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Componentes
• Componente 1: Integração da biodiversidade em
setores públicos e econômicos selecionados;
• Componente 2: Integrando a biodiversidade ao
setor privado;
• Componente 3: Fortalecimento institucional e
geração de informação sobre biodiversidade para a
tomada de decisão;
• Componente 4: Coordenação do Projeto.

Ações do MMA
• Planejamento e aperfeiçoamento de políticas
públicas setoriais e de instrumentos de políticas
- Esta ação está em negociação com o CGEE

• Criação do Instituto Virtual Brasileiro
Biodiversidade
- Esta ação está em negociação com o CGEE

da

• Implementação das recomendações advindas das
avaliações da políticas públicas setoriais
- Apoio a subprojetos

• Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano
- Enfoque ecossistêmico aplicado a gestão de recursos
hídricos
- Detalhamento das Ecorregiões Aquáticas do Brasil
- Vazões ambientais no contexto do SINGREH
- Integração entre a gestão de recursos hídricos e meio
ambiente
• Recursos Florestais
- Informações que subsidiem o manejo para obtenção
de produtos não madeireiros de 10 espécies florestais
- Mídia com informações sobre os aspectos ambientais,
silviculturais e socioeconômico para a indicação de
espécies florestais adequadas para plantio nos
diversos biomas brasileiros
• Coordenação e Disseminação de Informações

Ações e Resultados
Componente 3 – Monitoramento da Biodiversidade
•Visita técnica à Estação Científica Ferreira Pena, em
Caxiuanã/PA, para avaliação das iniciativas e estrutura
necessária para monitoramento da biodiversidade (R$
10.000,00)
- Conhecer as iniciativas desenvolvidas na ECFPn.
•Seminário de Apresentação da Ferramenta GLOBIO 3 para
Modelagem de Cenários em Biodiversidade (R$ 144.000,00)
O GLOBIO 3 é uma ferramenta desenvolvida para
estimar impactos na biodiversidade, ao longo do tempo, pelos
fatores de pressão e forças motrizes da perda de biodiversidade
- Avaliar a viabilidade de utilizar o modelo GLOBIO 3 para
gerar cenários para o Brasil e seus biomas

Ações e Resultados
• Monitoramento da Cobertura Vegetal dos Biomas

Brasileiros (R$ 1.447.000,00)
- Parceria MMA/PNUD/IBAMA
Resultados: acompanhamento e divulgação anual dos índices de
desmatamento de todos os biomas brasileiros, visando orientar políticas
públicas e a tomada de decisão para combate ao desmatamento e para
conservação da biodiversidade.

Ações e Resultados
170 cartas
1:250.000
recobrem o
bioma
Cerrado.
62 cartas
1:250.000
em análise
em 53 dias
de trabalho
da equipe.

Projeto de Monitoramento dos
Biomas Brasileiros

Área de
remanescentes
monitorada até o
momento é de:
621.778,8 Km2
Antropismo
identificado até o
momento é de:
51.527,5 Km2

Ações e Resultados
- CT Biocombustíveis da CONABIO (R$
20.000,00)
Produto: Termo de Referência para elaboração
de análise de riscos sobre a biodiversidade
resultantes de da expansão de cultivo para a
produção de biocombustíveis;
- CT Mudanças Climáticas Globais e
Biodiversidade da CONABIO (R$ 20.000,00)
Produto: Análise de Termo de Referência para a
Seleção de Propostas sobre Mudanças
Climáticas e encaminhamento de propostas
para apreciação da equipe do PROBIO.

Ações e Resultados
Componente 4
• Pagamento feito à CAIXA pelo MMA (R$
2.075.000,00);
• Técnicos do Dcbio envolvidos com a
operacionalização do PROBIO II (6 do quadro
do MMA, 2 terceirizados, 1 estagiário e 1
consultor) (R$ 316.000,00);
• Reuniões mensais de coordenação;
• Realização
de
treinamento
para
os
beneficiários sobre os processos de
aquisições no âmbito do projeto.

Problemas e soluções
PROBLEMA

Mudanças constantes no PP

Acesso
ao
SIGMA
viabilizado pela CAIXA

SOLUÇÃO
Melhor planejamento.
Enviar PPs separadamente e
informar apenas quando a
modificação ultrapassar o teto
de US$ 100.000,00
não Providências
CAIXA

por

parte

da

Construção de listas de
Dificuldades de comunicação
coordenadores e de
coordenadores e técnicos
Solicitações com maior prazo de
Demora para atendimento de
antecedência e cumprimento por
demandas da UCP
parte dos beneficiários.

Obrigada!
www.mma.gov.br

