 

TNSE = Somatório dos "Técnicos de Nível Superior e Especialistas" vinculados diretamente à atividade 
de pesquisa (pesquisadores, tecnólogos e bolsistas), com 12 ou mais meses atuando no IDSM no 
momento da análise. 

Evolução Prevista da Meta: A partir de 2010 este indicador apresentou uma trajetória crescente. As 
metas deste indicador para o período 2010 a 2015 foram de 0,7 até 0,95. Para 2016 a meta foi 1,0 e 
será crescente em 0,05 ao ano até atingir 1,25 em 2021. Para 2020 a meta é 1,20. 

Responsáveis: Membros da Coordenação de Pesquisa e da Diretoria Adjunta Técnico-Científica. 

INDICADOR 2 

Nome: Índice de Publicações Indexadas nos Extratos B2 e Superiores (IPuB2+) do IDSM ao Ano. 

Descrição: Este indicador demonstra a efetividade dos trabalhos de pesquisa medidos pela 
produtividade científica indexada dos membros do IDSM qualificada em periódicos de mais alto 
extrato no Sistema de Classificação Qualis da CAPES. 

Memória de Cálculo: O indicador será obtido por meio de consulta aos registros de produção científica 
indexada do IDSM, onde serão contabilizados todos os artigos científicos publicados em periódicos 
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indexados em indexadores internacionais, e com ISSN, classificados nos extratos B2, Bi, A2 e Al 
segundo o Sistema de Classificação Qualis da CAPES. Será seguida a fórmula: 

IPuB2+ = NPUBIB2+ 
TNSE 

Onde: 

NPUBIB2+ = Número de artigos publicados em periódicos indexados e classificados nos extratos B2, 
Bi, A2 e Al segundo o sistema Qualis da CAPES, no ano da análise com membros do IDSM como 
autores principais ou coautores. 

TNSE = Somatório dos "Técnicos de Nível Superior e Especialistas" vinculados diretamente à atividade 
de pesquisa (pesquisadores, tecnólogos e bolsistas), com 12 ou mais meses atuando no IDSM no 
momento da análise. 

Evolução Prevista da Meta: A primeira aplicação do indicador, em 2016, projetou a meta em 0,28. A 
intenção é que a meta apresente trajetória crescente de 2016 a 2021, quando deverá atingir 0,33. Para 
2020 a meta está definida em 0,32. 

Responsáveis: Membros da Coordenação de Pesquisa e da Diretoria Adjunta Técnico-Científica serão 
responsáveis pelo cálculo anual deste indicador. 

INDICADOR 3 

Nome: Número Cumulativo de Redes Temáticas (NCRT) Formalizadas no CEVA-IDSM ao Ano. 

Descrição: Este indicador demonstra a efetividade da criação das Redes Temáticas, principal ação do 
Centro de Estudos da Várzea Amazônica - CEVA, para alavancar os trabalhos de pesquisa do IDSM 
em conjunto com parceiros em várias partes da Amazônia. 

Memória de Cálculo: O indicador será obtido por meio da contabilização direta das Redes já 
formalizadas a cada ano pelo IDSM, dentre as planejadas para compor o CEVA. Elas são as redes de 
"Ecologia e Uso de Florestas Alagáveis", "Biotecnologia de Conservação de Espécies Ameaçadas", 
"Biologia e Manejo de Pesca", "Usos da Fauna Terrestre", "Biologia e Uso de Caranguejos" e "Ecologia 
e Manejo de Répteis". 

Evolução Prevista da Meta: A meta em 2016 (VO) foi de duas (2) redes funcionando e deverá atingir 
5 em 2021. A meta para 2020 é de quatro (4) redes em funcionamento. 

Responsáveis: Membros da Coordenação de Pesquisa e da Diretoria Adjunta Técnico-Científica. 
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MACROPROCESSO 2: 
DISSEMINAÇÃOTECNOLÓGICA 

"Ações para replica ção de processos e tecnologias desenvolvidos e/ou testados pelo IDSM 
para as RDSM e ROSA e para outras áreas da Amazônia" 

INDICADOR 4 

Nome: Número de Eventos de Disseminação das Experiências e Melhores Práticas do IDSM 
(EDEMP) no ano. 

Descrição: Este indicador mostra a eficácia dos programas voltados ao desenvolvimento de 
processos de manejo de recursos naturais e de incremento da qualidade de vida do IDSM na 
disseminação de processos e tecnologias desenvolvidos pela instituição por meio da realização 
de cursos e treinamentos para potenciais multiplicadores destas experiências do IDSM em 
outras localidades da Amazônia, na região do médio Solimões, e mesmo em outros estados 
e países da Pan-Amazônia. Atualmente são muitas as áreas ou temas voltados para a 
disseminação no IDSM, que deve manter ou mesmo aumentara diversidade de temas nestas 
oportunidades de capacitação. 

Memória de Cálculo: Este indicador será obtido pela contagem direta do número de cursos 
acerca do desenvolvimento de processos e tecnologias desenvolvidos pelo IDSM que são 
oferecidos, no ano de análise, para potenciais multiplicadores. A fonte da informação será os 
relatórios mensais de atividades dos programas do IDSM. 

Evolução Prevista da Meta: Em 2010 foram oferecidos 3 cursos incompletos, (ou apenas 2 
cursos completos), e a meta (3) não foi completamente alcançada. Em 2011 foi alcançada a meta 
de oferecer 4 cursos. Para 2012 a meta foi de 05 cursos naqueles grandes temas indicados. Em 
2013 a meta foi de 06 cursos. Em 2014 a meta foi de 7 cursos. Em 2015 a meta foi de 4 cursos, 
e de 3 em 2016. A meta será mantida fixa em 3 ao longo do período de 2016 a 2021. 

Responsáveis: Serão responsáveis pelo cálculo deste indicador as coordenações envolvidas no 
desenvolvimento dos cursos e a Diretoria de Manejo e Desenvolvimento. 

INDICADOR 5 

Nome: Percentual de Permanência das Turmas de Alunos (PPTA) do CVT ao Ano. 

Descrição: Este indicador mostra a efetividade do IDSM na formação de futuros gestores 
comunitários (oriundos das organizações associativistas de produtores ribeirinhos do Médio 
Solimões) ao longo de seu curso de formação tecnológica no CVT do IDSM. Atualmente o 
CVT recebe alunos de aproximadamente 20 associações, distribuídas em 6 unidades de 
conservação, em 5 municípios da região. O indicador pretende demonstrar os resultados 
dos esforços do IDSM para manter baixa a evasão destes alunos, e garantir que eles cheguem 
até o final do curso, formados e disponíveis para retorno às suas organizações de origem. 

Memória de Cálculo: Este indicador será obtido pelo cálculo da porcentagem de alunos que 
permanecem ao ano no CVT, pela proporção dos alunos concluintes no ano, pelos alunos que 
ingressaram, segundo a fórmula: 
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PPTA = [(AC/Al) x 100] 

Onde: 

PPTA = Percentagem de Permanência da Turmas de Alunos do CVT ao 
Ano. AC = Alunos concluintes ao ano. 
AI = Alunos ingressantes no ano. 

Evolução Prevista da Meta: Estamos trabalhando com a segunda turma no W. Acreditamos 
que a meta adequada para 2018, nesta experiência, é de manter PPTA acima de 85%. A meta 
para 2020 é de 90%. 

Responsáveis: Serão responsáveis pelo cálculo deste indicador o grupo responsável pelo CVT 
e a Diretoria de Manejo e Desenvolvimento. 

MACROPROCESSO 3: 

MANEJO SUSTENTÁVEL 

"Desenvolvimento de processos de manejo sustentável de recursos naturais replicáveis 
dentro efora das RDSM e RDSA" 

INDICADOR 6 

Nome: Número Cumulativo de Rotinas de Abordagem elaboradas para diferentes contextos de 
manejo sustentável de recursos naturais (NCRAb). 

Descrição: Este indicador mostra a eficácia do desenvolvimento dos sistemas de manejo de 
recursos naturais implementados ou promovidos pelo IDSM, e sua adaptação a distintas 
realidades ambientais e sociais encontradas na sua fase de implantação. Cada um dos sistemas 
de manejo desenvolvidos e adaptados pelo IDSM precisa ser ajustado a casos especiais em 
função das particularidades ambientais ou em função da realidade social dos manejadores que 
irão receber a implementação da atividade. A elaboração de "protocolos" ou "rotinas de 
abordagem" para guiar e documentar estes ajustes, e abordar cada uma destas distintas 
realidades, é uma medida da efetividade dos sistemas de manejo, de sua capacidade de 
adaptação, de seu potencial de replicação. O indicador tenta demonstrar que os diferentes 
sistemas de manejo em curso ou em preparação no IDSM se dirigem a uma adaptação às 
condições sociais e ambientais de cada caso. Os temas abordados pelos protocolos devem ser 
os mais diversos, de acordo com a própria atuação e experiência do IDSM. 

Memória de Cálculo: Este indicador será obtido pela contagem cumulativa direta de 
protocolos (ou rotinas de abordagem) elaborados e publicados pelo IDSM sobre as distintas 
adaptações dos sistemas de manejo para as distintas realidades socioambientais abordadas em 
campo. 

Evolução Prevista da Meta: A previsão de trajetória da meta é uma produção de duas 
rotinas de abordagem publicadas ao ano ao longo dos dois primeiros anos, e depois, nos 
quatro anos subsequentes, um mínimo de um protocolo publicado por ano. Como o indicador 
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é cumulativo, a meta de 2010 era de 2 rotinas de abordagem (que foi parcialmente alcançada) 
e em 2011 era de 4 (que foi alcançada com a correção dos produtos de 2010). Para 2012 a 
meta foi de 5 protocolos publicados, ou a publicação de pelo menos 1 protocolo ou rotina de 
abordagem no ano e foi alcançada. A meta para 2013 foi de 6 protocolos publicados. Para 2014 
e 2015 a meta foi de 7 protocolos. Em 2016 e 2017a meta foi de 8 protocolos publicados 
cumulativamente. Para 2020 a meta é 10, meta que será mantida até 2021. 

Responsáveis: São responsáveis pela elaboração deste indicador a cada ano os programas de 
manejo de recursos naturais do IDSM, e a Diretoria Adjunta de Manejo e 
Desenvolvimento. 

INDICADOR 7 

Nome: Número cumulativo de cartilhas sobre uso sustentável de recursos naturais publicadas 
e aplicadas(NCCPA) 

Descrição: Este indicador mostra a eficácia do desenvolvimento dos programas de manejo de 
recursos naturais implementados pelo IDSM, e sua estratégia de adequação dos métodos 
e das técnicas aplicadas junto a distintas realidades socioambientais encontradas na sua fase 
de implantação. Cada uma das técnicas de manejo precisa ser adequada à realidade social dos 
manejadores e a elaboração e aplicação de cartilhas didáticas, com linguagem acessível são 
fundamentais para orientar os manejadores nas etapas dos processos de manejo de recursos 
naturais. 

Memória de Cálculo: O indicador é obtido por meio da contagem direta cumulativa das 
cartilhas elaboradas e publicadas sobre manejo sustentável de recursos naturais. A fonte da 
informação são as próprias publicações dos programas de manejo de recursos naturais do IDSM. 

Evolução Prevista da Meta: Para definição do VO deste indicador foi considerada uma cartilha 
publicada em 2011 sobre técnicas de manejo florestal. Para 2015, a meta foi de quatro 
cartilhas, enquanto para 2016 e 2017 é de cinco cartilhas publicadas e aplicadas, seis em 2018 e 
2019 e sete em 2020 e 2021. 

Responsáveis: São responsáveis pela elaboração deste indicador, a cada ano, os programas 
de manejo de recursos naturais do IDSM, e a Diretoria Adjunta de Manejo e Desenvolvimento. 

INDICADOR 8 

Nome: Índice de Pirarucus Manejados com Assessoramento do IDSM com Tamanho Superior ao 
Limite Ideal de Abate (ITP). 

Descrição: Este indicador reflete a efetividade das práticas de manejo sustentável da pesca 
de pirarucus nas localidades que recebem a assessoria técnico-científica do IDSM (a assistência 
técnica, o aconselhamento e o monitoramento da atividade) por meio do acompanhamento do 
tamanho médio dos animais pescados. O limite de tamanho aplicado no abate pode indicar o 
acatamento à principal medida de manejo, que é o tamanho mínimo de abate definido pelo 
IBAMA, que é 1,50 m. Como pesquisas demonstraram que o tamanho à primeira maturação 
sexual da espécie é 1,65 m, no IDSM consideramos que o limite determinado pelo IBAMA é 
muito conservador, e levamos este limite a um nível mais desafiador, e também mais 
apropriado do ponto de vista da biologia deste recurso natural. Mantendo-se o tamanho dos 
animais abatidos sempre acima deste limite podemos garantir a sustentabilidade da pesca 
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por meio da regeneração biológica dos estoques. Assim, quanto maior o índice de animais 
manejados com tamanho acima de 1,65m, maior será a sustentabilidade do sistema de manejo. 
O papel do IDSM nesta meta é o de manter os esforços de aconselhamento técnico, 
acompanhamento, monitoramento e auditagem dos sistemas de manejo de pesca em todos 
os locais que realizam o manejo nas duas reservas sob a supervisão do Instituto. Apenas um 
grande esforço dos técnicos do programa atuando constantemente junto às associações de 
pescadores pode oferecer garantia de bons níveis de obediência às normas de manejo. 

Memória de Cálculo: Este indicador será obtido pelo cálculo da proporção de animais manejados 
com tamanhos (comprimentos totais) maiores ou iguais a 1,65m, em relação a todos os animais 
abatidos em todos os sistemas de manejo de pesca de pirarucu que contam com o 
acompanhamento técnico- científico do IDSM, no ano da análise. A fórmula deste indicador é: 

ITP = Npm 
NTp 

Onde: 

Npm = número de pirarucus manejados de tamanho maior ou igual a 1,65m no ano 
NTp = número total de pirarucus manejados no mesmo ano 

Evolução Prevista da Meta: Esperamos que esta meta seja mantida sempre acima de 0,70 até 
2021. 

Responsáveis: Os membros da Coordenação de Manejo de Pesca são os responsáveis pelo 
cálculo anual deste indicador. 

INDICADOR 9 

Nome: Número de Tipos de Manejo de Recursos Naturais com Assessoramento do IDSM (NRNM) 
ao Ano. 

Descrição: Este indicador mede a eficácia do IDSM em aprimorar a estratégia de manejo, sua 
efetividade em ampliar o leque de recursos usados de forma sustentável, e mesmo de promover 
a conservação destes recursos. 

Memória de Cálculo: Este indicador será calculado pela contagem do número de tipos de 
manejo de recursos naturais assessorados pelo IDSM junto às populações locais, tanto de 
recursos da fauna quanto da flora. 

Evolução Prevista da Meta: Atualmente (VO) 5 tipos de manejo são realizados (recursos 
cênicos, recursos agrícolas, recursos pesqueiros, recursos florestais não madeireiros e recursos 
florestais madeireiros). A meta em 2016 foi para o IDSM iniciar mais um tipo de manejo, e 
promover ou assessorar populações locais na realização de um total de 6 tipos de recursos 
manejados até 2018. A meta entre 2019 e 2021 é de sete tipos de manejo realizados com 
assessoramento do IDSM. 

Responsáveis: A Diretoria Adjunta de Manejo e Desenvolvimento e os programas de manejo 
são os responsáveis pelo cálculo anual deste indicador. 

Anexo III - Quadro de Metas, Indicadores e Memo. Técnica (6192501)         SEI 01200.001834/2010-29 / pg. 29



MACRO PROCESSO 4: 

QUALIDADE DE VIDA 

"Desenvolvimento de processos e tecnologias sociais para contribuir com a melhoria da 
qualidade de vida da população ribeirinha replicáveis para outras áreas da Amazônia" 

INDICADOR 10 

Nome: Número Cumulativo de Tecnologias Sociais Experimentadas pelo IDSM ao Ano, 
Voltadas ao Incremento da Qualidade de Vida (TSEQV) de Comunidades Rurais da Amazônia. 

Descrição: Este indicador descreve a eficiência do IDSM em ampliar e diversificar as 
tecnologias sociais que são trabalhadas (analisadas, adaptadas, desenvolvidas e testadas junto 
à população local), visando sua futura transferência. Atualmente o IDSM tem trabalhado 
intensamente em duas tecnologias (V0=2), a captação, tratamento e distribuição de água com 
energia fotovoltaica e as tecnologias de gestão comunitária para apropriação tecnológica. 

Memória de Cálculo: A meta será calculada pela contabilização direta e cumulativa do número 
de tecnologias sociais trabalhadas (analisadas, adaptadas, desenvolvidas, testadas, monitoradas 
e avaliadas) pelo grupo do IDSM a cada ano. 

Evolução Prevista da Meta: A meta evoluiu de duas Tecnologias Sociais Experimentadas pelo 
IDSM em 2016 para 3 em 2017 e 2018, quatro em 2019 e 2020, com intensão de chegar a cinco 
em 2021. 

Responsáveis: Os membros do Programa de Qualidade de Vida serão os responsáveis pelo cálculo 
anual deste indicador. 

MACROPROCESSO 5: 

TECNOLOGIAS DE GESTÃO 
(Desenvolvimento de processos para gestão participativa da RDSM e da RDSA que possam 

ser replicados para outras áreas protegidas) 

INDICADOR 11 

Nome: índice de Participação das Lideranças Capacitadas pelo IDSM (IPLC) ao Ano. 

Descrição: Este índice reflete a efetividade dos esforços de capacitação de lideranças por 
meio da aferição de sua participação nas instâncias máximas de discussão e tomada de decisão 
participativa no manejo das unidades de conservação sob cogestão do IDSM, a RDSM e a RDSA. 

Memória de Cálculo: Este índice será calculado segundo a fórmula: 
IPLC = NLCAG 

NTLC 
Onde: 
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NLCAG = Número de lideranças capacitadas pelo IDSM participando das Assembleias Gerais e das 
demais instâncias de tomada de decisão sobre gestão e manejo de recursos naturais da RDSM ou 
da RDSA no ano da análise (associações comunitárias em atividades de manejo, reuniões de 
setor, secretarias municipais, grupos de AAVs e no Conselho Deliberativo das unidades de 
conservação). 

NTLC = Número total cumulativo de lideranças capacitadas pelo IDSM (atualizado até 2014). 

Estes cálculos serão realizados a partir de informações coletadas por meio da consulta às 
listas de lideranças presentes e votantes nas assembleias anuais da RDSM e da RDSA, à lista de 
membros do Conselho Gestor da RDSM, à lista de AAVs em atividade, e aos registros das 
diretorias das associações comunitárias e organizações de manejo dos recursos naturais 
confrontadas com as listas de pessoas capacitadas pelos esforços do IDSM ao longo dos últimos 
anos (até 2014). 

Evolução Prevista da Meta: A meta para 2016 (VO) foi >0,45 e deverá ser mantida fixa até 2021. 

Responsáveis: Os responsáveis por estes cálculos serão os membros da Coordenação de Gestão 
Comunitária. 

MACROPROCESSO 6: 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
"Desenvolvimento institucional com ampliação da infraestrutura, ampliação do quadro de 

funcionários, ajustes no PCS e busca de sustentabilidade financeira para o ID SM." 

INDICADOR 12 

Nome: Alavancagem Mínima de Recursos para Custeio Fora do Contrato de Gestão no IDSM 
(AMRCFCG). 

Descrição: Este indicador demonstra a eficácia do IDSM em diversificar suas fontes de 
financiamento e assim garantir a sustentabilidade financeira da instituição para custeio de suas 
atividades, não incluindo as despesas de pagamento de Pessoal. 

Memória de Cálculo: O indicador é obtido através da relação proporcional entre os recursos 
financeiros ou não financeiros, captados de outras fontes de financiamento, e aqueles recursos 
obtidos pelo Contrato de Gestão para custeio das atividades, segundo a fórmula: 

AMRCFCG = RAFCG 
VTCGC 

Onde: 

RAFCG = Recursos financeiros e não financeiros alavancados fora do Contrato de Gestão pelo 
IDSM ao ano. 
VTCGC = Valores transferidos pelo Contrato de Gestão ao IDSM no ano para custeio das 
atividades do IDSM (excluídas as despesas de Pessoal). 
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Evolução Prevista da Meta: AMRFCG deve ser mantida acima de 30% ao longo dos anos de 2016 
(VO) e 2021. 

Responsáveis: Serão responsáveis pelo cálculo anual deste indicador membros da Diretoria 
Adjunta Administrativa. 

INDICADOR 13 

Nome: Repercussão das Ações de Comunicação do IDSM ao Ano (RAC) 

Descrição: Este indicador busca medir a eficiência dos esforços da comunicação externa realizada 
pelo IDSM, na medida em que computa a repercussão destes esforços nas diferentes mídias 
(local, estadual, regional, nacional e internacional), que publicam conteúdo produzido pelo IDSM. 

Memória de Cálculo: Será realizado anualmente o somatório dos valores de cada uma das vezes 
que alguma mídia replicar o conteúdo gerado pela ASCOM do IDSM, em diferentes lugares e em 
diferentes mídias, segundo uma tabela de pontos padronizados: 

Midia  Abrangência Nota Midia Abrangência Nota 

Rádio 

Financiador 02 

Revista 
Imprensa 

Financiador 02 

Especializado 05 Especializado 07 

Internacional 10 Internacional 15 
Nacional 06 Nacional 09 

Estadual 03 Estadual 05 
Local 02 Local 02 

Jorna! 
impresso 

Financiador 02 

Teve 

Financiador 02 
Especializado 05 Especializado 08 
Internacional 15 Internacional 20 
Nacional 08 Nacional 10 

Estadual 05 Estadual 05 
Local 03 Local 02 

Categoria Pontuação Sugerada Posição no ranking global* 
Muito baixa 01 acima de 2.000.000 
Baixa 02 de 1.000.000 até 1.999.999 
Regular 04 de 500.000 até 999.999 
Média 06 de 30.000 até 499.999 
Alta 08 de 5.000 até 29.999 
Muitoalta 10 de 200 até 4.999 
Top 12 de 1 até 199 
Financiador 02 Sem relacionar com audiência 

*segundo  site http://www.similarweb.com/ 
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Evolução Prevista da Meta: Com base nas pontuações médias entre 2013 e 2015 a meta inicial 
(VO) foi estabelecida em 1600 pontos no ano de 2016 e deverá ser crescente até atingir 1700 em 
2021. A meta para 2020 é 1680 pontos. 

Responsáveis: Assessoria de Comunicação (ASCOM) do IDSM. 

INDICADOR 14 

Nome: Proporção de Funcionários da Área Administrativa no Total da Equipe do IDSM no Ano 
(PFAA). 

Descrição: Este indicador busca demonstrar a economicidade do IDSM, uma vez que a 
estratégia institucional é voltada para usar os recursos financeiros disponíveis para Pessoal 
preferencialmente custeando pessoas para atuar nas atividades finalísticas, e não para as 
atividades meio, e assim fazer um uso mais eficiente dos recursos públicos. 

Memória de Cálculo: O indicador computa o número de funcionários atuando na área 
administrativa em relação a todos os funcionários, incluindo os que desenvolvem atividades fim 
(pesquisa e extensão) e os de atividades de apoio a estas. Ele é expresso em termos percentuais, 
e seu cálculo é feito pela divisão do número de pessoas na área de administração no ano dividido 
pelo número de funcionários do IDSM no mesmo ano, multiplicado por cem, segundo a fórmula: 

PFAA= NFAx 100 
NTF 

Onde: 

NFA = Número de funcionários administrativos do IDSM ao 
ano. 	NTF = Número total de funcionários do IDSM no 
ano. 

Evolução Prevista da Meta: A meta é fixa para o período de 2016 a 2021, sempre menor que 
20%. 

Responsáveis: Serão responsáveis pelo cálculo anual deste indicador membros da Diretoria 
Adjunta Administrativa 
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