Diversidade biológica florestal
Decisão II/9 e Decisão IV/7. Diversidade biológica florestal

Decisão V/4. Relatório de progresso da implementação do programa de trabalho para diversidade
biológica florestal
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Questão 360.
Ver comentário sobre PRONAF – Florestal na resposta à questão 139. Ver comentário sobre Avaliações por
Bioma (Mata Atlântica e Amazônia) que resultaram em diagnósticos e recomendações sobre este tema nas
respostas às questões 1-10 (. Maiores informações em www.mma.gov.br, www.conservation.org.br e
www.sociambiental.org.br.
Questão 361.
Programa Nacional de Florestas (www.mma.gov.br).
Questão 362.
Para esta questão houve disparidade na percepção dos diferentes atores consultados. O MMA considera
que o país dá prioridade à questão, tendo em vista a existência dos seguintes programas: Programa Piloto
para a Proteção às Florestas Tropicais do Brasil (PPG7), Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA),
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Programa Nacional de Florestas (PNF), Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM), Parques do Brasil, Programa
de Prevenção e Controle de Queimadas e Incêndios Florestais na Amazônia Legal (PROARCO) e iniciativas
estaduais (Paraná Biodiversidade, Paraná Rural, entre outros). As instituições não governamentais
consultadas, contudo, afirmam que a prioridade dada ao tema é baixa.
Questão 363.
Destacam-se o Projeto Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA) e o Projeto Caatinga, este último do Programa
Nacional de Floresta (PNF), além do Projeto Biodiversidade da Araucária do Estado do Paraná.
Questão 364.
Os seguintes projetos podem ser citados como exemplos de ações com abordagem ecossistêmica:
•
•
•

Projeto Corredores Ecológicos do Programa Piloto para a Proteção às Florestas Tropicais do Brasil
(PPG7). Ver comentários da questão 306.
Projeto Reservas Extrativistas (RESEX). Ver comentário das questões 103 e 104.
Programa de Apoio ao Agroextrativismo. No Cerrado este programa apóia o desenvolvimento de iniciativas
de melhoria da infra-estrutura do processo produtivo, cria mecanismos que permitem o acesso das
populações agroextrativistas às linhas de crédito formais, promove ações voltadas ao fortalecimento da
comercialização e ao acesso de novos mercados.

Questão 367.
No Primeiro Relatório Nacional (www.mma.gov.br/ingles/sbf/chm/report/default.html).
Questão 368.
O Programa Nacional de Florestas incluiu os componentes da biodiversidade em seus objetivos e acata as
diretrizes das avaliações por bioma (disponível em www.mma.gov.br/port/sbf/chm/relpub.html#biodivbr)
quanto à ação nas áreas prioritárias selecionadas.
Questão 369.
Houve variação na percepção dos setores consultados quanto ao grau de participação dos diferentes
setores. Portanto, não há uma resposta consensual.
Questão 371.
O Ministério do Meio Ambiente publicou o “Manual para Valoração Econômica de Recursos Ambientais”
(www.mma.gov.br/port/sbf/chm/relpub.html#manual) e apoiou estudo de valoração econômica de
componentes da biodiversidade.
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