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COMPONENTE 1
Integração da biodiversidade em setores públicos e
econômicos selecionados
Avaliação de experiências exitosas em biodiversidade:
Após um ano de articulação com a Assessoria Internacional do MMA, e
posteriormente com os parceiros do Projeto e Embaixada da África do Sul,
foi realizada em abril de 2010, visita técnica ao projeto Working for Water,
na África do Sul.
Avaliação, construção de consenso e formulação de proposições para
incorporação da biodiversidade (em andamento):
Em 12/ 11/ 2009 foi formalizado um processo para contratação de empresa
para avaliação das políticas realizadas por quatro setores (recursos
hídricos, florestais, pesqueiros e da saúde). O processo foi devolvido em
31/ 05/ 10 com parecer negativo, solicitando que a CEL realizasse o
procedimento. Indicador 1. Pelo menos três setores governamentais
aplicam critérios e diretrizes de biodiversidade em seus planos e
políticas no fim do Projeto.
Reuniões e colegiados em biodiversidade (contínua)
39º Reunião Ordinária da Conabio realizada em 23/ 02/ 2010 e 40º Reunião
Ordinária realizada em 27 e 28 / 04/ 2010. Indicador 2: Meta CDB 6.3 -

Estabelecimento e fortalecimento de redes de ações para conservação,

COMPONENTE 3
Fortalecimento institucional e geração de informação
sobre biodiversidade para a tomada de decisão
3.1 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Definição do modelo organizacional do Instituto Virtual da Biodiversidade
(em andamento)

Foi elaborado um Termo de Referência para contratação de empresa
para realização desta atividade. O processo encontra-se na CONJ UR do
MMA.
Indicador 12. Instituto Virtual Brasileiro para a Biodiversidade estabelecido e
operacional.

Integração dos sistemas de informação em biodiversidade (em
andamento)

Foi elaborado Termo de Referência para contratação de consultoria para
diagnóstico dos sistemas de biodiversidade no âmbito do MMA e
proposição de alternativas para concepção de um sistema integrador.
Indicador 2: Meta CDB 6.2 - Ampliação do acesso a informação de qualidade
sobre conservação, uso sustentável e repartição de benefícios da diversidade
biológica.

COMPONENTE 3
3.1 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Estratégia para o monitoramento da biodiversidade (em andamento)
Mar/ 2010 – realizada Missão Técnica com objetivo de promover o

intercâmbio de experiências e conhecimentos entre o Brasil e a União
Européia, contribuindo na definição da Estratégia Brasileira para o
Monitoramento
da Biodiversidade.
Visita
às principais
Instituições Européias que
atuam no monitoramento da Biodiversidade:
• Diretoria Geral de Meio Ambiente da
Comissão Européia (DG Environment) Bruxelas
• Agência Ambiental Européia (EEA) –
Copenhagen
• Centro Temático Europeu em
Biodiversidade (ETC BD - European Topic
Centre Biodiversity) - Paris
• JNCC - Joint Nature Conservation
Committee – Cambridge
27-29/ julho - oficina de trabalho “Estratégia
Indicador 2: Meta CDB 4.3 - Criação e consolidação de uma rede de monitoramento
para
o Monitoramento da Biodiversidade”
sistemático e padronizado da biodiversidade em escala nacional.
abordando indicadores da biodiversidade,

COMPONENTE 3
3.1 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Coordenação do Projeto (contínua)

Foi renovada consultoria de apoio administrativo do Projeto, bem como
realizadas atividades rotineiras de coordenação (análise de termos de
referência, orientação aos parceiros, participação na customização do
Sistema Cérebro, acompanhamento as atividades de auditoria, etc.)
Dificuldades no período: Greve do MMA e ICMBIO entre 07/ abril e
10/ junho de 2010
Indicador 17. Estratégia de monitoramento do Projeto em implementação
satisfatória ao fim do Ano 01, e, quando necessário, estratégia de implementação
melhorada.

3.2 GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE BIODIVERSIDADE
Contratação de consultoria pra levantamento estratégico de espécies da
caatinga

Esta atividade tem como objetivo promover boas práticas de manejo nãomadeireiro para três espécies da Caatinga (umbu, umburana-de-cambão e
angico-de-caroço). Termo de referência elaborado e processo de contratação
em andamento.
Contratação de consultoria para sistematização dos resultados do
componente biodiversidade na “II Conferência Internacional: Clima,
Sustentabilidade e Desenvolvimento em Regiões Semiáridas – ICID”

Termo de Referência Elaborado e processo de contratação em andamento.
Indicador 2: Meta CDB 6.3 - Estabelecimento e fortalecimento de redes de ações para
conservação, uso sustentável e repartição de benefícios da diversidade biológica.

Elaboração do 4° Relatório Nacional para a CDB

O relatório foi finalizado e será apresentado na próxima reunião da CONABIO
Publicações e Documentos Técnicos em Biodiversidade

•Série Biodiversidade 34: Mata Atlântica – Patrimônio Nacional dos Brasileiros
•Série Biodiversidade 35: Manual de Adequação Ambiental
•Panorama da Biodiversidade Global 3 - GBO3 (tradução, revisão técnica e
publicação) - Indicador 18 – Publicações

COMPONENTE 3
3.2 GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO
SOBRE BIODIVERSIDADE
Atualização dos mapas de
cobertura vegetal dos biomas
brasileiros
Em março de 2010 foram
lançados os primeiros dados
para a Caatinga, que
representam os desmatamentos
ocorridos até o ano de 2002 e
entre os anos de 2002 e 2008,
com uma estimativa de
desmatamento de 45,39%da
área total da Caatinga até
2008. Entre 2002 a 2008 foi
desmatada uma área
equivalente a 2%da área total
Indicador 2 - Meta CDB referente a redução do
do
bioma.
desmatamento

COMPONENTE 3
3.2 GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO
SOBRE BIODIVERSIDADE
Atualização dos mapas de
cobertura vegetal dos biomas
brasileiros
Neste mês de junho foram
lançados os primeiros dados
para o Pantanal, que
representam os desmatamentos
ocorridos até o ano de 2002 e
entre os anos de 2002 e 2008,
com uma estimativa de
desmatamento de 15,18 %da
área total do Pantanal até
2008. Entre 2002 a 2008 foi
desmatada uma área
equivalente
2,82%
dareferente
área
Indicador
2 - aMeta
CDB
a
redução
desmatamento
total do do
bioma.

COMPONENTE 3
3.2 GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE BIODIVERSIDADE
Projeto Piloto Ecorregiões Aquáticas - SRHU

Devido a revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos a SRHU tranferiu esta
atividade para o ano de 2011.
Oficina de Trabalho “Integração entre as gestões de recursos hídricos e meio
ambiente” - SRHU

Devido à greve dos servidores esta atividade foi remanejada para o segundo
semestre de 2010.
Informações que subsidiem o manejo para obtenção de produtos não-madeireiros
de 10 espécies florestais - DFLOR

Esta atividade tem como objetivo promover boas práticas de manejo nãomadeireiro para sete espécies silvestres (unha-de-gato, ipê e ipê-roxo, aroeira,
jatobá, piaçava e arnica). Dois Termos de Referência elaborados.

COMPONENTE 4
Coordenação e Gerenciamento do Projeto
ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Treinamentos

Apoio no treinamento dos parceiros para operacionalização do Sistema
Cérebro
Avaliação e Monitoramento

•Participação no encontro “O cultivo de eucalipto e os impactos na
Biodiversidade: região do Parque Estadual do Rio Doce, MG” realizado em 09
e 10 de março de 2010.
•Participação no Workshop da Embrapa onde foram apresentadas todas as
atividades da Instituição, nos dias 29 e 30 de março de 2010.
•Participação de técnicos da UCP nas reuniões de articulação entre
MAPA/ ICMBIO/ MMA-DFLOR sobre espécies não madeireiras
Realização de Reuniões
Reuniões
de coordenação
do Projeto
e reuniões
internas da equipe
Indicadormensais
17. Estratégia
de monitoramento
do Projeto
em implementação
dosatisfatória
MMA
ao fim do Ano 01, e, quando necessário, estratégia de implementação
Pagamento
melhorada.à CEF pelo gerenciamento financeiro do projeto

Outras atividades realizadas no períod
Ano Internacional da Biodiversidade
Tradução de documentos (fichas da CDB)
Sítio sobre AIB
Apoio às atividades de Educação Ambiental nos Zoológicos no dia 22 de maio.
Material de divulgação (cartazes, calendários, adesivos).

Transversalização da Biodiversidade no setor industrial
Parceria com o Instituto LIFE, entidade brasileira do terceiro setor que responde
pelo desenvolvimento e gestão da Certificação LIFE, que objetiva a qualificação e
reconhecimento de organizações públicas e privadas que desenvolvem ações
favoráveis à conservação da biodiversidade.
Parceria com a Confederação Nacional das Indústrias – CNI, visando à
valorização dos temas biodiversidade e serviços ambientais na comunidade
industrial no Brasil. (http:/ / www.business-and-biodiversity.de/ ). Por meio dessas
parcerias, a CNI traduzirá uma série de documentos relacionados com o tema
economia e biodiversidade que serão disponibilizados no site da CNI, o que
facilitará o acesso das empresas brasileiras a informações, estudos e experiências
empresariais com o uso da biodiversidade

Indicador 8. Pelo menos 5 organizações do setor privado em nível nacional ou subnacional
adotando critérios ligados à conservação e uso sustentável da biodiversidade.

Dificuldades
Executor:
• Burocracia
interna
• Greve da área
ambiental

UCP:
• Atraso na resposta dos
parceiros
• Falta de envolvimento dos
setores administrativos de
algumas instituições na
gestão do projeto
(contabilidade, jurídica,
etc).
• Falta de consulta ao MOP

Obrigada!

