
   

 
 

RB do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo comemora
criação 

Por Rodrigo Victor,  coordenador da RBCV 
Há dez anos a UNESCO declarava a Reserva da Biosf
da Cidade de São Paulo - RBCV. Por uma fel iz co
declaração, 9 de junho,  é um dia s ignif icat ivo para os
Anchieta. 
Apesar do nome, a RBCV não se circunscreve apenas à
Abrange 73 municípios, incluindo toda a cidade de S
Santista. O Cinturão é formado por vários ecossis
f lorestas, manguezais, rest ingas, várzeas, até os m

represas, áreas cult ivadas e pequenos 
assentamentos urbanos. Parte integrante da 
RBMA, de abrangência nacional,  a declaração da 
RBCV representou um avanço na visão de uma 
cidade como “organismo vivo”. 
Não obstante a grande degradação da área 
urbana, o seu entorno verde possui  importância 
muito maior do que costumeiramente lhe é 
atr ibuída. Além da relevância ecológica (a Mata 
Atlântica está entre  as pr incipais detentoras de 
biodiversidade do planeta), o Cinturão é crucial  
no fornecimento de serviços ambientais.  Esse 
conceito, que ganha cada vez mais destaque 
mundial ,  enfoca todos os benef íc ios  que a 
população obtém dos ecossistemas, desde os 
bens, como oferta de água, al imentos, madeira e 
medicamento, até aqueles nem sempre 
mencionados, como regulação do cl ima, controle de enchentes, aspectos
A esse respeito, a RBCV  está desenvolvendo um estudo, com a part ic ip
e inst i tuições de pesquisa, para aval iar de que forma a comunidades ur
terr i tór io dependem desses serviços ambientais.  Este processo, recém-
Aval iação Ecossistêmica do Mi lênio, o maior programa internacional já 
saber quais as verdadeiras condições dos ecossistemas do globo e sua i
bem-estar humano. 
A principal  proposta da Reserva da Biosfera é o “Programa de Jov
Integração Social”.  É um programa de capacitação de jovens de comunid
atuação no mercado de trabalho ambiental  (ecomercado de trabalho). E
em dez núcleos de educação ecoprof issional  presentes em sete mu
Bernardo do Campo, Santo André, Itapecir ica da Serra, Cotia, Guarulho
estudam cerca de 250 alunos. Estes adolescentes são treinados pa
ecoturismo, produção de mudas e recuperação ambiental ,  agricultura
entre outros. 
O Programa de Jovens existe desde 96 e, além da geração de “ecoem
alternativas consistentes  para o uso sustentável de áreas de grande se
com geração de renda a essas comunidades.  
O recém-inaugurado  Pólo Ecoturíst ico “Caminhos do Mar”, na estra
emprega atualmente 20 desses adolescentes, que trabalham na mo
turistas. 
 
Saiba mais da RBCV: 011- 6231-8555 Ramais 213/ 304 
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RB da Caatinga apresenta em julho o Banco de Dados do Bioma 
Na segunda semana de julho, o bioma da 
Caatinga ganha um importante al iado: um 
Banco  de Dados. 
O material  pr imeiramente será apresentado e 
distr ibuído em CD-ROM contendo informações 
sobre a r iqueza da biodiversidade da Caatinga, 
com detalhes f ís ico-biót icos e os indicadores 
sócio-econômicos georeferenciados.  
O documento contém cerca de 100 planos de 
informação que incluem mapas, imagens de 
satél i te e dez tabelas com aproximadamente 
600 variáveis socioeconômicas de todos os 
estados do Nordeste,do  além Norte de Minas 
Gerais.  O Banco de Dados da Caatinga faz parte 
do projeto Cenários para o Bioma Caatinga: 
Sistematização de informações  real izado 
pela Secretaria de Ciência, Tecnologia  e Meio 
Ambiente de Pernambuco (SECTMA) em parceria com o Ministér io do Meio Ambiente e o 
Conselho Nacional  da Reserva da Biosfera da Caatinga. A secretária, Alexandrina Sobreira, 
expl ica que esse Projeto, que resultou em parte no Banco de Dados “é na verdade bem maior, 
com 350 planos de informação. Os dados podem ser cruzados, possibi l i tando, por exemplo, 
saber a renda da população que vive da Caatinga em Pernambuco e no Ceará”. 
Para mais in formações sobre o Banco de Dados do B ioma Caat inga: 
Raquel Lima- Assessora de Imprensa da SECTMA 
081-3425-0300/9977-8671 
Raquel@sectma.pe.gov.br 

Dia da Caatinga: RB  comemora com criação de Comitê Estadual no Ceará  
O Dia Nacional  da Caatinga foi  comemorado no dia 28 de junho  com a assinatura do decreto 
que inst i tui  o Comitê Estadual  da Reserva da Biosfera da Caatinga. O Ceará é pioneiro na 
cr iação do comitê, que tem como objet ivo assegurar e coordenar a implantação da reserva da 
biosfera da caatinga no Estado. O decreto foi  assinado pelo governador Lúcio Alcântara, no 
Palácio Iracema. O dia 28 de abri l  fo i  inst i tu ído como Dia Nacional  da Caatinga pelo Governo 
Federal ,  em 20 de agosto de 2003.  
No Ceará, as comemorações constaram de palestra do presidente da Associação Caatinga, 
Rodrigo Castro, sobre Caatinga, um bioma exclusivamente brasi le iro,  seguida da assinatura, 
pelo governador Lúcio Alcântara, do decreto inst i tuindo o Comitê Estadual, composto por sete 
órgãos governamentais - Secretaria da Ouvidoria Geral  e Meio Ambiente (Soma), 
Superintendência Estadual  do Meio Ambiente (Semace), Secretaria da Agricultura (Seagri),  
Ibama, Secretaria dos Recursos Hídr icos (SRH), Embrapa e Incra - e sete representantes da 
sociedade civi l  – Associação Caatinga, Associação Asa Branca, Centro Cultural  para o 
Desenvolvimento Sustentável,  Grupo de Interesse Ambiental  (GIA), BNB, FIEC e, como 
membro da comunidade cient í f ica, o pesquisador João Ambrósio de Araújo Si lva. 
Nota divulgada do Portal  de Serviços e Informações do Governo do Ceará :  www.ceara.gov.br 
 
Unesco apresenta relatório inédito sobre Economia de Qualidade. 
O questionário foi  parte de um memorando de entendimento, de inic iat iva do Programa MaB 
Task Force, com o objet ivo de coletar e s istematizar informações de at iv idades e experiências 
relat ivas ao desenvolvimento econômico em Reservas da Biosfera. Foram escolhidas 46 RBs 
no mundo para responder à pesquisa, gerando o Capitulo I do estudo, sobre a descrição geral  
da si tuação atual  das Reservas da Biosfera. 
Nesse i tem vale destacar alguns dados: 
Entre as RBs pesquisadas, a da Mata Atlântica(única RB brasi leira que respondeu ao 
quest ionário) é também a única que possui  em sua área mais do que um milhão de 
habitantes. Em comparação, existem cinco RBs no mundo que não possuem habitantes em 
suas áreas.Entre as at iv idades econômicas desenvolvidas, a agricultura é a mais apontada, 
em 31 Reservas da Biosfera. Em apenas uma RB pesquisada não existe nenhum tipo de 
at iv idade econômica. 
No caso de vis i tas tur íst icas em Reservas da Biosfera, em quatro existe a est imativa anual  de 
mais de um milhão de vis i tantes. Em contrapart ida, são três as RBs que não possuem nenhum 
tipo de vis i tação tur íst ica em suas áreas. 
A pesquisa completa está disponível, em inglês, no l ink:  
http://www.unesco.org/mab/qualityEconomies/ReportApril2004.pdf 
Apoio:   
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