
   

 
 

Reunião do Conselho Consultivo das RBs, em Paris 
A reunião do Conselho Consultivo de RBs do Programa MaB, se 
em Paris, na sede da Unesco, na última semana de junho. 
examinadas no total 27 propostas. Destas, a Comissão aprov
Reservas da Biosfera, em sete países, porém oito foram devolvida
revisão  e três precisam apresentar no ano que vem uma revisão 
zoneamento. O presidente do CN-RBMA, Clayton F. Lino, 
Consultivo do Programa MaB. 
 
VIII Reunião da IberoMaB em  setembro, no Paraguai 
Está programada para os dias 20 a 24 de setembro, em Assunção
do IberoMaB, organizado pelo Comitê MaB do mesmo país. O e
das autoridades convidadas além da apresentação das RBs
Também serão discutidas a evolução estratégias e perspectivas p
também participará no módulo destinada troca de experiências
Urbanas e Periurbanas. 
IBEROMaB- É uma rede de Comitê Nacionais MaB lat ino-americanos  que
do Programa MaB (Homem e Biosfera),  da UNESCO, nos países lat ino
Espanha e Portugal.  

 
 

Prefeitura de Paris convida CN-RBMA para exposiçã
Atlântica, em 2005, ano do Brasil na França 

O famoso Parque Bagatel
recepcionar no ano que vem a
Mata Atlântica”, do CN-RBMA
através de uma visita de pre
à “Cidade Luz”. Numa reuniã
Parques e Jardins, da Prefei
definido que o Parque te
exposição ”Mata Atlânti
Urbanas”. No ano que 
parisienses poderão apreciar i
mãe da nação brasileira.O M
prepara um grande evento p

Brasil  na França. Le   Parc de Bagatelle 
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Lançamento do Banco de Dados da Caatinga 
O projeto Cenários para o Bioma da Caatinga: Sistematizações de Informações, 
desenvolvido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente de Pernambuco 
(Sectma) lançou no dia 22 de julho, em Recife, l ivro e CD-ROM do banco de Dados da 
Caatinga. 
Este importante sistema estará disponível pela internet em setembro, dando acesso 
para informações como a real dimensão, as potencial idades, o impacto das polít icas 
públicas, os recursos hídricos, os passivos ambientais, o PIB e o IDH dos 1280 
municípios  que compõem a região. O Banco de Dados Georeferenciados (BDG)  trata 
das informações de forma individual, por município e global, pela área do Bioma. O 
BDG, que faz parte do projeto Cenários para o Bioma da Caatinga: 
Sistematização de Informações contém cerca de 350 planos de informação que 
incluem mapas, imagens de satélite e dez tabelas com aproximadamente 600 
variáveis socioeconômicas de todos os  estados do Nordeste e Norte de Minas Gerais. 
A versão lançada no últ imo dia 22 de julho é menor da que será disponibil izada na 
internet,  excluindo apenas os mapas e imagens que estarão disponíveis no material 
virtual. 
A secretária-executiva de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Pernambuco,  e 
também presidente do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Caatinga, 
Alexandrina Sobreira, explica que “o projeto em si é um importante instrumento na 
elaboração de polít icas públicas por diagnosticar e tentar prever o futuro da  
Caatinga, criando assim  uma agenda de vulnerabil idade e potencialidades”. 
O CD-ROM será distribuído gratuitamente pela Sectma e pelo Ministério do Meio 
Ambiente para representantes de organizações governamentais e não-
governamentais, pesquisadores e escolas. 
 
No lançamento do Projeto participaram o Secretário de Desenvolvimento Sustentável 
do Ministério do Meio Ambiente, Gilney Viana, o senador Marco Maciel, o secretário-
executivo do CN-RBMA, João Lucíl io Albuquerque, também representando a 
coordenação da Rede Brasileira de Reservas da Biosfera  e a secretaria-executiva de 
Ciência e Meio Ambiente de Pernambuco, Alexandrina Sobreira. 
 
 

Conheça o Bioma 
 
 As mulheres são maioria na Caatinga Brasileira: 50,5%.  
 

Mandacaru 
foto:Gilmar Farias 
Sectma 

 
A taxa de crescimento do PIB do bioma Caatinga entre 1970-1998 foi 
de 4,46%, l igeiramente inferior a do Nordeste, 4,65% ao ano.  
 
População do Bioma caatinga: 28 milhões de habitantes  
 
 
Extensão:1 milhão de km2 , em 1.280 municípios (70% da área do 
Nordeste)        
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