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Monitoramento da Biodiversidade com 
relevância para o clima em nível de Unidades de 
Conservação (2010 – 2014)  
 

Desafios 

O Brasil abriga em torno de 20% da biodiversidade global, mais que 

qualquer outro país. A fim de proteger a riqueza biológica e os 

valiosos serviços ecossistêmicos como o abastecimento de água 

potável e a regulação climática, o Brasil criou em 2000 o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) composto por áreas 

protegidas que abrangem atualmente uma área quatro vezes maior 

que a Alemanha.  

O manejo sustentável da biodiversidade, a gestão efetiva das 

unidades de conservação do SNUC e o cumprimento das Metas de 

Aichi para a conservação dependem do conhecimento do estado e 

das tendências de variação da biodiversidade. Apenas o 

monitoramento in situ da biodiversidade é capaz de fornecer os 

dados necessários para produzir este conhecimento de maneira 

acurada e contínua.  

No entanto, monitorar a biodiversidade de maneira coordenada, 

em escala nacional, com custo e metodologia por muitos anos 

representa um enorme desafio em um país megadiverso e de 

proporções continentais como o Brasil. 

Para lidar com estes desafios, o projeto de cooperação 

"Monitoramento da Biodiversidade com relevância para o clima em 

nível de Unidades de Conservação" apoiou o Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Ministério 

do Meio Ambiente (MMA) na criação do Programa Nacional de 

Monitoramento da Biodiversidade do Brasil entre os anos 2010 e 

2014. 

 

 

 

 

Objetivo 

O projeto teve como objetivo principal construir um programa 

coordenado de monitoramento da biodiversidade capaz de 

fornecer informações para o manejo e para a conservação da 

biodiversidade nas unidades de conservação do SNUC e a sua 

interelaçaõ com o clima. 

 

Projeto Monitoramento da Biodiversidade com relevância para 

o clima em nível de Unidades de Conservação 

Parceria Ministério do Meio Ambiente (MMA) / Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e 

Ministério Federal do Meio Ambiente, Proteção da 

Natureza, Construção e Segurança Nuclear (BMUB) 

Pais Brasil 

Volume EUR 6,5 milhões (EUR 3,5 milhões de euros BMUB; EUR 

3 milhões contrapartida brasileira) 

Duração 2010 - 2014 

 

Parcerias para o desenvolvimento sustentável 

O projeto foi inserido no contexto da Cooperação para o 

Desenvolvimento Sustentável entre os governos do Brasil e 

Alemanha. O MMA e o ICMBio, junto à cooperação técnica alemã 
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Proteção da Natureza, Construção e Segurança Nuclear (BMUB) 

foram os responsáveis por sua implementação. Ao longo do 

projeto, várias parcerias importantes foram estabelecidas, tais 

como as com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o 

centro de excelência em Bioinformática da Universidade de São 

Paulo (Poli-USP), o Serviço Florestal Brasileiro (SFB/MMA), e 

diversas ONGs. Internacionalmente o projeto colaborou com a 

Fundação Gordon and Betty Moore e a Nordic Foundation for 

Development and Ecology (NORDECO). 

Nossa abordagem 

O projeto atuou na estruturação do Programa Nacional de 

Monitoramento da Biodiversidade através da definição dos seus 

princípios e diretrizes, funções e fluxos de funcionamento, do 

desenvolvimento de tecnologia e metodologias simples e eficientes 

para a coleta de dados, da promoção do envolvimento de diversos 

parceiros, incluindo também comunidades extrativistas e instituições 

de pesquisa, da capacitação dos diferentes atores envolvidos, do 

aprimoramento da gestão da informação sobre a biodiversidade e do 

apoio na captação de recursos complementares para sua implantação 

nas unidades de conservação. 

O Programa funciona de forma coordenada pelo ICMBio e apresenta 

baixo custo relativo de gerenciamento, implantação e manutenção. A 

estrutura e a metodologia desenvolvidas pelo projeto para montar o 

Programa em unidades de conservação federais são flexíveis e 

abrangentes o suficiente para permitir sua adoção e implantação por 

outras entidades responsáveis em outras áreas protegidas, como 

governos estaduais e terras indígenas.  

 

Implementação pilota em 21 Unidades de Conservação 

O Programa é composto pelo monitoramento de indicadores da 

biodiversidade comuns em todas as unidades de conservação. Estes 

indicadores facilitam decisões em escala do SNUC além do 

monitoramento de componentes da biodiversidade de particular 

relevância para a gestão de uma ou algumas unidades de conservação 

específicas. O sistema foi implantado, inicialmente, em 21 unidades de 

conservação federais na Amazônia, no Cerrado e na Mata Atlântica.  

Em todas as unidades de conservação são coletados dados de grupos 

específicos de borboletas, plantas, aves e mamíferos selecionados 

como indicadores da biodiversidade que também reagem de forma 

sensível às mudanças climáticas. Além destes, algumas unidades de 

conservação da Amazônia monitoram processos localmente 

relevantes e relacionados à  biodiversidade, como o extrativismo de 

recursos naturais, os quelônios aquáticos, e o impacto do extrativismo 

de madeira nos mamíferos, entre outros. 

 

A rede de cooperação 

Uma vasta rede de cooperação com instituições de pesquisa, ensino e 

extensão, ONGs e comunidades tradicionais foi criada para apoiar no 

desenho do Programa, no desenvolvimento da metodologia e na 

implantação do monitoramento. Por sua vez, o envolvimento de 

comunidades tradicionais em quase todas as fases do monitoramento 

passou a ser fundamental, o que levou à criação de algumas 

ferramentas para facilitar a participação, como vídeos e guias 

ilustrados de coleta de dados e identificação de espécies. O 

envolvimento local permitiu maior alcance de atuação do Programa, 

intensificou a participação comunitária na gestão das unidades de 

conservação, aproximando gestores e comunidades e promovendo 

empoderamento local. Assim, aumentou a chance de manutenção das 

atividades do Programa ao longo do tempo.  

 

Capacitações e formação  

Prevendo a necessidade de desenvolver capacidades para gerenciar e 

implantar o Programa de Monitoramento, o projeto desenvolveu um 

programa de formação continuada para capacitar todos os atores 

envolvidos nas diversas fases do monitoramento. Principalmente 

realizado pelo ICMBio no seu espaço de capacitação, a ACADEBIO, o 

programa de formação contou com a participação de parceiros chave. 

O networking internacional com outros projetos na área de 

monitoramento participativo da biodiversidade contribuiu com grande 

sucesso para um intercâmbio e aprendizado mútuo. Em 2014, foi 

fundada por iniciativa brasileira a Rede Internacional de 

Monitoramento e Manejo Participativo (em inglês, Participatory 

Monitoring and Management Partnership (PMMP). Esta rede, 

representada pelo governo brasileiro, enviou para o Secretariado da 

Convenção da Diversidade Biológica, a pedido, a Carta de Manaus com 

as recomendações para o monitoramento participativo da 

biodiversidade e dos recursos naturais, elaborada por mais de 230 

pessoas de diferentes grupos sociais de 18 países. 

Sucessos e impactos – o que foi alcançado 

 O Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade 

tem sua estrutura, estratégia e funcionamento definidos e 

está implementado localmente em 21 unidades de 

conservação; 

 A partir do apoio técnico do projeto de cooperação, outros 

dois projetos foram iniciados pelo ICMBio e parceiros com 

apoio do Fundo Clima e da Fundação Gordon and Betty 

Moore para a implementação do monitoramento da 

biodiversidade nas unidades de conservação; 

 Como consequência dos princípios do Programa e através da 

estrutura organizacional e suporte de capacitação 

desenvolvidos, o ICMBio está em processo de ampliação do 

Programa para incluir outras 20 unidades de conservação 

federal, inclusive com participação de populações 

tradicionais; 

 O Programa Programa Áreas Protegidas da Amazônia 

(ARPA) adotou a metodologia e o funcionamento do 

Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade 

como o mecanismo para monitorar a biodiversidade nas 

unidades de conservação apoiadas pelo Programa ARPA; 

 Comunidades tradicionais extrativistas e residentes em sete 

unidades de conservação participam de diferentes etapas do 

monitoramento, desde seu desenho até o uso para a gestão 

da área protegida; 

 Além dos quatro grupos indicadores de biodiversidade 

monitorados em todas as unidades de conservação, pelo 

menos outros cinco recursos naturais estão sendo 



 

Editor Deutsche Gesellschaft für Internationale 
 Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Sede: Bonn/Eschborn, Alemanha 
 
Programa Florestas Tropicais da GIZ no Brasil 
Projeto Monitoramento da Biodiversidade com relevância 
para o clima em nível de Unidades de Conservação 
SCN Quadra 1 Bloco C Sala 504 
Ed. Brasília Trade Center 
70711-902 Brasília-DF, Brasil 
Brasil 
T + 55 61 3963 0486 
giz-brasilien@giz.de 
www.giz.de/brasilien  

Data Agosto de 2015 

 

 

 

 

A GIZ é responsável pelo conteúdo dessa publicação. 

Parceiros Ministério do Meio Ambiente (MMA)  
Secretaria de Biodiversidade e Florestas (SBF)       
Departamento de Conservação da Biodiversidade (DCBIO) 
SEPN 505 – W3 Norte – Bloco B, Ed. Marie Prendi Cruz 
70.730-542 Brasília/DF 
Brasil 
www.mma.gov.br 
 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 
EQSW 103/104, Bloco C 
Complexo Administrativo - Setor Sudoeste 70.670-350 – 
Brasília/DF, Brasil 
www.icmbio.gov.br 

Por encargo do Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit (BMUB) 

Endereço BMUB Bonn BMUB Berlin 
 Robert-Schuman-Platz 3 Stresemannstraße 128 - 130 
 53175 Bonn, Alemanha 10117 Berlin, Alemanha 
 T +49 (0)228 99 305-0 T +49 (0)30 18 305-0 
 F +49 (0) 228 99 305-3225 F +49 (0)30 18 305-4375 

 poststelle@bmub.bund.de 
 www.bmub.bund.de 

 

3  

monitorados para apoiar a sustentabilidade das atividades 

extrativistas por populações tradicionais; 

 Outras instâncias de governo federal e estadual, como a 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e os estados do Acre e 

do Amazonas se interessaram pelo Programa e iniciam a 

aplicação do monitoramento em Terras Indígenas e unidades 

de conservação estaduais, ampliando o alcance dos impactos 

do projeto; 

 O Portal da Biodiversidade, de acesso fácil e gratuito, 

desenvolvido através de cooperação técnica-científica, está 

operante e adaptado às necessidades brasileiras atualmente 

com mais de três milhões de registros sobre clima e 

biodiversidade;  

 Um programa de formação para o monitoramento da 

biodiversidade está institucionalizado no ICMBio, voltado 

para capacitar todos os participantes do Programa de 

Monitoramento, desde os responsáveis pela gestão das 

unidades de conservação até a população local.  

 Mais de 180 atores envolvidos no monitoramento foram 

capacitados, número que tende a crescer consideravelmente, 

visto que o programa conta com excelente estrutura e 

material de capacitação;  

 Com a ajuda de tecnologia da informação inovadora, 

informações valiosas obtidas em campo são usadas para a 

gestão local e nacional das unidades de conservação; 

 Em cooperação com o Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), foram gerados cenários climáticos atuais 

até o ano 2100. Estes são usados para entender as mudanças 

climáticas e seus efeitos sobre a biodiversidade no Brasil; 

 Protocolos de monitoramento dos principais serviços 

ambientais prestados pelas áreas protegidas estão 

elaborados e disponíveis para implementação; 

 Métodos otimizados de cálculo de biomassa foram 

aprimorados de forma que mecanismos de compensação ou 

projetos para o pagamento de serviços ecossistêmicos 

possam ser implementados efetivamente; 

 Os métodos, assim como os conhecimentos obtidos através 

destes sobre a relação entre biodiversidade e proteção do 

clima, foram apresentados em congressos nacionais e 

internacionais, e em eventos especiais; 

 A Rede Internacional de Monitoramento e Manejo 

Participativo (Partnership for Participatory Monitoring and 

Management, PMMP) foi criada com protagonismo do 

ICMBio e do MMA;  

 A Convenção da Diversidade Biológica usa as recomendações 

contidas na Carta de Manaus para definir a estratégia do 

monitoramento participativo da biodiversidade e dos 

recursos naturais a ser adotada pelos países signatários. 

Informações adicionais 

Links: 

 Programa de Monitoramento da Biodiversidade: 

http://www.icmbio.gov.br/portal/o-que-

fazemos/pesquisa-e-monitoramento/monitoramento.html 

 Portal Bio: 

https://portaldabiodiversidade.icmbio.gov.br/portal 

 Partnership for Participatory Monitoring and Management 

(PMMP): 

 http://www.pmmpartnership.com 

 

Publicações: 

 Factsheet das publicações do 

projeto 

 Factsheet Cooperação com a 

Ciência no âmbito do projeto 
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