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Contexto



PRS2 Caatinga
Objetivo e Justificativa

Objetivo do PRS 
Combate às mudanças climáticas 
e à pobreza, através do estímulo 
à adoção de tecnologias de baixo 
carbono por pequenos e médios 
proprietários nos diferentes 
biomas brasileiros

Objetivo dessa proposta
Planejar e implementar a 
expansão do PRS para a Caatinga



PRS2 Caatinga
Por que?

Por que a Caatinga? 

ØElevada vulnerabilidade socioecológica às mudanças climáticas

ØPobreza e baixa qualidade de vida

ØBaixa produtividade da agricultura familiar

Ø23 milhões de habitantes

ØCódigo florestal tem potencial de aumentar em a área de remanescentes nativos (~400 
mil km2) em cerca de mais 200 mil km2



PRS2 Caatinga 
Desafios

Caatinga difere dos ambientes de floresta tropical chuvosa nos quais o PRS atuou até aqui. 

Demanda:

Ø Integração mitigação-adaptação: água, energia, alimento, redução de pobreza. 

ØSuperação de limites culturais e socioambientais

ØNovidades nos arranjos institucionais



PRS2 Caatinga 
Palavras-chaves

ØAumento do conhecimento técnico-científico

ØRede regional de parceiros

ØTecnologias de baixo carbono e de restauração pertinentes ao bioma

ØTecnologias sociais com valor para mitigação e adaptação

ØFacilitação e capacitação

ØMudança de comportamento



Como?



PRS2 Caatinga 
Teoria de mudança

Inovação e	teste Demonstração Amplificação

> espacial: replicação

> temporal: conhecimento e 
aprendizado



Onde?



(1) Alta exposição às mudanças climáticas;

(2) Altos índices de pobreza;

(3) Ou (a) elevada cobertura vegetal; 
ou (b) muito reduzida. 

Baseado em exposição às mudanças climáticas, 
pobreza e cobertura vegetal

PRS2 Caatinga 
Municípios prioritários



PRS2 Caatinga 
Municípios prioritários: revisão

APP: 199 municípios mapeados - 200 mil hectares de passivo em Caatinga
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Clusters: grupos de municípios com proximidade
geográfica e semelhanças no quadro de atores, 
políticas, etc.

Teremos 1-2 clusters por área prioritária

Cobrindo um total de 100 propriedades

Para um total de 1000 hectares

Propriedades UD: maior investimento

Propriedades UM: investimento menor e focado

PRS2 Caatinga 
Clusters e propriedades



Mapeamento de iniciativas em curso na Caatinga, 
de interesse ao PRS-2

Municípios com pelo menos duas iniciativas em
andamento

PRS2 Caatinga 
Iniciativas



40 prioridades:

28 verdes
09 vermelhos
03 interface Cerrado

Distância de grandes centros urbanos

PRS2 Caatinga 
Iniciativas



PRS2 Caatinga 
Alguns indicadores

PARA UM TOTAL DE 1000 HECTARES:

200 hectares restaurados

200 hectares protegidos

600 hectares ILPF/SAF

ESTOQUE: 20.000 ton C

REMOÇÃO: 15.000 ton C



Passo a Passo



PRS2 Caatinga 
Passo a passo

OUTPUTS

• Governança 

• Estratégia e agenda

• Comunicação social

• Oferta de assistência 
técnica

• Financiamento aos 
clusters

• Redes mobilizadas

• Tecnologias de baixo 
carbono promovidas e 
difundidas

• Mecanismo financeiro
para assegurar
continuidade

OUTCOMES

• Estratégia de longo 
prazo e mecanismo 
financeiro 
estabelecido

• Novos arranjos
produtivos com 
tecnologias de baixo
carbono

• Atores locais
fortalecidos

IMPACTO

Áreas prioritárias da	
Caatinga	mais
resilientes às

mudanças climáticas,	
com	redução de	

pobreza e	agricultura
de	baixo carbono



Alguns 
produtos



PRS2 Caatinga 
Mais produtos

Ø20 assistentes técnicos capacitados, para 5 instituições.

ØPelo menos 2 cadeias produtivas apoiadas por cluster

ØPelo menos 10 atores socioeconômicos envolvidos com o projeto (e.g.: UFPE, UnB, 
UFRN, Embrapa/MMA, INSA, AdaptaSertão, ASA, Amigos do Bem, IABS) 

Ø20 tecnologias de baixo carbono: uso da terra, energia, água

Ø“Caatinga Climate Fund”

ØMapas para todos os municípios da caatinga, 1:20000: uso do solo, hidrografia, APP



State	ABC	Plans

PRS2 Caatinga 
Análise de rede social

Benefícios da Análise:

> Identificação de atores com 
papel central

> Fortalece comunicação

> Refina estratégias

> Identifica clusters



Cálculo do Passivo



NDC

SDGs

UNCCD

ABC Plan

PAN 

Brasil

Pronaf

PAA

PNAE

Pronat

PAEs 

ABC State 

Plans 

PTDRS

Councils

Projects

Foco:

> Agricultura familiar de baixo
carbono

> Redução da pobreza

> Seca e desertificação

PRS2 Caatinga 
Análise de Políticas
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Dúvidas?


