


Por que o Brasil precisa 

atingir o desmatamento 

zero na Amazônia? 



Porque esta é a  

coisa certa a fazer! 



E por que a Amazônia? 

90 bilhões de toneladas de carbono estocados 

= uma década de emissões globais de  

gases de efeito estufa 

10% a 20% da biodiversidade do planeta  

16 mil espécies de árvores versus 

650 espécies na América do Norte   

Uma árvore recicla 500 litros de água por dia 

= sistema de irrigação gigante da agricultura  



 

 A área já desmatada (~74 milhões ha)  

equivale a duas vezes a Alemanha ou três vezes a São 

Paulo 

 

 Desse total desmatado, 65% é usado para  

pastagens de baixa eficiência (< 1cabeça/ha);  

são 10 a 15 milhões ha de áreas subutilizadas 

 

 Desmatar não contribui para o PIB:  

2007 a 2016  desmatados 7.502 km2/ano  

= adição de apenas 0,013% ao PIB/ano 

Não há mais motivos que 

justifiquem a destruição 



O desmatamento faz mal à saúde:  

centenas de mortes precoces  

devido às queimadas  

 

O desmatamento faz mal ao clima:  

Mudanças no uso da terra = 51% das emissões 

de gases de efeito estufa (ref. 2016); a 

temperatura na bacia do Xingu subiu 0,5oC 

como decorrência da perda de florestas 

 

Gera conflitos sociais e especulação da terra 

 

Não há mais motivos que 

justifiquem a destruição 



Fonte: Silvério, D.V., et al. 2015. Environmental Research Letters 10:104015. doi:10.1088/1748-9326/10/10/104015 

Mudança climática e 

desmatamento no Xingu 



Source: Nepstad D., D. McGrath, C. Stickler, A. Alencar, A. Azevedo et al. 2014. Science 344, 1118.  
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Assentamentos 

rurais 
Territórios  

indígenas 
UCs (uso 

sustentável) 
Desmatamento 

anual 

UCs (uso restrito) 

 

Desmatamento anual (X 1000 km2) 

Categorias fundiárias (X 1000 km2) 

 

 

% da Amazônia brasileira 

16 17 

Desmatamento persiste  

e pode aumentar 
Média da taxa entre 2013-

2017 foi 38% maior do que a 

taxa de 2012. 
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Desmatamento 

Valor da produção agrícola 

Agropecuária pode  

prosperar sem desmatar 



1 | Políticas públicas ambientais efetivas,  

perenes e coerentes; 

 

2 | Usos sustentáveis da floresta e melhores 

práticas agropecuárias; 

 

3 | Restrição drástica do mercado para produtos 

associados a novos desmatamentos; e 

 

4 | Engajamento de eleitores, consumidores e 

investidores nos esforços de combate o 

desmatamento. 

Os quatro eixos de ação 



Fonte: Azevedo-Ramos, C & P. Moutinho 2018. Land Use.  

Há  

70 milhões ha 

de florestas 

públicas não 

destinadas 

Estancar grilagem de terras públicas 



Ação de empresas 



 Cadeia da carne: 

100 empresas 

respondem por 

93% do abate de 

gado na 

Amazônia.  

 

 Ao restringirem a 

compra de 

produtos de áreas 

de desmatadas, 

estas empresas 

contribuirão para a 

redução do 

desmatamento 

Procuradores 

Agências ambientais 

Instituições financeiras 

Imprensa 

Sociedade organizada 

Varejistas 

Indústria 

Cadeias produtivas livres de 

desmatamento: um novo mercado 



Você, nós, todos 



Redução de 

emissões de 

gases do efeito 

estufa no 

Brasil, 

contribuindo 

com a NDC 

Redução 

de doenças 

e mortes 

derivadas da 

poluição das 

queimadas 

Redução de 

risco 

de mudanças 

climáticas e 

consequentes 

impactos na 

produção 

agropecuária 

Abertura de 

novos 

mercados de 

commodities e 

manutenção 

de mercados 

mais exigentes 

Redução do 

risco legal para  

empresas e  

produtores 

rurais (multas, 

embargos) 

Diversificação de fontes 

de receita em florestas 

protegidas (turismo, 

madeira, produtos não-

madeireiros, 

compensação ambiental) 

Redução de 

concentração de 

renda e violência 

no campo 

associada à 

grilagem 

Redução 

do trabalho 

escravo 

Preservação de 

direitos de 

povos 

tradicionais e 

indígenas 

O que ganhamos com  

o fim do desmatamento 




