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A Onda Verde é uma campanha plurianual que visa conscientizar as pessoas 
sobre a importância da biodiversidade. Ela reforça o trabalho em Comunicação, 
Educação e Conscientização do público dentro do programa da Convenção para 
a Diversidade Biológica (CDB), entidade que lidera o movimento no mundo.  

Desde 2007,  a Onda Verde celebra mundialmente o Dia Internacional da Diversidade Biológica (IDB). 
Ela também apóia outras iniciativas nacionais, internacionais e globais de plantio de árvores, tais 
como a campanha “Um Bilhão de Árvores”, liderada pelo PNUMA (Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente).

Os públicos principais da Onda Verde são crianças e jovens que têm como ação comemorativa simbólica 
da data o plantio de árvores. Em 2010, a Fundação O Boticário trouxe o movimento para o Brasil e está 
agregando, além deste público, também empresas, prefeituras, ONGs e grupos específicos que se 
interessam pelo tema, fornecendo um menu mais amplo de atividades comemorativas.

SOBRE A ONDA VERDE

A Onda Verde, além de comemorar o ano da biodiversidade, também reforça a 
importância do respeito à natureza para o equilíbrio do planeta, foco da atuação de 
20 anos da Fundação O Boticário. Por isso, todos estão convidados a realizar uma 
atividade no  dia 21 de maio, data que antecede o Dia Internacional da Diversidade 
Biológica. A idéia é promover uma contagem regressiva para que às 10h (horário 
local), todos se mobilizem pela proteção da biodiversidade, criando uma “onda 
verde” mundial, de leste a oeste do planeta. 

Durante todo o dia, os participantes  poderão disponibilizar fotos e textos 
sobre as atividades realizadas no site da Onda Verde. Assim, será formada 
uma grande rede colaborativa em benefício da vida. Com a contribuição das 
pessoas e organizações, será formado um grande mapa interativo visando a 
troca de informações e registro das ações no mundo inteiro.

Prepare-se para a Onda Verde!
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O dia 22 de maio é um dia importante para toda a vida na Terra, pois é a 
data em que se comemora o Dia Internacional da Diversidade Biológica ou 
IDB. Todos os anos, pessoas do mundo inteiro celebram a biodiversidade e a 
finalidade principal do dia é a conscientização e a compreensão de questões 
relacionadas à biodiversidade.

O tema de 2010 do Dia Internacional da Diversidade Biológica é biodiversidade, desenvolvimento 
e redução da pobreza. Desenvolvimento significa que todas as pessoas devem ter a oportunidade 
de viver bem, sem fome, miséria, perigos, doenças e analfabetismo. Desenvolvimento deve ser 
sustentável, de forma que as futuras gerações também possam viver bem.

SOBRE O DIA 

INTERNACIO
NAL D

A

DIVERSIDADE BIOLÓ
GICA

 (ID
B)

A biodiversidade é chave na redução da pobreza porque ela fornece às pessoas 
bens e serviços ecossistêmicos básicos. Ela fornece bens tais como comida, fibras 
e medicamentos e serviços tais como purificação do ar e da água, regulagem do 
clima, controle de erosões e ciclagem de nutrientes.

A biodiversidade também tem um papel econômico importante que impulsiona 
o desenvolvimento, incluindo a agricultura, a silvicultura, piscicultura e turismo. 
Mais de 3 bilhões de pessoas tiram seu sustento da biodiversidade costeira e 
marinha, e 1,6 bilhão de pessoas tira seu sustento de florestas e produtos florestais 
que não sejam madeira (por exemplo, as frutas das árvores e os animais vivendo 
na floresta). Muitas pessoas dependem diretamente da disponibilidade de terras 
aráveis, água, plantas e animais para sustentar suas famílias.

21 DE MAIO

É O DIA DA

ONDA VERDE.

22 DE MAIO

É O DIA DA

BIODIVERSIDADE.
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Este ano, quando estiver planejando a sua celebração da Onda Verde, 
pense a respeito das questões da pobreza do desenvolvimento na sua 
comunidade e em seu país. Caso você opte por plantar uma árvore, 
ela pode por exemplo simbolizar uma meta de desenvolvimento, 
mas é importante escolher uma espécie nativa da sua região. Veja 
alguns exemplos:

PARA BOA SAÚDE – plante uma espécie com valor medicinal.

PARA ERRADICAÇÃO DA FOME – plante uma espécie que produza frutos, 
sementes ou outros alimentos.

PARA MINIMIZAR A MORTALIDADE INFANTIL – plante uma espécie que 
purifique a água.

Lembre-se que as pessoas participantes da sua celebração da 

Onda Verde (e as pessoas lendo a respeito dela na Internet) querem 

aprender sobre as ligações entre biodiversidade e redução da 

pobreza. É uma ótima oportunidade de ensinar aos outros!
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Existem diversas maneiras de participar. Veja algumas dicas elaboradas pela 

Fundação O Boticário de Proteção à Natureza:

COMO SUA EMPRES
A

PODE PARTIC
IP

AR

DA ONDA VERDE?

• CONCURSO INTERNO VOLTADO PARA O DIA DA BIODIVERSIDADE

Ajude a divulgar o movimento da Onda Verde para seus colaboradores e motive-os a realizar ações 
para fazer a Onda Verde acontecer no Brasil. Como sugestão, promova um concurso cultural interno, 
estimulando os colaboradores a escreverem frases ou histórias sobre a biodiversidade.  
As frases ou histórias vencedoras poderão ser publicadas no jornal interno, site ou intranet da empresa. 
Ainda como premiação para os vencedores do concurso, promova um dia de campo em alguma área 
natural perto da cidade onde se localiza a sua empresa. Para definir o local onde ocorrerá o dia de campo, 
poderá consultar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente ou de Turismo da sua cidade para obter 
informações sobre parques nacionais, estaduais ou áreas verdes abertas a visitação.

• CRIAÇÃO DE UM JARDIM NATIVO
Se a sua empresa tem um pequeno espaço de terra disponível ou jardim de inverno, que tal transformar 
este espaço em um micro jardim com plantas nativas? As plantas nativas são adaptadas ao solo, clima e 
fauna locais, contribuindo assim para a conservação da biodiversidade da região.
Entre em contato com paisagistas, faça a proposta do jardim nativo e envolva os funcionários nessa 
ação de forma voluntária. Desta forma, eles também se sentirão responsáveis pelo espaço, além de 
reconhecerem nele as espécies nativas, podendo fazer o mesmo em suas casas.
Fotografe ou faça um pequeno vídeo do seu jardim nativo, envie para o site da Convenção da 
Diversidade Biológica e faça parte de um registro mundial de ações da Onda Verde. Veja como fazer 
isso no link “Registre-se” do blog ondaverdefundacao.wordpress.com ou acesse diretamente o 
link http://greenwave.CBD.int/en/user/register.
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• DIVULGAÇÃO INTERNA

Ajude a divulgar o movimento da Onda Verde entre seus colaboradores. A Fundação O Boticário de 
Proteção a Natureza preparou uma série de peças de comunicação interna que sua empresa poderá 
utilizar para divulgação da Onda Verde:
 • Cartaz A3 (arquivo jpeg)
 • Email marketing (arquivo jpeg)
 • Postal 10X15 (arquivo jpeg)
 • Twibbon
 • Banners web
Você também pode estimular que todos os colaboradores se vistam de verde no dia 21 de maio , como 
forma de retratar a preocupação e o cuidado de cada um com a biodiversidade. Lembre-se de registrar 
todas as ações que conseguir implementar em sua empresa, fotografe ou filme e envie esses registros 
para o site da CDB (Convenção da Diversidade Biológica). Assim, você compartilhará com o mundo a sua 
história de sucesso em prol da diversidade da vida.

CADASTRE SUA PARTICIPAÇÃO 

Oficialize previamente a participação de sua empresa em nosso cadastro no blog 
http://ondaverdefundacao.wordpress.com/.
A Fundação irá divulgar nas redes sociais as ações que as empresas irão promover. 

Lembre-se que para participar do relatório mundial da Onda Verde, a empresa deverá enviar o registro das 
suas ações no site da Convenção da Diversidade Biológica realizadas no dia 21/05/2010. Este registro 
pode ser um pequeno texto contando no que consistiu a sua ação e uma foto.

Acesse o link http://greenwave.CBD.int/en/user/register.




