Projeto Nacional de Ações
Integradas Público-Privadas para
Biodiversidade – Probio II

Reunião do Comitê de Coordenação do Probio II (CCP)
Brasília, 21 de setembro de 2010

Territórios em prospecção
Juruti
Entorno de Belém
Araripe

Oeste da Bahia
Mato Grosso

Pantanal

Pampa

Pontal do
Paranapanema e
área de expansão
de cana

Territórios em prospecção
AMAZÔNIA: JURUTI, PARÁ

• Revisão da abordagem para o manejo florestal sustentável (parcerias, intervenções,
requerimentos)
• Aguardando ações necessárias por parte do Estado do Pará
• Iniciando discussões sobre outras áreas (e.g. Flona Saracá-Taquera)

AMAZÔNIA: ENTORNO DE BELÉM, PARÁ

• Envio de proposta a PBio para desenvolvimento de uma agenda de trabalho para o
território, enfocando a produção de palma (dendê) para biocombustíveis
• Aguardando parecer da PBio

CAATINGA: ARARIPE, PERNAMBUCO

• Visita de campo e prospecção inicial realizada junto a diversas instituições
• Foco no manejo florestal sustentável para atender a demanda energética
• Próxima visita de campo para negociações tentativamente agendada para outubro
2010

Territórios em prospecção
CERRADO

• Abordagem setorial (soja) sendo construída com IFC

PANTANAL

• Reunião agendada com WWF enfocando boas práticas na pecuária
• Articulação com IFC

PAMPA

• Foco no estímulo ao aumento da eficiência produtiva e econômica da atividade
pecuária através da adoção de boas práticas que otimizem os recursos disponíveis
enquanto promovendo a conservação do bioma (redução da supressão de vegetação
nativa)
• Articulação liderada pelo IBAMA-RS, envolvendo associações de produtores, centros
de pesquisa, indústria (frigoríficos)
• Reuniões com potenciais parceiros em 21 setembro 2010 e outubro 2010

Base do Conhecimento
Publicação
Panorama da Conservação
da Biodiversidade Costeira
e Marinha no Brasil

Guia de Boas Práticas para
Avaliações de Altos
Valores para Conservação

Plano de negócios para o
manejo florestal
sustentável

Conteúdo

Aplicação

• Levantamento das principais pressões, políticas
e ações de conservação do bioma costeiro e
marinho
• Resultados do Workshop Ambiente Marinho
Protegido, realizado em abril 2009
• Documento técnico de base para o Programa de
Apoio a Sistemas Representativos e Efetivos de
Áreas Costeiras e Marinhas Protegidas

• Subsídio para elaboração de
subprojetos territoriais
costeiros e marinhos

• Definição de critérios para avaliações de áreas
de alto valor para conservação
• Guia para a aplicação dos princípios de áreas
de alto valor para conservação

• Conceito e ferramenta base
para subprojetos no Cerrado

• Panorama do manejo florestal no Brasil
• Identificação de desafios e oportunidades
para o manejo florestal sustentável
• Recomendações para o papel do Funbio no
âmbito do Probio II

• Refinamento da abordagem a
ser adotada em subprojetos de
manejo florestal (e.g. Juruti)
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