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Convite para envio de Artigos

A revista Biodiversidade Brasileira

A revista Biodiversidade Brasileira – BioBrasil é uma publicação eletrônica científica do 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) que tem como objetivo 
fomentar a discussão e a disseminação de experiências e desafios em conservação e manejo 
de ambientes e espécies, com foco em áreas protegidas de todo território brasileiro e espécies 
ameaçadas de extinção. Este periódico constitui um fórum em que um mesmo tema pode ser 
abordado pelas mais variadas perspectivas e, ao longo das edições, pretende comportar a gama 
de temas relacionados à conservação da biodiversidade e melhoria da qualidade de vida das 
populações locais.

São questões contemporâneas complexas, relacionadas a um amplo espectro de situações e 
contextos, cuja compreensão requer o envolvimento de numerosas áreas do conhecimento, bem 
como o desenvolvimento e compartilhamento de técnicas, tecnologias e abordagens teóricas e 
práticas. Isto também se alinha ao processo de aproximação entre especialistas de diversos campos 
do conhecimento, organizações da sociedade e gestores, que tem gerado perspectivas inovadoras 
com reflexos significativos para a conservação da biodiversidade, promoção da qualidade de vida 
de comunidades locais e gestão de áreas protegidas.

O número “Planos de Ação Nacional para Conservação de Espécies 
Ameaçadas de Extinção”

O Brasil é um país de dimensões continentais, abrigando rica biodiversidade que corresponde 
a mais de 20% do total de espécies da flora e fauna do planeta. Essa enorme biodiversidade 
também traz uma grande responsabilidade frente à atual crise de extinção de espécies que 
vivenciamos. O planejamento para conservação é uma resposta para este panorama negativo 
e auxilia na consecução dos objetivos globais de desenvolvimento sustentável e conservação da 
biodiversidade. 

Neste cenário, destacam-se os Planos de Ação Nacional para Conservação de Espécies 
Ameaçadas de Extinção (PANs), que são instrumentos de gestão e de políticas públicas, construídos 
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com a sociedade, que identificam e orientam as ações prioritárias para combater as ameaças que 
colocam em risco as espécies e seus ambientes.

Os PANs buscam identificar, quais ações devem ser priorizadas, visando um efeito benéfico 
para as espécies por eles abrangidas. Suas ações englobam de forma objetiva a interferência 
em políticas públicas, o desenvolvimento de conhecimentos específicos, a sensibilização de 
comunidades, o controle da ação humana para combater as ameaças, entre outros.

Desta forma, os PANs promovem a integração de várias estratégias e políticas públicas para 
que  seus objetivos sejam potencializados e alcançados. Ações recorrentes nos PAN abordam 
diferentes temáticas: criação e implementação de áreas protegidas (dentre elas, unidades de 
conservação), capacitação e educação ambiental, comunicação e divulgação, fiscalização, 
licenciamento e compensação ambiental, manejo in situ e ex situ, pesquisa aplicada, recuperação 
de áreas degradadas, regularização fundiária e uso sustentável dos recursos naturais.

Esse instrumento é elaborado e implementado de forma conjunta entre o ICMBio, instituições 
governamentais das três esferas, organizações não governamentais, sociedade civil organizada, 
setor privado, universidades e institutos de pesquisa, representantes de povos e comunidades 
tradicionais e pessoas físicas (como especialistas).

Os PANs começaram a ser elaborados em 2004 seguindo o modelo desenvolvido pela União 
Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) e com base no desenvolvimento dos projetos 
de conservação executados no Brasil. Depois de uma década e meia, o ICMBio elaborou 71 
PANs para as espécies ameaçadas de extinção. Em 2021, 48 PANs estão vigentes contemplando 
884 espécies, beneficiando praticamente todos os grupos de fauna e todos os biomas brasileiros. 
A ferramenta evoluiu ao longo do tempo de forma a ampliar o número de espécies, de habitat e 
de atores envolvidos, o que os faz contribuir de forma robusta para o cumprimento das metas de 
Aichi e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Plano Estratégico de Biodiversidade – 10ª 
Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica – COP-10).

A partir de uma mudança conceitual, em 2010 os PANs passaram a ser concebidos sob a forma 
de projetos de curto e médio prazos, com objetivos gerenciáveis e, acima de tudo, monitoráveis. O 
uso de outras abordagens, além da taxonômica (única espécie, grupos ou conjuntos de espécies), 
como as geográficas (bioma, ecossistema, bacia ou distribuição da espécie), ampliou o alcance 
da estratégia, não apenas aumentando o número de espécies ameaçadas contempladas, mas 
também beneficiando direta ou indiretamente outras espécies não categorizadas como ameaçadas 
de extinção e ampliando a participação de diversos setores da sociedade na construção dos PANs.

Os PANs promovem grandes avanços na conservação da biodiversidade e a divulgação 
de seus avanços, desafios e aprendizados é uma etapa importante. Por meio de uma edição 
temática da BioBrasil, a metodologia e os resultados de estudos relacionados aos PANs poderão 
ser debatidos a fim de promover reflexões relevantes para toda a sociedade.

Dentro da temática desta chamada da Revista BioBrasil, serão considerados para publicação 
artigos completos, estudos de caso e artigos de revisão. Os temas principais a serem publicados 
estão listados abaixo, embora não estejam limitados, cabendo ao comitê científico da revista julgar 
a pertinência de outros temas de artigos específicos:

• Revisão histórica e metodológica de PANs;

• Estudos de curto, médio ou longo prazo sobre ações bem-sucedidas e experiências que 
indiquem a melhoria de critérios populacionais e/ou de habitat das espécies ameaçadas 
em PANs*;

• Criação de áreas protegidas impulsionadas por PANs;

• Participação social na implementação de ações de PANs*;

• Estratégias para conservação de espécies ameaçadas e outras de interesse econômico ou 
de subsistência (inovações tecnológicas e uso sustentável) *;
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• Análises críticas sobre a complexidade e eficiência de PANs com abordagem ecossistêmica 
ou multi-taxonômica;

• Interação entre os PANs e outras áreas atuantes na conservação de espécies, do ICMBio, 
OEMAs e outras Instituições*.

• Efetividade das ações com a temática ou interação com processos de licenciamento 
ambiental nos PANs;

• Estratégias de sucesso na comunicação e divulgação de PANs*, incluindo ciência cidadã; 

• A experiência de Planos de Ação Territoriais (PATs): Parcerias entre as esferas federal e 
estaduais na definição de estratégias para a conservação de espécies ameaçadas.

• Experiências de abordagens territoriais em Planos de Ação Nacionais.

* Serão aceitos artigos relacionados tanto aos PANs de fauna como aos de flora, sob a atribuição institucional do ICMBio e JBRJ, 
respectivamente.
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Normas para submissão

Os artigos devem ser submetidos por meio do sistema eletrônico da revista, onde estão 
descritas as normas para submissão:

https://revistaeletronica.icmbio.gov.br/index.php/BioBR

Os artigos serão enviados para avaliação quando da submissão, e serão publicados na 
ordem de aprovação. A BioBrasil é editada por processo duplo cego de avaliação por pares.
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