
  
 

 
VIII Reunião IBEROMaB no Paraguai 

O vice-presidente do  Conselho Nacional  da Reserva da B
part ic ipou da VIII Reunião IBEROMaB, real izada de 21 a
Assunção, no Paraguai  e preparou um relatór io interes
seguir: 

“A VIIIa IBEROMaB  foi  real izada na cidade de Asunción
25 de setembro de 2004 .  Teve como principal  

representantes dos Comitês MaB dos países de América Lat ina e Caribe
como convidados de Reservas da Biosfera, a f im de discutir questõe
andamento do Programa MaB nesses países. O Brasi l  foi  repres
Mercadante Alves Coutinho, Secretár io Executivo da COBRAMAB, e Mar
Presidente do Conselho Nacional da RBMA. 

No decorrer dos três dias de trabalho, foi  real izada a reunião dos
comitês ,  para del iberar sobre os seguintes assuntos: organização 
Comitês Nacionais, fortalecimento da Rede IberoMaB, próxima Reun
ativ idades da Rede, o Marco Normativo e os procedimentos, temas
reunião). Ao término, foi  elaborado um documento contendo as conclu
dos part ic ipantes. 

Houve, também, uma série de mesas redondas e palestras .  A par
deu, especi f icamente, em três mesas redondas. A primeira, no iníc io da
Evolución, estrategias, funcionamiento, sostenibil idad y per
Argentina (Al fredo Reca) - Bol iv ia (Mario Suárez) - Brasi l  (Mauríc io Mer
Atlántica (Mario Cencig) - Chi le (Pedro Araya); onde foi  relatado 
reservas da biosfera brasi leiras e sua rede, com detalhamento da Re
Mata Atlânt ica, a sua gestão, planejamento, programas e real izações, p
panorama foi  completado, em outras mesas, para os demais país
Navarrete) - Costa Rica (Gladis De Marco) - Cuba (Enrique H.H. He
(Alejandra Burton-James) - Ecuador (Wi lson Torres) - España (
Guatemala (Fernando Castro) - México (Sergio Guevara) - Nicaragua (
(Patr ic ia Luna del  Pozo) - Uruguay (Al ic ia Aguerre) - Venezuela (José Sa

A segunda part ic ipação se deu na mesa, na quarta-feira, sobre o te
gestión en Reservas de Biosfera Urbanas y Periurbanas: Impac
calidad de vida de las comunidades: métodos, dificultades y l im
(Al fredo Reca) - Brasi l  (Mario Cencig), e, Posibles reservas periurba
Lago Ypacaraí  y su Cuenca (Jorge Abbate / ALTERVIDA) - H
metropol i tanos (Alberto Yanosky, Guyrá / REMA); aqui  foi  fei ta a expo
da Biosfera do Cinturão Verde de SP e o “Programa de Jovens”,
Laboratório de Estudos Peri-Urbanos e o Programa de Pós-Graduação d
distr ibuídos cartazes informativos.   

F inalmente, na quinta-feira, tratou-se o tema Evaluación periód
participación ciudadana en las Reservas de Biosfera: Desarrollo e
y sistemas de certificación:  Paraguay (Dani lo Salas) - Argentina (
(María Herrera) - Brasi l  (Mario Cencig), e Un ejemplo de participac
gestión de la Reserva de Biosfera de Sierra Nevada, Francisco V
onde a exposição começou relatando o programa “Inventário dos rec
trabalhos para cert i f icação desses produtos (erva-mate, palmito, piaç
“Programa de Cert i f icação em Turismo Sustentável  (PCTS)”, com as 
Ribeira (SP) e Paraty (RJ), assim como a elaboração de padrões para ce
pousadas, para f inal izar, em um breve resumo, com as discussões e
questão do uso do logo da RBMA. 
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Boa parte dos três dias foi  dedicada à si tuação ambiental  e sócio-pol í t ico de Paraguai,  a 
Reserva de Biosfera Bosque Mbaracayú, e as propostas em estudo para futuras reservas de 
biosfera: Gran Chaco Paraguayo, as áreas protegidas de Itaipu, o Lago Ypacaraí ,  humedales 
urbanos. Outros temas est iveram relacionados à questão das comunidades indígenas, da 
gestão e da posse da terra.  

Interessante mencionar três intervenções de caráter mais geral .  A apresentação de June 
Marie Mow, do Comitê Consult ivo de Reservas de Biosfera, sobre a questão dos Criterios y 
métodos para la definición de nuevas Reservas de Biosfera: zonificación; a de Sergio 
Guevara (México) sobre  Resultados y experiencias de las investigaciones sobre 
biodiversidad; y a de Eduard Mül ler (UCI, Costa Rica) abordando Tres enfoques: 
ecosistémico, agenda 21, autogestión y microempresas: Red Iberoamericana de 
Reservas de Biosfera. 

As reuniões plenárias contaram com um número de part ic ipantes entre 60 e 120 pessoas, 
muito interessadas e part ic ipantes nos debates e quest ionamentos. 
Na sexta-feira, houve duas visitas em campo. Um grupo foi para a Reserva de 
Biosfera Bosque Mbaracayú, e outro grupo foi para o local da futura RB do Gran Chaco 
Paraguayo.  
A próxima reunião - a Xa IBEROMaB  – será realizada no México em 2005,  em local e data 
a definir. 
 
Paraíba vai criar Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Caatinga 

 
A Paraíba será o segundo Estado da federação a cr iar o Comitê 
Estadual  da Reserva da Biosfera da Caatinga. 
No começo de setembro o secretário extraordinário do Meio Ambiente, 
dos Recursos Hídricos e Minerais da Paraíba, Chico Franca, e o 
Secretário Executivo do Conselho Nacional  da Reserva da Biosfera da 
Caatinga, Roberto Gi lson Campos, discutiram detalhes da cr iação do 
Comitê Estadual,  quando foi  entregue ao representante do governador 
“minuta do Decreto Governamental”,  um documento sobre os “cenários  

para o bioma da Caatinga”, bem como um “banco de 
dados” contendo informações a cerca da caatinga. 

O secretario executivo do Conselho Nacional da 
Reserva da Biosfera da Caatinga, Roberto Gilson 

Com a cr iação do Comitê Estadual,  que acontecerá por 
ato do governador do Estado, serão traçadas diretr izes para a preservação e a 
sustentabi l idade da Caatinga. “A Caatinga é o bioma mais ameaçado no país,  é o único no 
mundo e só existe no nordeste do Brasi l” ,  disse Roberto Gi lson. 
 
 
Estudo sobre Caatinga está disponível para consultas no MMA 
O Projeto Cenários para o Bioma Caatinga  está à disposição dos interessados no CID - 
Centro de Informação, Documentação e Editoração Ambiental   do Ministér io do Meio 
Ambiente. O trabalho apresenta um banco de dados em sistema SIG - Sistema de Informações 
Geográf icas, com atual ização, s istematização e consol idação de informações estratégicas para 
toda a região Nordeste. O “Cenários Caatinga” corresponde à fase in ic ial  de implementação do 
Zoneamento Ecológico Econômico da Região Nordeste. Integra visões estratégicas setoriais 
para promover o desenvolvimento sustentável ,  por meio de um processo de planejamento 
regional  part ic ipat ivo.  
 
 
Novo coordenador para a RB do Cerrado Goyaz 
O Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Goiás, Paulo Souza Neto, é o novo 
coordenador da RB do Cerrado Goyaz. A indicação e aprovação ocorreu na  VI Reunião da 
Reserva da Biosfera Cerrado Goyaz, na primeira quinzena de agosto, em São Domingos, 
Goiás. 
Contato: semarh@semarh.goias.gov.br 
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