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As taxas de desmatamento na Amazônia cresceram significativamente nos
últimos anos. Segundo o Observatório do Clima, o Brasil terminou o período
de 2018 a 2022 com um aumento de 59,5% [1] em relação aos quatro anos
anteriores, alcançando, entre julho de 2021 e 2022, o maior patamar dos
últimos 15 anos [2]. O desmate na região está intimamente ligado ao
agravamento da mudança do clima. Para se ter uma ideia, se toda a floresta
fosse derrubada, a quantidade de emissão de carbono seria equivalente a 10
anos de emissões globais. Uma emissão que, se ocorresse, mudaria
drasticamente e para pior o mundo como conhecemos hoje. 

Com o crescimento das taxas de desmatamento, é de se esperar um aumento
dos níveis de ansiedade climática. Especialmente entre os jovens que, em sua
maioria, conhecem apenas um mundo sob ameaça climática. Em meio a tantas
incertezas ambientais e climáticas, os jovens estão cada vez mais céticos em
relação à capacidade humana de reverter as trajetórias de destruição do planeta. 

Esta tendência foi bem revelada por um estudo [3] que coletou dados de 10 mil
jovens (entre 16 e 25 anos) de 10 países, incluindo o Brasil. Os achados dos
pesquisadores revelaram altos índices de angústia entre os entrevistados, com
quase 60% deles afirmando que se sentiam “muito” ou “extremamente”
preocupados com os impactos do aumento da temperatura global. Além disso,
mais de 45% dos participantes disseram que seus sentimentos em relação ao
tema afetaram negativamente suas vidas. É interessante notar que os países
que expressaram mais preocupação tendem a ser de baixa e média renda do
Sul global, que são também os mais diretamente afetados pela crise climática –
e isso inclui o Brasil. 

Apesar do cenário desafiador, a boa notícia é que propostas de soluções
para reduzir o desmatamento e seus impactos climáticos não faltam. Nos
últimos ciclos do Amazoniar, iniciativa do IPAM (Instituto de Pesquisa
Ambiental da Amazônia) para promover um diálogo global sobre a
Amazônia e sua importância para as relações do Brasil com o mundo,
aprendemos que a juventude quer atuar por um mundo ambientalmente
saudável, economicamente próspero e socialmente justo. Entendendo a 

Sim, é possível reduzir o
desmatamento da Amazônia.
Vamos juntos?
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https://www.oc.eco.br/bolsonaro-encerra-governo-com-alta-de-60-no-desmate-na-amazonia/
https://www.dw.com/pt-br/desmatamento-na-amaz%C3%B4nia-legal-%C3%A9-o-maior-em-15-anos-aponta-imazon/a-62843166
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(21)00278-3/fulltext#seccestitle10


importância da Amazônia para garantir seu futuro, os jovens querem construir
soluções coletivamente e de forma inclusiva, integrando os conhecimentos
tradicionais das diversas comunidades que vivem no território [4].

É por isso que a equipe do Amazoniar foi às ruas para conversar com jovens do
Brasil e de outros países para entender suas percepções sobre os impactos do
desmatamento e suas ideias para combatê-lo. A proposta do quinto ciclo da
iniciativa foi conectar a juventude com especialistas do IPAM, abrindo espaços
para diálogos sobre o que pode ser feito para proteger a floresta amazônica. A
partir disso, chegamos em quatro soluções para reduzir o desmatamento:
destinação de florestas públicas; incentivos à conservação em áreas
privadas; aumento da produtividade agropecuária; e fortalecimento de
comando e controle. 

Nesta cartilha, reunimos e destrinchamos as principais ideias que surgiram
dessas conversas para aqueles que querem começar a entender as soluções
para o desmatamento da Amazônia. É o nosso convite para continuarmos a
transbordar nossas próprias fronteiras em busca coletiva por soluções e formas
de colocá-las em prática para a conservação de um dos maiores patrimônios do
Brasil e do mundo. 

Boa leitura!

Equipe do Amazoniar
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https://ipam.org.br/bibliotecas/cenarios-possiveis-para-a-amazonia-no-contexto-das-eleicoes-brasileiras-de-2022/
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des.ma.ta.men.to
Consiste na remoção parcial ou total da vegetação nativa de um determinado
lugar para fazer outro tipo de uso da terra, como pastos e áreas agrícolas,
provocando danos ao ecossistema. 

O que é desmatamento?

O desmatamento da Amazônia libera gases de efeito estufa na atmosfera, em
especial o CO  , contribuindo para o aumento da temperatura global, que resulta
em aumento do nível do mar e na ocorrência de extremos de seca e enchentes.
A floresta em pé presta serviços ambientais e ecológicos importantes: é
ela que garante a qualidade do solo, dos estoques de água doce e a
manutenção do equilíbrio climático, colaborando com o bem-estar
humano e provendo segurança alimentar e energética.

Além disso, a Amazônia abriga mais da metade da biodiversidade de todo
o planeta. A destruição da floresta pelo desmatamento representa, portanto,
uma ameaça à fauna, à flora e às populações que a habitam – como os povos
indígenas, comunidades tradicionais e pequenos produtores – e, em última
instância, coloca em risco o bem estar da humanidade como um todo.

Por que é importante reduzi-lo? 

Podemos dobrar o tamanho da
área preservada na Amazônia
a partir das quatro soluções

Destinação de florestas públicas
Incentivos à conservação em áreas privadas

Aumento da produtividade agropecuária
Fortalecimento de comando e controle
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O desmatamento ilegal é um dos maiores desafios da Amazônia. Pesquisa
do IPAM mostra que, entre 2019 e 2021, 51% do desmatamento na região
ocorreu em terras públicas [5], atingindo principalmente as chamadas
florestas públicas não destinadas (FPNDs), onde aconteceu 30% do
desmatamento total durante o período. 

As FPNDs são terras que estão sob o domínio do governo estadual ou federal
e ainda aguardam uma destinação para conservação ou uso sustentável de
seus recursos, como determina a Lei de Gestão de Florestas Públicas (Lei
11284/06). Elas cobrem uma área de 56,5 milhões de hectares, o equivalente a
duas vezes o estado de São Paulo. Embora a maior parte desse território
pertença à esfera estadual, as de domínio federal são as mais prejudicadas,
representando 83% dos focos de desmatamento.

Solução #1

Destinação de
florestas públicas
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Patrick Mcfeeley

https://ipam.org.br/bibliotecas/amazonia-em-chamas-7-desmatamento-e-fogo-nas-florestas-publicas-nao-destinadas/


José Silva
Entrevistado em Belém (PA)Análises do IPAM [6] mostram que, até o fim de 2020,

mais de 14 milhões de hectares das FPNDs estavam
registrados ilegalmente como propriedade particular no
Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR). Como o
cadastro das terras no sistema é autodeclaratório, grileiros desenham no
sistema supostos imóveis rurais nessas áreas, para simular um direito
sobre a terra que eles não têm.

O processo de grilagem é uma espécie de especulação imobiliária. Ao
fraudar o sistema indicando que um pedaço de terra lhe pertence, o grileiro
aposta na possibilidade de, mais tarde, essa área ser formalmente
reconhecida como dele. É interessante notar que a prática tem altos custos:
estima-se que são necessários entre R$ 800 e R$ 2.000 para desmatar um
hectare de floresta na Amazônia [7], ou seja, um desmate de 100 hectares
poderia custar até R$ 200.000. Apesar do preço alto, a falta de fiscalização
acaba incentivando o aumento da ilegalidade na região. Nesse contexto, é
fundamental retomar a destinação das florestas públicas.

Grilagem: roubo de patrimônio público

Acredito que basicamente falta
fiscalização. Temos leis, mas a

falta de fiscalização permite que
o desmatamento aconteça.

O enfraquecimento de instituições e instrumentos legais
para proteger a Amazônia nos últimos anos de fato
abriu espaço para que a grilagem – nome dado à
apropriação ilegal de terras – avançasse a passos largos.
A grilagem está diretamente relacionada aos
recordes que o Brasil vem batendo nos últimos anos. 

“Nos últimos anos, 51% do desmatamento na
região nos últimos anos ocorreu em terras

públicas. Isso significa que estamos perdendo
patrimônio público para entes privados e

atividades ilegais. É preciso que fique claro que as
terras públicas brasileiras pertencem ao Brasil, e

não a pessoas específicas.”

Ane Alencar
Diretora de Ciência do IPAM
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Assista em: https://youtu.be/o-yJFXa-pnk

https://ipam.org.br/florestas-publicas-nao-destinadas-e-grilagem/
https://www.terra.com.br/planeta/sustentabilidade/investigacoes-revelam-quadrilhas-e-ganho-milionario-por-tras-do-desmate,02d3d9b43ac07c2c5a87a2d1e8677001896s5yix.html
https://youtu.be/o-yJFXa-pnk


Unidades de conservação (UCs). Conforme explica o dicionário
ambiental do ((o))eco, essas áreas naturais têm a função de garantir a
representatividade de diferentes populações, habitats e ecossistemas do
território nacional, preservando o patrimônio biológico. Elas “garantem às
populações tradicionais o uso sustentável dos recursos naturais de forma
racional e ainda propiciam às comunidades do entorno o
desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis” [8]. 

Alguns exemplos de destinação são:

      São várias categorias de UCs, como: 

O que poderia ser feito com essas terras?
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Terras indígenas (TIs). Desempenham um papel fundamental na
manutenção da integridade dos ecossistemas e no combate às mudanças
climáticas, pois funcionam como barreiras do desmatamento na
Amazônia. De acordo com levantamento do MapBiomas de 2022, o
desmatamento em terras indígenas foi de apenas 1% em 30 anos [9]. As
TIs ocupam 13,9% do território nacional e guardam 19,5% da vegetação
nativa do país.

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)
Reserva extrativista (Resex)
Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS)
Reserva Biológica 
Refúgio de Vida Silvestre
Parque nacional, estadual e natural municipal
Monumento natural
Floresta nacional, estadual e municipal
Estação Ecológica
Área de Proteção Ambiental

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

CURIOSIDADE:
O conjunto de UCs e TIs
estocam cerca de 56% do
carbono da Amazônia brasileira. 

https://oeco.org.br/dicionario-ambiental/27099-o-que-sao-unidades-de-conservacao/
https://exame.com/esg/desmatamento-em-terras-indigenas-foi-de-apenas-1-em-30-anos/


Incentivos de conservação
em áreas privadas

Quando falamos em reduzir o desmatamento da Amazônia, é preciso
pensar também naquele que é feito no âmbito legal. Nesse cenário, os
incentivos de conservação em áreas privadas têm se mostrado muito eficazes.
O Código Florestal permite o desmatamento de até 20% da floresta amazônica
localizada dentro de propriedades particulares. Isso significa que medidas de
conservação em terras privadas poderiam potencialmente proteger
cerca de 11.3 milhões de hectares do bioma.

Solução #2
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Pedro Alcântara



O desenvolvimento econômico depende da floresta em pé

Já perdemos aproximadamente um quinto da
cobertura vegetal da Amazônia, que hoje são

propriedades rurais. No entanto, uma boa parte
dessa área já foi abandonada e recuperar uma
floresta custa caro. Existem ferramentas que nos
permitiriam usar o solo sem prejudicar a floresta

e as populações tradicionais da Amazônia. O
desafio é dar escala a elas.

André Guimarães
Diretora executivo do IPAM

Mariana Mauriti
Entrevistada em Belém (PA)

De acordo com estudo publicado na revista científica
Nature [10], o desmatamento da Amazônia pode resultar no 
chamado “agrossuicídio”. A expansão de fronteiras agrícolas, por meio da
remoção de vegetação nativa, desregula o ciclo hídrico do país, o que
prejudica a produção de alimentos. Estima-se que, se continuar no ritmo
crescente atual, o desmatamento pode causar perdas agrícolas de cerca
de 1 bilhão de dólares anualmente até 2050. 

Além disso, evitar o desmatamento é mais eficiente do que restaurar
áreas degradadas. Pesquisa do Imazon (Instituto do Homem e Meio
Ambiente da Amazônia) [11] mostra que o valor necessário para a
reforma de pastagem chega a ser 72% menor do que o custo de
abertura de novas áreas por meio do desmatamento. 

Acho que não tem como zerar
o desmatamento. Não existe

essa possibilidade, até porque,
para algumas atividades que

são essenciais, precisa
ter o desmatamento.

A conservação da Amazônia é fundamental para o
desenvolvimento econômico da região e do país.
Isso porque a floresta garante a qualidade do solo e
dos estoques de água doce, além da manutenção do
equilíbrio climático – sendo vital para a continuidade
de alguns setores da economia, como o
agropecuário, que depende de um regime de chuvas
estável para garantir sua capacidade produtiva.
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Assista em: https://youtu.be/XR7HOByaRBE

https://www.nature.com/articles/s41467-021-22840-7
https://oeco.org.br/reportagens/restaurar-pasto-degradado-custa-72-menos-do-que-abrir-novas-areas-na-amazonia/
https://youtu.be/XR7HOByaRBE


Econômicos

Entre os instrumentos da legislação ambiental brasileira está também a
Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PNPSA - Lei nº
14.119/2021), que prevê uma recompensa financeira a produtores rurais e
empresas que realizam serviços ambientais em suas propriedades. Embora
ainda seja necessária a implementação de algumas medidas para
regulamentar a PNPSA [12], há alguns exemplos de projetos que vêm
comprovando a eficácia desses incentivos. 

Um deles é o Conserv [13], realizado pelo IPAM, junto ao Woodwell Climate
Research Center e o EDF (Environmental Defense Fund). O programa opera no
estado do Mato Grosso e prevê uma compensação financeira para
proprietários rurais que conservam a vegetação nativa em suas terras
que poderiam ser suprimidas de forma legal pelo Código Florestal. Até
fevereiro de 2023, o Conserv soma 14.843 hectares de florestas nativas
conservadas dentro de propriedades privadas da Amazônia Legal, o que
representa 540.635 toneladas de carbono estocado.

Fiscais

O ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Ecológico
ou Verde como um instrumento econômico da política ambiental pode ser
muito eficaz para estimular municípios em prol da conservação dos
recursos naturais nos seus territórios. Isso ocorre através da distribuição de
parte do ICMS de um estado para os municípios que cumprirem critérios pré-
estabelecidos. No estado do Pará, por exemplo, os critérios para distribuição
do valor aos municípios incluem a cobertura florestal preservada, a gestão
territorial, a regularização ambiental e o fortalecimento da gestão ambiental. 

Em publicação de 2018 [14], o IPAM reforçou a importância do instrumento
para a conservação ambiental, destacando que há oportunidade de
explorar ainda mais a vinculação do recurso no nível local para ações
voltadas à agenda ambiental. O município de Brasil Novo (PA) inovou neste
sentido com a criação de uma lei municipal que vincula o recurso captado via
ICMS Ecológico ao Fundo Municipal de Meio Ambiente e estabelecendo o
programa Conservador das Águas [15], que compensa produtores que
recuperam suas áreas de preservação permanente (APPs) na Bacia
Hidrográfica do Rio Jarucu. A iniciativa foi fundamental para a recuperação da
qualidade ambiental de uma das bacias hidrográficas mais críticas da cidade,
responsável pelo abastecimento de água na área urbana.

Quais são os possíveis incentivos para a conservação em
áreas privadas?
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https://ipam.org.br/esperamos-14-anos-para-ter-uma-politica-nacional-de-pagamento-por-servicos-ambientais/
https://conserv.org.br/
https://conserv.org.br/
https://ipam.org.br/bibliotecas/boletim-amazonia-em-pauta-9-o-icms-verde-como-incentivo-a-conservacao-do-meio-ambiente-em-municipios-paraenses/
https://www.gov.br/ana/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programa-produtor-de-agua/pasta-projetos/projetos-04


Aumento da produtividade
agropecuária

Um dos pretextos mais utilizados para justificar o desmatamento da
Amazônia é a necessidade de mais terras para atividades agropecuárias. Mas
sabia que muitos estudos comprovam que o Brasil pode continuar
suprindo sua demanda global de alimentos sem desmatar? Para isso,
várias organizações vêm promovendo pesquisas e mapeando boas práticas
para aumentar a produtividade agropecuária dentro das áreas já abertas. 

Dados do MapBiomas mostram que a pecuária bovina de baixa produtividade
ocupa 73% das áreas já desmatadas na Amazônia, o que representa 63 milhões
de hectares. Porém, este cenário pode ser drasticamente alterado: segundo
pesquisa do Imazon [16], é possível triplicar a produtividade média da
criação de gado sem desmatar, adotando técnicas já existentes na região.
Além de ser possível, vale ressaltar mais uma vez que a conservação da floresta
amazônica e a produtividade do setor devem caminhar juntas. Sem a floresta,
não haverá futuro para a produção agropecuária brasileira. 

Solução #3

10

Thiago Foresti

https://oglobo.globo.com/opiniao/artigos/coluna/2022/11/nao-e-necessario-desmatar-para-produzir-mais.ghtml
https://oglobo.globo.com/opiniao/artigos/coluna/2022/11/nao-e-necessario-desmatar-para-produzir-mais.ghtml
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Lucas
Entrevistado em São Paulo (SP)

Vale pontuar que diversificar não significa apenas cultivar produtos da
floresta. Num seminário promovido no ano passado pelo OCAA (Observatório de
Comércio e Ambiente na Amazônia) sobre bioeconomia [18], especialistas
ilustraram a situação usando como exemplo o açaí. O fruto, que pode ser uma boa
alternativa para diversificação em alguns locais, tem sido motivo de alerta para
algumas regiões onde é a principal fonte de renda. Isso porque a necessidade de
suprir a crescente demanda tem pressionado por monoculturas de açaí, a fim de
aumentar a produção e aproveitar os bons preços internacionais.

No entanto, a monocultura acaba diminuindo a biodiversidade, não apenas ao
priorizar um produto em detrimento de outros cultivos, mas ao colaborar com o
empobrecimento florestal como um todo. Para o IPAM [19], uma bioeconomia da
Amazônia, que leva em consideração as complexidades territoriais, culturas e
conhecimentos ancestrais da região, concilia desmatamento zero; diversificação
dos métodos de produção em resposta ao sistema de monocultura; fortalecimento
de práticas milenares amazônidas; e repartição justa dos benefícios.

Diversificação é mais lucrativa e sustentável

O Brasil tem potencial de ser
uma economia global, mas toda
a nossa economia é baseada em

agronegócio, então procuram
mais terreno e lugar para pasto.

Um ponto-chave para o aumento da produtividade
agropecuária é a diversificação. Um exemplo disso é a
agricultura familiar. Os dados mais recentes do Censo
Agropecuário [17] apontaram que a agricultura familiar
ocupava na época cerca de 80 milhões de hectares no
país – ou 23% da área total usada para agropecuária.
Apesar disso, o segmento tem grande participação no
fornecimento dos alimentos consumidos nacionalmente,
como 80% da mandioca, 48% do café e da banana e 42%
do feijão. A diversidade traz mais saúde para o solo e
para a natureza, além de mais lucro para os produtores. 

Propriedades que focam somente em pecuária não são
lucrativas, mas elas passam a ser a partir do momento

em que o produtor investe em diversificação de
produtos, em algum sistema agroflorestal ou na

criação de outros pequenos animais. Tudo que é mais
diverso é mais sustentável e lucrativo.

Ludmila Rattis
Pesquisadora do IPAM

Assista em: https://youtu.be/IPlC9UUdByc

https://ocaa.org.br/qual-e-a-bioeconomia-que-a-amazonia-quer/
https://ipam.org.br/para-alem-de-ideias-importadas-a-bioeconomia-deve-servir-as-vozes-da-amazonia/
https://censoagro2017.ibge.gov.br/
https://censoagro2017.ibge.gov.br/
https://youtu.be/IPlC9UUdByc


Para além da diversificação, alguns exemplos de técnicas são:

Rotação de pastagens

A estratégia tem três etapas [20]: 
(1) recuperar ou renovar o pasto, melhorando a qualidade da pastagem; 
(2) subdividir a área em vários pastos menores, com piquetes; e 
(3) implantar áreas de lazer para o gado, com cochos para suplementação e
bebedouros. 

Ao alternar os animais entre esses novos espaços, o solo se recupera, o gado
aproveita melhor o pasto disponível e tende a ganhar mais peso e de maneira
mais rápida. Um experimento realizado em 2015 pelo ICV (Instituto Centro de
Vida) em Alta Floresta (MT) demonstrou que, com a rotação e reforma de
pastagem, aliada à suplementação alimentar, é possível triplicar e, em
alguns casos, até quintuplicar a produtividade na mesma área.

Integração lavoura-pecuária-floresta

A integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) é uma estratégia de produção
que utiliza diferentes sistemas produtivos, agrícolas, pecuários e florestais
dentro de uma mesma área. Pode ser feita em cultivo consorciado, em
sucessão ou em rotação, de forma que haja benefício mútuo para todas as
atividades. Com ela, é possível otimizar o uso da terra, elevando a
produtividade em uma mesma área, usando melhor os insumos,
diversificando a produção e gerando mais renda. 

Quais técnicas podem intensificar a produtividade agrícola?  
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Recursos para se aprofundar no assunto: 
Série de reportagens do IPAM “Garantindo o futuro na prática”:

Manual de boas práticas agropecuárias em bovinos de corte (Embrapa)

Manual de práticas para pecuária sustentável (GT da Pecuária Sustentável)

Financiamento de Paisagens Sustentáveis (IPAM)

       - Introdução: Futuro do agronegócio passa pela valorização do solo brasileiro
       - Práticas de intensificação da pecuária
       - Melhoramento genético do rebanho
       - Intensificação do uso do solo
       - Controle biológico de pragas
       - Regularização ambiental e benefícios para produtor que cumpre a lei

https://ipam.org.br/sistema-de-rotacao-de-pasto-semiconfinamento-e-confinamento/
https://ipam.org.br/sistema-de-rotacao-de-pasto-semiconfinamento-e-confinamento/
https://bit.ly/3bYD0Nw
https://bit.ly/3bYD0Nw
https://gtps.org.br/downloads/MPPS.pdf
https://gtps.org.br/downloads/MPPS.pdf
https://financingsustainablelandscapes.org/sites/default/files/files/paragraphs/2018-01/MatoGrossoExecSummaryPortugues.pdf
https://financingsustainablelandscapes.org/sites/default/files/files/paragraphs/2018-01/MatoGrossoExecSummaryPortugues.pdf
https://ipam.org.br/futuro-do-agronegocio-passa-pela-valorizacao-do-solo-brasileiro/
https://ipam.org.br/sistema-de-rotacao-de-pasto-semiconfinamento-e-confinamento/
https://ipam.org.br/melhoramento-genetico-do-rebanho-pode-melhorar-producao/
https://ipam.org.br/intensificacao-do-uso-do-solo-pode-aumentar-a-producao-e-favorecer-o-clima/
https://ipam.org.br/controle-biologico-de-pragas-e-solucao-eficiente-para-produtor-rural/
https://ipam.org.br/regularizacao-ambiental-traz-beneficios-para-produtor-que-cumpre-a-lei/


Fortalecimento de comando
e controle ambiental

Quando se olha o crescimento das taxas de desmatamento da Amazônia
brasileira nos últimos anos, é difícil de acreditar que o país já foi uma
referência em conservação ambiental. Mas o fato é que o Brasil foi um dos
pioneiros no fortalecimento da legislação e de políticas públicas que
incentivam a proteção do bioma e já mostrou que o combate ao
desmatamento aliado ao crescimento econômico é possível. 

Foi através de investimento em políticas públicas que incentivam a conservação
da floresta e o desenvolvimento da região que o país alcançou, em 2012, sua
menor taxa de desmatamento na Amazônia. O Plano de Ação para Prevenção
e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm) é um exemplo
de instrumento de proteção ambiental: implementado em 2004, o programa
teve continuidade ao longo de diferentes mandatos do governo federal e
conseguiu, entre 2004 e 2012, reduzir em 83% o desmatamento na Amazônia
por meio de sua atuação [21]. Os resultados também se traduziram em
investimentos externos a partir de cooperação internacional, que foram
fundamentais para seguir combatendo o desmatamento na região.

Solução #4
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Entendendo o desmonte ambiental

Para reduzir o desmatamento imediatamente, a ação mais efetiva é
o comando e controle, ou seja, fortalecer a fiscalização e punir
aqueles que estão cometendo e financiando crimes ambientais.

Precisamos de uma governança territorial estruturada para
combater a grilagem e direcionar a atuação das políticas públicas

de forma concreta para a redução do desmatamento.
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Eugênio Pantoja
Diretor de Políticas Públicas e

Desenvolvimento Territorial do IPAM

David Silva
Entrevistado em Belém (PA)

De agosto de 2019 a setembro de 2021, esteve em vigor o decreto de Garantia
da Lei e da Ordem (GLO), através do qual o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e o ICMBio (Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade), além de polícias responsáveis
pelo combate ao crime ambiental na Amazônia Legal, passaram a responder
diretamente ao Exército Brasileiro, perdendo autonomia de suas atuações.
Segundo o InfoAmazônia, nesses dois anos, “a média de multas ambientais
registradas foi 30% menor do que a dos anos anteriores (2015-2018)” [22].

Além disso, cortes orçamentários também contribuíram para o
enfraquecimento dos órgãos de comando e controle ambiental. Um exemplo
aconteceu com o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), que foi criado em
1989 e dispõe de recursos que devem ser aplicados por órgãos públicos
federais, estaduais e municipais para o uso racional e sustentável dos recursos
naturais. De acordo com um estudo do Inesc (Instituto de Estudos
Socioeconômicos) [23], "nenhum centavo dos recursos autorizados no FNMA
foi executado" entre 2019 e 2021.

“Nós temos leis para cumprir.
O problema é que não temos
órgãos que cumpram as leis.

O desmatamento na Amazônia é um problema
complexo que não tem apenas uma causa. No
entanto, em grande medida, ele está relacionado à
fragilização dos órgãos de comando e controle
ambiental da região que aconteceu nos últimos
anos. Apesar dos resultados positivos que o Brasil
conquistou através do PPCDAm, o Plano foi
descontinuado em 2018. 

Assista em: https://youtu.be/DsrKJugYCnM

https://infoamazonia.org/2022/03/30/os-numeros-do-desmonte-ambiental-que-embalam-o-julgamento-inedito-da-pauta-verde-no-stf/
https://www.inesc.org.br/fundo-nacional-do-meio-ambiente-caminhando-rumo-a-reparticao-justa-dos-recursos-para-a-protecao-ambiental/
https://youtu.be/DsrKJugYCnM


A própria Constituição Federal brasileira, de 1988, foi pioneira na
conservação ambiental. No texto, consta que “todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações” [24].

Ao longo das últimas décadas, o Brasil construiu outros instrumentos
importantes da legislação ambiental. São alguns exemplos:

Política Nacional do Meio Ambiente
Lei nº 6938/81
Estabelece mecanismos para “preservação, melhoria e recuperação da
qualidade ambiental”, com o objetivo de “assegurar condições ao
desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à
proteção da dignidade da vida humana” [25]. 

Política Nacional de Mudança Climática
Lei nº 12.187/09
Oficializa o compromisso voluntário do Brasil com a Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudança do Clima de redução de emissões de gases de
efeito estufa para atingir as metas globais em relação ao aumento da
temperatura do planeta [26].

Código Florestal Brasileiro
Lei nº 12.651/12
Dispõe sobre a “proteção da vegetação nativa, o suprimento de matéria-prima
florestal, o controle da origem dos produtos florestais, o controle e prevenção
dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para
o alcance de seus objetivos” [27].

Quais leis reforçam a conservação ambiental?
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm


"Em questão de comércio, parar de
comprar de vendedores que não têm

selo e processo de rastreamento é
uma forma de combater o
desmatamento. Com essa

informação, é possível saber se você
está ativamente contribuindo ou não
com o desmatamento daquele lugar."

Ideias da juventude para
reduzir o desmatamento
na Amazônia

O reflorestamento! Tem muitos projetos
de reflorestamento que conseguiram

trazer de volta algumas áreas que
estavam devastadas, então tem como
trazer de volta a floresta. Ela sempre

está naquela pegada de se reconstituir –
a natureza tem essa força

"Acho que, como primeiro passo, é
muito importante ouvir e tentar

entender as pessoas que vivem lá.
Tentar cooperar com elas e não

dizer o que devem fazer sem
realmente entendê-las." 

Leonardo - Brasília (DF)

Larissa - São Paulo (SP)

Madalena - Porto (Portugal)

"Precisamos de leis mais firmes
quanto a punições para as

pessoas que desmatam a floresta,
sem ser de maneira sustentável."

Thomas Vaz - Belém (PA)

"Eu não desmataria. Se tenho uma
terra com plantação de açaí e uma
parte da floresta, tirar a floresta só

enfraqueceria o açaí."

José Jonas Ferreira -
Jorocazinho de Cima (PA)

"Organizar ações de apelo
ao público e dizer ‘aqui

nesta zona, costumava ter
espécies [nativas]’. Tipo um
museu ou uma exposição

com que as pessoas
consigam entender que

nesse lugar costumavam
viver espécies e agora não.

Algo mais educacional.”

Ana Beatriz - Torfa (Portugal)

"São os cidadãos que escolhem o governo e
que também precisam se responsabilizar
pelas políticas que são seguidas. É preciso

escolher governos que trilham caminhos de
conscientização climática e ação contra a

mudança do clima."

Javier Ariza - Madri (Espanha)

"As soluções precisam ser mais
divulgadas nas escolas. Como eu
não conhecia, acredito que tem
outros que não sabem. E, se não

sabemos, não podemos agir.
A importância da conservação da
Amazônia deveria chegar a mais

pessoas, para sabermos melhor o
que poderia ser feito."

Nicole Ramos - Brasília (DF)
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