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Extinguir urgentemente o desmatamento 
na Amazônia...é preciso 

Apresentador
Notas de apresentação
I’m going to talk a bit about climate and the relationships between Amazon forests and climate. Why the climate of the Amazon is the way it isHow forests are part of itAnd How climate is changingHow they are created by climate, being affected by change, and how forests are part of that system.



Map: Paul Lefebvre 

Apresentador
Notas de apresentação
Over half of the Amazon is formally protected by parks and indigenous reserves…and 80% of the region is still forested.This network of protected areas and indigenous lands – and the forests they protect – is one of the wonders of the world!They store 90 billion tons of C – nearly three times the annual global anthropogenic CO2 emissions (ca. 32 billion tons). And they also recycle ~3000 km3 of water back to the atmosphere each year.



Por que o Brasil precisa 
extinguir urgentemente o 

desmatamento na 
Amazônia? 



Por que a Amazônia? 

90 Bilhões de Toneladas de carbono 
estocados = Uma década de emissões globais 
de gases de efeito estufa. 

10-20% da Biodiversidade Planetária.  
16 mil espécies de árvores VS 650 espécies 
na América do Norte.   

Uma árvore da floresta recicla 500 litros de 
água por dia = Sistema de irrigação gigante 
da agricultura.  



E daí ? 



Cenário internacional 
Mapa do mundo segundo Trump 

Número de vezes que o nome de um país foi citado por Trump 
durante os primeiros 100 dias de sua administração 



Por que o Brasil precisa 
extinguir urgentemente o 

desmatamento na 
Amazônia? 



Porque esta é a 
coisa certa a 

fazer! 



 
 A área já desmatada (~74 milhões de hectares) 

equivale a duas vezes Alemanha/São Paulo 
 

 Desse total desmatado, 65% é usado para pastagens 
de baixa eficiência (< 1cabeça/ha); 10-15 milhões ha 

de áreas subutilizadas 
 

 Desmatamento: 2007 e 2016 (7.502 km2) adicionou R$ 
453 milhões em valor bruto da produção agropecuária 

(volume de produção multiplicado pelo preço dos 
produtos) = 0,013% do PIB brasileiro médio no 

período. 
 

Não há mais motivos que 
justifique a destruição 

Apresentador
Notas de apresentação
PIB e Desmatamento: 2007 e 2016 (7.502 km2) adicionou R$ 453 milhões em valor bruto da produção agropecuária (volume de produção multiplicado pelo preço dos produtos). Este valor representou somente 0,013% do PIB brasileiro médio no período.



O desmatamento faz mal à saúde e ao 
clima. Centenas de mortes precoces 
devido às queimadas; As mudanças no 
uso da terra representaram 51% das 
emissões de gases de efeito estufa (ref. 
2016). 

 
Gera conflitos sociais/especulação com 

terra 
 
Desmatar muda o clima local. As 

temperaturas na bacia do Xingu subiram 
0,5oC como decorrência da perda de 
florestas. 

 
 

Não há mais motivos que 
justifique a destruição 

 



Mudança Climática e 
Desmatamento no Xingu 

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



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 

O Brasil já conhece o caminho para o 
desmatamento zero 

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! 

Fonte: http://ipam.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Desmatamento-zero-como-e-por-que-chegar-laFINAL.pdf 



Os quatro eixos de ação 

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. 

 
4 | Engajamento de eleitores, 

consumidores e investidores nos esforços 
de combate o desmatamento. 

Fonte: http://ipam.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Desmatamento-zero-como-e-por-que-chegar-laFINAL.pdf 
Moutinho et al. 2017. Elementa  - http://doi.org/10.12952/journal.elementa.000125  

http://ipam.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Desmatamento-zero-como-e-por-que-chegar-laFINAL.pdf
http://doi.org/10.12952/journal.elementa.000125


Estancar a grilagem de terras 
públicas 

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

Há um estoque de 
70 milhões ha de 
florestas publicas 

não destinadas 



Percentual de área desmatada  
em áreas protegidas da Amazônia Brasileira 
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Fonte: Soares-Filho, B, P. Moutinho et al. 2011. PNAS 



Recursos Públicos 
 

 Fundo Amazônia 
REDD+  

 Fundo Verde - UNFCCC 
Recursos públicos provenientes de impostos 

 Transferências fiscais/ICMS Verde 
  Incentivos/desincentivos tributários 

  Taxação de atividades altamente emissoras 
  Programas de crédito subsidiado 

 
Recursos Privados 

 
Mercado brasileiro de carbono  

  Mercado de cota de reserva ambiental (CRA)  
  Fundos de investimento privados     

A Economia da 
Preservação Florestal 

Apresentador
Notas de apresentação
Em seu Plano Nacional de Mudança do Clima (PNMC), posteriormente reafirmado durante a COP15 de Copenhagen em 2009, o Brasil propôs reduzir as emissões projetadas para 2020 entre 36.1 - 38.9%. De acordo com o Decreto 7390/2010 que regulamenta o PNMC, o país teria 3,2 GtCO2e em 2020, indicando dessa forma que a meta para esse ano seria entre 1,65 e 1,73 GtCO2e. Para isso buscar-se-á reduzir o desmatamento na Amazônia em 80% (em relação a média de 1996-2005) e no cerrado em 40% (em relação à média de 1999-2008), além de outras medidas no setor energético e indústria.o nível de emissões esperado do Brasil para 2025 e 2030 seria 1.3 e 1.2 GtCO2e, 



Ações de empresas: 
  



Cadeias produtivas livres de 
desmatamento: um novo mercado 

 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 

Fonte: http://ipam.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Desmatamento-zero-como-e-por-que-chegar-laFINAL.pdf 



Cadeias produtivas livres de 
desmatamento: Moratória da Soja 

http://www.greenpeace.org/brasil/Global/brasil/documentos/2015/Relat%C3%B3rio%20de%20Monitoramento%202017.pdf 

Desflorestamentos do PRODES para o 
período 2002 a 2016, nos 89 municípios 
monitorados pela Moratória no bioma 
Amazônia em 2016/17. 



Você, Nós, Todos ! 

Fonte: http://ipam.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Desmatamento-zero-como-e-por-que-chegar-laFINAL.pdf 



O que ganhamos com o fim do 
desmatamento?  

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 

Fonte: http://ipam.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Desmatamento-zero-como-e-por-que-chegar-laFINAL.pdf 



 

 Educação capaz de promover o entendimento dos problemas ambientais, 
desenvolver soluções e implementá-las.  

Cidadania Climática 



ipam.org.br 

Obrigado!! 
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