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ConvençãoConvenção sobresobre DiversidadeDiversidade BiológicaBiológica --
CDBCDB

Decreto Legislativo no 2 de 5/jun/94

– Artigo 7o

• (a) Identificar componentes da diversidade biológica importantes 
para sua conservação e sua utilização sustentável

• (d) Manter e organizar, por qualquer sistema, dados derivados de 
atividades de identificação e monitoramento em conformidade atividades de identificação e monitoramento em conformidade 
com as alíneas a, b e c acima.

– Artigo 8o

• Estabelecer um sistema de áreas protegidas ou áreas onde 
medidas especiais precisem ser tomadas para conservar a 
diversidade biológica



Entre 1998 e 2000 - 5 avaliações para a definição de áreas prioritárias para conservação 
nos biomas brasileiros

Os insumos, metodologia de discussão e critérios de definição de áreas variaram mais 
ou menos entre os subprojetos.

De maneira geral, foram utilizadas informações sobre biodiversidade e vulnerabilidade 
dentro de cada bioma para a definição das áreas mais relevantes. O grau de 
importância foi definido pela quantidade de sobreposição espacial das 
características escolhidas

Atividades RealizadasAtividades Realizadas

características escolhidas

Foi utilizada uma classificação única para indicar a prioridade atribuída a cada área:
• Extrema importância
• Muito alta importância
• Alta importância
• Insuficientemente conhecida (portaria no. 126 de maio de 2004)



Cerrado e 
Pantanal

M. Atlântica e 
Campos 
Sulinos

Amazônia Zona 
Costeira e 
Marinha

Caatinga

1. Participantes 240 250 226 150 115

2. Áreas Prioritárias 87 182 384 164 82

- Extremamente Alta 31% 53% 64% 49% 33%

ResultadosResultados

- Extremamente Alta 31% 53% 64% 49% 33%

- Muita Alta 14% 19% 28% 32% 15%

- Alta 25% 15% 2% 8% 27%

- Insuficientemente 
Conhecida

29% 13% 6% 11% 30%



ResultadosResultados

Extremamente alta

Muito alta

Alta

Insuficientemente conhecida



HomologaçãoHomologação

• Foram definidas 900 áreas que foram reconhecidas 
pelo Decreto no. 5092, de 21 de maio de 2004 e pela 
Portaria no. 126 de 27 de maio de 2004 do Ministério 
do Meio Ambiente. 

• A portaria determina que essa lista “deverá ser 
revista periodicamente, em prazo não superior a dez 
anos, à luz do avanço do conhecimento e das 
condições ambientais, pela Comissão Nacional de 
Biodiversidade – CONABIO”.



Considerações sobre ResultadosConsiderações sobre Resultados

• Primeiro esforço de priorização

• Classificação subjetiva

• Integração subjetiva• Integração subjetiva

• Processo não é dinâmico

• Complementaridade não incorporada

• Cenários futuros não podem ser traçados



Nova MetodologiaNova Metodologia

• Seminário de novembro de 2005

• Incorporação de princípios de Planejamento 
Sistemático de Conservação

• Aumento da participação da sociedade• Aumento da participação da sociedade

• Uso dos limites do Mapa de Biomas do Brasil (IBGE, 
2004) utilizados para organizar o conjunto de áreas 
prioritárias definidas ao final do processo de 
atualização.



Biomas BrasileirosBiomas Brasileiros



EtapasEtapas

• Definição de Alvos (objetos) e Metas de 
conservação por especialistas

• Elaboração de um Mapa de Importância 
BiológicaBiológica

• Definição de Áreas, Prioridades e Ações de 
Conservação, Uso Sustentável e Repartição de 
Benefícios da Biodiversidade.



Alvos de Biodiversidade

• Espécies endêmicas, de distribuição restrita 
ou ameaçadas, hábitats; fitofisionomias; 
fenômenos biológicos excepcionais ou raros; 
e substitutos de biodiversidade (unidades 
ambientais que indicam diversidade ambientais que indicam diversidade 
biológica, por exemplo: fenômenos 
geomorfológicos  e oceanográficos, bacias 
hidrográficas ou interflúvios e outros).

• Ecossistemas ameaçados



• Espécies de importância econômica, medicinal ou fitoterápica; 

• Espécies-bandeira que motivem ações de conservação e uso 
sustentável; 

• Espécies-chave da qual depende o uso sustentado de componentes 
da biodiversidade; 

• Áreas/espécies importantes para populações tradicionais e para a 
manutenção do seu conhecimento; 

• Áreas de beleza cênica; 

Alvos de uso sustentável

• Áreas de beleza cênica; 

• Áreas importantes para o desenvolvimento com base na 
conservação; 

• Áreas que fornecem serviços ambientais a áreas agrícolas (como 
plantios dependentes de polinização e de controle biológico); 

• Áreas importantes para a diversidade cultural e social associada à 
biodiversidade.



• Áreas importantes para a manutenção de serviços ambientais 
(manutenção climática, ciclos biogeoquímicos, processos 
hidrológicos, áreas de recarga de aqüíferos); 

• Centros de endemismo, processos evolutivos; 

• Áreas importantes para espécies congregatórias e migratórias;

• Espécies polinizadoras; 

• Refúgios climáticos; 

Alvos de Persistência e Processos

• Refúgios climáticos; 

• Áreas que permitam a conectividade e fluxo gênico; 

• Áreas protetoras de mananciais hídricos; 

• Áreas importantes para manutenção do pulso de inundação 
de áreas alagadas; 

• Áreas extensas para espécies de amplo requerimento de 
hábitat.



Áreas Áreas PrioritáriasPrioritárias

Resultados apresentados em :

http://mma.gov.br/biodiversidade/
biodiversidade-brasileira/áreas-
prioritárias


