
Reunião Preparatória 
 

 

Conferências Internacional sobre a Convenção da Diversidade 
Biológicas CDB/COP 8 (Curitiba, Brasil, 20-31 de março de 
2006) e do Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança 

/CDB/MOP 3  (Curitiba, Brasil, 13-20 de Março, 2006). 
 

 

Local da Reunião: 

Auditório do DC Bio (Diretoria de Conservação da Biodiversidade) 

Bloco H – SCEN – Trecho 2 (perto da UnB) 

Campus do IBAMA  

Brasília (DF) 

 

Dia da Reunião:  

14 de outubro de 2005. 

 

 

Participantes: 

Ministério do Meio Ambiente (MME) 

Dr. Bráulio Dias 

Dr. Rubens Nodari 

Dr. Paulo Kageama 

 

Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) 

Dra. Ione Egler ( E-mail: iegler@mct.gov.br) 

 

Sociedades Científicas do Brasil (área meio ambiente) 

1) Dra. Alessandra Farro – Soc. Brasileira para Melhoramento de Plantas (e-mail: 

favero@cenargen.embrapa.br) 

2) Dr. Paul E. Litte – Associação Brasileira de Antropologia – ABA – E-mail: 

litte@unb.br) 

3) Dr. Fernando Magnani – Sociedade de Zoológicos do Brasil – SZB- E-mail: 

presidênciaszb@terra.com.br) 

4) Dra. Nilza Maria Diniz – Sociedade Brasileira de Bioética – nzdiniz@uil.br) 

5) Dra. Maria Cândida Mamede – Sociedade Botânica do Brasil – E-mail: 

mcmamede@uol.com.br) 

6) Dr. Ademar Ribeiro Romeiro – Sociedade Brasileira De Economia Ecológica – E-

mail: ademar@eco.unicamp.br) 

7) Dr. Nivaldo Peroni – Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia – E-mail: 

nivaldo@unicamp.br) 

8) Dr. Guarino R. Colli – Sociedade Brasileira de Herpetologia – E-mail: 

grcolli@unb.br) 

9) Dra. Rosana G. Ollivatti – Sociedade Brasileira de Genética – E-mail: 

rosanege@pas.ucb.br) 

10) Dr. Alexandre S. Rosabo – Sociedade Brasileira de Microbiologia – E-mail: 

asrosado@micro.ufrj.br) 
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11) Dr. Gabriel A.R. Melo – Sociedade Brasileira de Entomologia – E-mail: 

garmelo@ufpr.br) 

12) Dra. Luciane Marinoni – Sociedade Brasileira de Zoologia – E-mail: 

lmarinoni@ufpr.br) 

13) Dr. Caio Graco Machado – Sociedade Brasileira de Ornitologia – E-mail: 

graco@uefs@br) 

14) Dr. Fernando liz Diehl – Associação Brasileira de Oceaonografia – E-mail: 

fdiehl@terra.com.br) 

15) Dr. Ricardo Motta Pinto Coelho – Sociedade Brasileira de Limnologia – SBL – E-

mail: rmpc@icb.ufmg.br) 

16)  Dr. Francisco Roberto Caporal – Associação Brasileira de Agroecologia – E-mail: 

francisco.caporal@vida.gov.br) 

17) Dr. Leandro de Oliveira Salles – Associação de Museus Naturais do Brasil – E-mail: 

losallae@mn.ufrj.br) 

18) Dra. Regina P. Markus – Sociedade Brasileira de Biologia Experimental – FESBE – 

E-mail: rpmarkus@usp.br) 

 

Observações: 

 

(a) a lista acima foi transcrita de uma folha fotocopiada onde as entradas de dados 

foram manuscritas e, portanto, pode haver enganos nos nomes e e-mails; 

(b) a ordem dos nomes, reflete apenas o posicionamento das sociedades na mesa de 

reunião; 

 

 

Secretaria Executiva do Evento: 

Dra. Marina Landeiro 

Diretoria de Conservação da Biodiversidade 

Gerência de Conservação 

Ministério do Meio Ambiente – MMA 

Tel 061 – 4009 9584 

E-mail: marina.landeiro@mma.gov.br 

 

 

 

Pauta do Evento: 

 

 

1) Apresentação dos participantes; 

2) Informações sobre a convenção sobre Biodiversidade Biológica (CDB) e oitava 

conferência de partes (Dr. Bráulio Dias); 

3) Informações sobre a Convenção sobre Biossegurança, o Protocolo de Cartagena, 

(Rubens Nodari) 

4) Discussão sobre as formas de engajamento do setor acadêmico na COPm 8/ 

MOP 3; 
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Principais Resoluções:  

 

As associações científicas brasileiras presentes foram unânimes em afirmar que podem 

e devem dar uma maior contribuição formulação e consolidação de políticas nacionais 

envolvendo as questões da biodiversidade e biossegurança; 

As associações científicas reconhecem a necessidade da criação de uma entidade, 

federação ou fórum de associações e sociedades científicas que possa ser seu porta-voz 

junto ao governo federal para implementar as suas contribuições nas questões da 

biodiversidade e da biossegurança. Há, em princípio, um consenso de que a SBPC possa 

exercer esse papel mas existe o temor de que essa sociedade não esteja devidamente 

preparada para assumir esse papel; 

 

As associações acreditam que suas contribuições a curto prazo poderiam ser dos 

seguintes tipos :(a) participações junto com os ministérios envolvidos na COP8 (MME, 

MCT e MRE) em eventos preparatórios para a definição dos elementos centrais que 

serão defendidos pela delegação do governo brasileiro no evento; (b) as associações e 

sociedades científicas poderiam usar de seus instrumentos de contato com seus 

associados (portais www, etc) para uma análise de toda documentação já originada nas 

diferentes COP´s já realizadas e na documentação preparatória para a COP 8; (c) as 

aasociaçoes e sociedades em conjunto com os ministérios envolvidos poderiam 

instrumentalizar meios de divulgação, vulgarização das resoluções da conferência via 

web (conferências web, vídeo-conferencias e outros cursos e instrumentos remotos (d) 

as sociedades poderiam participar em eventos paralelos a conferência. 

 

A Sociedade Brasileira de Zoologia, cuja presidente é a Dra. Luciane Marinoni, da 

UFPR propôs um evento paralelo a COP 8 com o título: Biodiversidade Brasileira: 

cooperação internacional e compartilhamento de informações científicas; 

 

A presidente da Sociedade Brasileira de Limnologia, Dr. Ricardo Motta Pinto Coelho, 

propôs outros temas que poderiam serem debatidos reuniões paralelas na conferência: 

(a) gestão de rios transnacionais e seus impactos na biodiversidade de recursos hídricos; 

(b) financiamento, criação e integração de bancos de dados sobre biodiversidade e 

coleções biológicas na A.L.; (c) ferramentas de rede www para a difusão dos resultados 

da COP 8 na comunidade científica brasileira, incluindo a produção de material 

didático, vídeo-conferências, etc. 

 

As sociedades científicas presentes e os integrantes dos ministérios MME e MCT 

presentes a reunião acordaram em realizar uma reunião preparatória nos dias 24 e 25 de 

novembro próximos, em Brasília, com vistas a consolidação de um documento a ser 

enviado ao governo federal sintetizando os principais pontos e anseios do setor 

acadêmico brasileiro a serem considerados pelo pessoal do governo que deverá compor 

a comitiva oficial do COP8. 

 

 

 

     Belo Horizonte, 15 de outubro de 2005-10-15 

 

Anexos: 

 



(a) lista de web sites com documentação preparatória para o COP8 e MOP3 

no Brasil (Curitiba, março de 2006); 

(b) Informe do MMA/SBF/DBCIO sobre as conferência COP8 a ser 

realizada no Brasil, em Curitiba, março de 2006; 

(c) Formulário para a proposição de eventos paralelos ao COP8 a ser 

enviado via Comissão Nacional de Biodiversidade - CONABIO ao 

secretariado geral do evento (ONU). 

 

 

 

 

 


