MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
RESULTADO DA SELEÇÃO DE PROJETOS DO EDITAL PROBIO No 02/2001
A Comissão Coordenadora do Programa Nacional da Diversidade BiológicaPRONABIO torna público o resultado da seleção de projetos orientados ao apoio à realização de
inventários nas áreas consideradas prioritárias para investigação científica, objeto do edital
PROBIO no 02/2001, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União no dia 18 de
dezembro de 2001. Estão selecionadas as seguintes propostas para a Chamada A: Análise
das variações da biodiversidade da caatinga com o apoio de sensoriamento remoto e sistema
de informações geográficas para suporte de estratégias regionais de conservação , Associação
Caatinga; Avaliação ecológica e seleção de áreas prioritárias à conservação de savanas
amazônicas, arquipélago do Marajó, Estado do Pará , Museu Paraense Emílio Goeldi-MPEG;
Biodiversidade dos campos do planalto das araucárias , Universidade Federal do Rio Grande
do Sul; Chapada Diamantina: biodiversidade , Associação Plantas do Nordeste-APNE;
Inventário da biodiversidade do vale e serra do Paranã e do sul de Tocantins , Fundação de
Empreendimentos Científicos e Tecnológicos-FINATEC; Inventário da biota aquática com
vistas à conservação e utilização sustentável do bioma cerrado (serra e vale do rio Paranã) ,
Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos-FINATEC; Inventário da
diversidade biológica do complexo Jauru , Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul-UFMS; Inventários da biodiversidade na serra do Amolar , Fundação de Apoio à Vida nos
Trópicos-ECOTRÓPICA. Para a Chamada B, estão selecionadas as seguintes propostas:
Avaliação da diversidade na lagoa do Cerra, na lagoa do Casamento e em seus ecossistemas
associados, Zona Costeira, Rio Grande do Sul , Fundação Zoobotânica do Rio Grande do SulFZRGS; Biota das florestas do planalto de Conquista, sudoeste da Bahia , Instituto Dríades de
Pesquisa e Conservação da Biodiversidade; Biota marinha da costa oeste do Ceará ,
Universidade Federal do Ceará; Composição, riqueza e diversidade de espécies do centro de
endemismo Pernambuco , Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal
de Pernambuco-FADE; Diversidade de vertebrados do Pantepui-AM , da Fundação
Universitária José Bonifácio-FUJB; Diversidade de vertebrados no alto rio dos Marmelos (BX
044) , Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa-FADESP; Inventário biológico
das áreas Sucuriju e região dos lagos, Amapá , Instituto de Pesquisas Científicas do estado do
Amapá-IEPA; Inventário biológico nos vales dos rios Jequitinhonha e Mucuri nos estados de
Minas Gerais e Bahia , Conservation International-CI; Inventário faunístico na área do médio
Madeira , Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA; Inventário zoobotânico do rio
das Mortes-MT , Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso-UNEMAT; P.A.R. do
Território Yanomami (RR) , Fundação José Bonifácio-FUJB; Paisagens e biodiversidade: uma
perspectiva integrada para inventário e conservação da serra do Cachimbo , Fundação de
Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa-FADESP; RAP ilha Grande: um levantamento da
biodiversidade , Universidade do Estado do Rio de Janeiro-UERJ.
As instituições que tiveram seus projetos selecionados estão desde já
convocadas a contatar a Secretaria Técnica do PROBIO no intuito de iniciar o processo de
celebração do instrumento de repasse de recursos.
Os resultados estarão disponíveis no site: http://www.mma.gov.br. Endereço e
telefone para contato: Esplanada dos Ministérios Bloco B - sala 715, CEP 70068-900,
Brasília/DF. Telefones (61) 317-1024 e 317-1078. Endereço eletrônico: probio@mma.gov.br

MARCUS PESTANA
Presidente da Comissão Coordenadora do
Programa Nacional de Conservação da Diversidade Biológica, Interino
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