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DESMATAMENTO,
INTRODUÇÃO

Como visto no Módulo 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS: 
O PLANETA AQUECIDO, as 
atividades de Uso da Terra e 
Agricultura respondem por 
cerca de 32% das atuais emissões 
de Gases de Efeito Estufa (GEE) 
do planeta, perdendo apenas 
para as atividades advindas da 
exploração, produção e uso de 
energia (65%). Nesse cenário, 
o desmatamento em áreas 
de fl orestas tropicais assume 
a posição de segunda maior 
fonte emissora de GEE, com 
participação estimada que 
varia entre 18% a 25% das 
emissões mundiais.

No módulo anterior observamos também 
que no hemisfério N norte (Bloco dos Países 
Industrializados) as emissões são prioritariamente 
originadas do setor energético, já no hemisfério 
S sul as emissões, em geral, estão fortemente 
concentradas nas atividades de uso da terra, 
em especial no desmatamento de suas fl orestas. 
Esse fato refl ete claramente as fortes diferenças 
nos estágios de desenvolvimento dos países que 
compõem os dois Blocos.

No Norte, a produção de riquezas é baseada no 
setor de serviço e produção de bens de maiores 
valores agregados. No Sul, recai sobre o uso dos 
seus recursos naturais o atrativo ao chamado 
processo de desenvolvimento.

É nesse ambiente que as alternativas de 
utilização das fl orestas como instrumento do 
desenvolvimento ocupa o centro do debate. No 
entanto, as evidências de que um processo de 
aquecimento global do planeta está em curso, 
acrescenta a esta discussão a tese de que o 
caminho a seguir passa obrigatoriamente pela 
adoção de um modelo de desenvolvimento que 
seja economicamente viável, socialmente justo e 
ambientalmente correto.

O problema é que para se chegar a essa estrutura 
produtiva são necessárias fortes modifi cações 
nas estruturas sociais, econômicas e culturais 
dos países. As nações em desenvolvimento, por 
sua vez, reclamam o direito ao seu curso natural 
de desenvolvimento, alegando para isso que, 
os países hoje ricos usaram intensamente seus 
recursos naturais e, portanto, não podem criar 
barreira ao desenvolvimento de outras nações. É 
nesse o ambiente de debate no qual o processo 
de desmatamento das fl orestas que ainda restam 
no planeta está inserido.



AS FLORESTAS 
NO MUNDO

“Metade das fl orestas do mundo 
já desapareceu, e ainda estão 
diminuindo em cada continente 
na razão de 130.000 quilômetros 
quadrados por ano, o que 
equivale a aproximadamente 
35 campos de futebol por minuto. 
Muito foi perdido, mas há ainda 
muito a ser conservado.”
(Revista TUNZA, Volume 4, No 3, de 2006, PNUMA)

Os maiores reservatórios de biodiversidade 
do planeta estão imersos nas fl orestas ainda 
existentes: E estudos apontam que estas áreas 
abrigam pouco mais da metade de todas as 
espécies de animais e vegetais.

As fl orestas se revestem de importância ainda 
maior na atualidade pelo fato de que as mesmas 
atuam como centros absorvedores de carbono 
atmosférico — armazenando carbono, na forma 
de sua biomassa viva, solos e brejos associados 
— além de atuar fortemente no ciclo dos regimes 
de chuva.

Por milhares de anos o homem vem ocupando 
a maioria da superfície do planeta de uma forma 
que intervém profundamente no equilíbrio dos 
ecossistemas terrestres. Na maioria das situações 
submete as fl orestas aos seus desejos, de forma a 
construir um ambiente urbano, pensado e ajustado 
aos desejos unicamente humanos -— o homem 
domesticou a natureza destruindo-a.

O mapa 1, apresentado pela Associação Americana 
para o Avanço da Ciência (AAAS, em inglês) — 
Atlas da População e Meio-Ambiente — mostra as 
transformações impostas pelo homem à cobertura 
terrestre até a década de 1990.
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Já o Mapa 2, mostra as principais formas de cobertura terrestre 
existente.

O estoque fl orestal do planeta, na sua grande maioria, sofreu de algum 
modo uma transformação. Grandes áreas foram, e seguem sendo, 
queimadas e preparadas para o plantio e/ou deram espaço para a 
ampliação do pasto. Uma outra parte signifi cativa foi adaptada ao estilo 
de vida humano, dando lugar às cidades.

A escalada de desmatamento, fruto da ação direta do homem, nos 
últimos 200 anos, é alarmante. Os registros de aumento na taxa de 
desmatamento se mostraram signifi cativos, desde a consolidação do 
modelo Capitalista Industrial, iniciado na primeira metade do século IXX. 
A aceleração do desmatamento preocupa os ambientalistas e gestores 
de todo o mundo, quer pela perda de biodiverside, que tem custos 

Fonte: Atlas of Population and Environment (http://atlas.aaas.org)

Fonte: Atlas of Population and Environment (http://atlas.aaas.org)
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irreparáveis, quer pelos riscos que esta ação impõe ao equilíbrio dos 
ciclos biogeoquímicos existentes no planeta e seus impactos, agora 
agravado pelos cenários das Mudanças Globais do Clima.

Estimativas feitas pela Associação Americana para o Avanço da Ciência 
(Atlas da População e Meio-Ambiente ) apontam que metade da cobertura 
fl orestal do planeta já foi removida por ações antropogênicas. Retirando 
a Rússia da contabilização, a Europa dispõe hoje de menos de 1% de 
suas matas originais. Nos Estados Unidos a cobertura fl orestal hoje 
restante, não atinge 5% das reservas encontradas pelos colonizadores.

A grande parte das fl orestas que menos perderam cobertura foram 
aquelas localizadas em regiões de baixa densidade populacional, como 
nos casos da África Central, da Amazônia e das Ilhas do Sudeste Asiático 
de Bornéo, Sumatra e Nova Guiné, bem como as fl orestas boreais da 
Sibéria e América do Norte.

O estudo do AAAS mostra também que entre 1970 e 1995 o planeta 
perdeu 10% de sua mata nativa, e foi sobre as regiões dos trópicos, 
onde as taxas de crescimento populacional foram mais acentuadas, 
que se deu o maior avanço sobre as reservas fl orestais. Entre 1990 e 
1995 o desmatamento foi mais intenso na América Latina, seguida pela 
África e Ásia. Nessas áreas as taxas de desmatamentos anuais foram 
mais acentuadas em regiões de maior  adensamento populacional, 
ultrapassando 3% em Bangladesh, no Paquistão, nas Filipinas e na 
Jamaica .

O Mapa 3 apresenta as Florestas Existentes no Planeta e suas Variações 
de Cobertura no ano 2000.

Ciclos Biogeoquímicos : circulação 
(ou ciclo) de um determinado 
elemento ou elementos químicos 
através da atmosfera, hidrosfera, 
litosfera e biosfera da Terra. A água, 
carvão, carbono, oxigênio, nitrogênio, 
fósforo e outros elementos percorrem 
estes ciclos, unindo os componentes 
vivos e não-vivos da Terra.

Fonte: Atlas of Population and Environment (http://atlas.aaas.org)
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PRESSÕES QUE
CONDICIONAM 
O DESMATAMENTO

A pergunta a ser aqui respondida 
é: Por que se desmata? 

Como em qualquer questão 
que a construção de sua 
resposta necessite de uma forte 
vinculação com o processo 
histórico e escolhas sócio-
econômicas conduzida pela 
sociedade, apontar as causas do 
desmatamento necessita de um 
olhar sobre distintos momentos 
da história da humanidade.

Se avaliarmos o processo de desenvolvimento 
humano (ao longo de sua existência) verifi caremos 
a ocorrência de um estreito vínculo com a evolução 
do domínio sobre a exploração e uso dos recursos 
dispostos na natureza como fonte de energia e 
alimento (ou seja energia). Até a descoberta da 
máquina a vapor a biomassa natural era a única 
fonte comercial de energia.

Ressalta-se aqui a importância que teve a crise da 
lenha no século XVI e, desde então, a crescente 
elevação dos seus custos de produção e transporte, 
como sendo um fator fundamental para o uso do 
carvão mineral como fonte energética mundial.

Dessa forma os recursos fl orestais, quer seja para 
uso energético, ou como insumo na produção de 
bens, sempre foram contabilizados como fonte de 
riqueza de uma nação.

Um outro caminho a ser considerado na busca da 
resposta à pergunta inicialmente apresentada recai 
sobre a crescente necessidade de disponibilização 
do solo para cultivo de alimentos e pecuária, além 
da expansão das cidades e ampliação da infra-
estrutura necessária a estas, a exemplo do parque 
rodoviário.

Nesse contexto, o desmatamento é, portanto, o 
saldo de um estilo de desenvolvimento consolidado 
pela revolução industrial.

O mundo, dividido entre países ricos e pobres, 
refl ete as diferenças na obtenção de riquezas:
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• O hemisfério norte avança no chamando terreno da produção 
descarbonizada, ou seja, com menor emissão de carbono por unidade 
de PIB. Um formato de produção menos intensiva em energia, terra e 
recursos naturais, via indústria de informação, serviços e tecnologia 
de ponta; 

• O mundo em desenvolvimento não consegue superar seus níveis de 
pobreza e da má distribuição de renda, restando a esses países a 
entrada no sistema mundial de circulação de mercadoria através da 
oferta de produtos fl orestais, agrícolas e de pecuária.

Na atualidade as pressões de ordem socioeconômicas que impulsionam 
o processo de desmatamento incluem o aumento populacional em 
taxas crescentes, que amplia as necessidades de terra para o cultivo 
agrícola e pecuária, a indústria madeireira e de celulose, os mercados 
regionais de carvão vegetal. Tais pressões são típicas em países em 
desenvolvimento.

A ausência de políticas públicas e de uma fi scalização efi ciente são 
também fatores determinantes do curso do desmatamento. A maioria 
das fl orestas dos países tropicais é de posse do governo central, assim, 
o controle do acesso a essas áreas é obrigação do Estado que, por falta 
de ações coordenadas, não logra resultados satisfatórios no atendimento 
das populações, fazendo com que os serviços de infra-estrutura, como 
é o caso da abertura de estradas em áreas de fl oresta - por não ser 
integrado a um projeto mais amplo de controle do desmatamento - 
sirvam de estímulo a ocupação ilegal de terras públicas e, com isso, o 
desmatamento ilegal.

De forma pontual podemos listas listar como causas do 
desmatamento:

• A comercialização de madeiras para obtenção de ganhos 
fi nanceiros;

•  A legalização da terra em processos de grilagem;

•  A idéia disseminada de que o aumento da renda é condicionado pela 
substituição das fl orestas por pastagens e atividades agrícolas;

•  A expansão urbana também é um fator que contribui para a redução 
da mata nativa. O aumento da população urbana, impulsionado 
pela corrente migratória campo-cidade e a ampliação do parque 
produtivo acaba por ocupar amplas áreas nas cidades. Ou seja, 
signifi cativas áreas de matas nativas são derrubadas para dar lugar a 
empreendimentos imobiliários residenciais e parques industriais. 

• As queimadas e incêndios fl orestais. Grande parte das queimadas 
tem motivação econômica. Impedidos por lei de avançar sobre 
áreas protegidas, muitos fazendeiros provocam deliberadamente os 
incêndios como forma de ampliar suas áreas destinadas à criação de 
gado e/ou para o cultivo agrícola.

•  Expansão de áreas de mineração;

•  Aumento do parque de geração hidroelétrica.



9Não entendeu algum termo em nossa cartilha? Confi ra o nosso glossário virtual em www.deolhonoclima.com.br

DESMATAMENTO E 
MUDANÇA DO CLIMA

As fl orestas atuam de três formas no equilíbrio climático:

•  Absorvem o carbono que obtêm na atmosfera;

•  As folhas verdes escuras absorvem a luz do Sol, aquecendo a super-
fície da Terra;

•  Solve água do solo, que por sua vez evapora na atmosfera, criando 
nuvens baixas que refl etem os raios quentes do Sol. Este mecanismo 
é denominado de evapotranspiração, que também contribui com o 
resfriamento na superfície da terra.

A absorção do Carbono, função fl orestal bem evidenciada no debate 
mundial sobre a mitigação do Aquecimento Global é determinada pelo 
“Ciclo do Carbono”.

O Ciclo do Carbono consiste na transferência do carbono livre na 
natureza, para as diversas reservas fl orestais existentes no mundo, sob 
a forma de dióxido de carbono (CO2). Para que ocorra um equilíbrio no 
processo de respiração, as espécies fl orestais convertem o carbono em 
dióxido de carbono.

Outras fontes de dióxido de carbono são as queimadas e a natural 
decomposição de material orgânico depositado no solo.

Os processos envolvendo a fotossíntese nas espécies vegetais permitem 
que na presença da luz seja possível a captura do dióxido de carbono. 
As árvores usam o carbono aprisionado para garantir o seu crescimento 
e devolve o oxigênio para a atmosfera. Nos períodos noturnos, através 
do processo de respiração, a lógica se inverte e as árvores liberam o 
CO2 excedente do processo de fotossíntese.

As reservas de CO2 existentes na terra e nos oceanos superam o total 
de CO2 presente na atmosfera. A ocorrência de pequenas perturbações 

Mitigação: Intervenção Humana 
para reduzir as emissões de gases 
de efeito estufa e melhorar os 
sumidouros de carbono, tais como 
fl orestas e oceanos.
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nesses reservatórios pode promover signifi cativos efeitos nas 
concentrações de CO2 atmosférico. 

Por suas funções no equilíbrio do Sistema Climático as fl orestas assumem 
papel de destaque nos cenários das mudanças globais de clima. Como 
vimos, as fl orestas são sumidouros de carbono, ou seja, sistemas naturais 
que fi xam carbono, devido ao processo de fotossíntese, armazenando o 
carbono removido da atmosfera na biomassa acima do solo. 

Nas fl orestas nativas observa-se que a maioria das árvores já alcançou 
a sua idade adulta, e nestas a absorção de carbono é compensada 
pela liberação de carbono através da decomposição da matéria 
orgânica e a respiração da própria fl oresta. Somente as fl orestas em 
pleno crescimento tiram mais carbono do ar do que liberam. Portanto, a 
preservação do estoque fl orestal, o plantio e a recuperação de fl orestas 
podem contribuir signifi cativamente para a mitigação do ritmo do 
aumento das concentrações dos GEE’s, possibilitando também outros 
benefícios, tais como a conservação dos solos e da biodiversidade.

Importa destacar que toda intervenção na estrutura de uso da terra, 
a exemplo do combate ao desmatamento, deve ter seus objetivos 
vinculados às alternativas econômicas, para garantir a qualidade de 
vida das populações das regiões fl orestais.

Sistema Climático: É um sistema 
altamente complexo, que consiste 
de cinco componentes principais: 
atmosfera, hidrosfera, criosfera, a 
superfície terrestre e biosfera, e 
suas interações. O sistema climático 
evolui no tempo sob infl uência 
de sua própria dinâmica interna 
e devido à forçamentos externos, 
tais como erupções vulcânicas e 
variações solares, e forçamentos 
antrópicos, tais como a mudança 
na composição da atmosfera devido 
à queima de combustíveis fósseis 
(carvão, gás natural e derivados de 
petróleo — gasolina e diesel, entre 
outros) e as emissões advindas 
das mudanças do uso do solo, com 
destaque para a derrubada de 
fl orestas (desmatamento).
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A COBERTURA 
FLORESTAL BRASILEIRA

O território B brasileiro vem sofrendo inúmeras modifi cações em virtude 
do modelo de ocupação e desenvolvimento adotado em diferentes 
períodos na nossa história. Para o historiador ambiental José Augusto 
de Pádua, “a colonização do país adotou um padrão predatório de 
ocupação que, em parte prevalece ainda hoje, baseado no uso do 
fogo e na sensação de que os recursos naturais são inesgotáveis”. 
Avançamos sobre a mata nativa descartando-as. 

No passado o predomínio das queimadas era justifi cado por ser essa 
a técnica mais efi ciente disponível. Com as queimadas era possível 
aumentar a produtividade do solo por um curto período. Na atualidade 
tais procedimentos não encontram qualquer suporte técnico e/ou 
científi co que as justifi quem.

O processo de desfl orestamento brasileiro de maneira geral não difere 
de outros registrados do mundo. O Brasil já fez uso de cerca de 2,5 
milhões de quilômetros quadrados de sua mata nativa desde o início 
de sua colonização. Esse número representa 30% do território nacional 
e equivale a 4,5 vezes a área ocupada pela França (FAPESP, 2008). As 
nossas fl orestas têm sido derrubadas (e continuam sendo derrubadas) 
para:

• Comercializar ilegalmente nossa madeira;

• Grilagem de terras;

• Substituir as áreas de fl orestas por pastagens e atividades agrícolas;

• Garantir o processo de expansão urbana;

• Viabilizar a indústria mineradora;

• Estruturar a malha viária necessária ao escoamento de mercadorias e 
deslocamento humano;
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• Expandir o parque gerador hidroelétrico nacional através de grandes 
reservatórios de água;

• Ampliar a produção agrícola em áreas irrigadas.

O estudo apresentado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) intitulado 
Mapa da Cobertura Vegetal dos Biomas Brasileiros permite se ter uma 
visão do quanto já se desmatou no país em decorrência das ações 
humanas, assim como uma estimativa das áreas de vegetação que se 
mantém preservadas. 

Apresentamos aqui uma síntese desse documento como forma de 
traçar o panorama nacional do desmatamento por Biomas.

BIOMA AMAZÔNIA

A Amazônia é o maior bioma brasileiro, abrangendo no país uma área 
de 4.196.943 km2. A vegetação predominante na Amazônia é a Floresta 
Ombrófi la Densa, que corresponde a 41,67% do bioma. 

O processo de desmatamento da Amazônia ganhou maior impulso a 
partir da segunda metade do século XX como resultado da expansão da 
fronteira agrícola, da abertura de pólos regionais de desenvolvimento 
e, por conseqüência da construção da infra-estrutura viária e dos 
equipamentos urbanos.

Cerca de 12,47% de toda a área da Amazônia foram alteradas pela ação 
direta do homem, sendo que 2,97% encontram-se em recuperação 
(vegetação secundária) e 9,50% encontram-se destinadas ao uso 
agrícola ou de pecuária. A porcentagem de fl orestas que permanecem 
inalteradas em cada estado é bastante diferente, variando de 23,82%, 
no Maranhão, a 92,84%, no Amazonas.

O total da área desmatada na Amazônia equivale a 21% de tudo que já foi 
utilizado em todo território nacional para área de pastagem, plantações 
e estruturação das cidades e infra-estrutura.

Bioma: Compreende um vasto 
conjunto de ecossistemas, ou 
seja, é uma comunidade biológica. 
Compreende a fauna, a fl ora e suas 
interações entre sí e com o ambiente 
físico: solo, água e ar. Em um bioma 
pode-se registrar um ou mais tipos 
de vegetações predominantes. 

É infl uenciado pelo macroclima, tipo 
de solo, condição do substrato e 
outros fatores físicos, não havendo 
barreiras geográfi cas; ou seja, 
independente do continente, há 
semelhanças das paisagens, apesar 
de poderem ter diferentes animais 
e plantas. Geralmente se dá um 
nome local a um bioma em uma área 
específi ca. Na Ásia central, um bioma 
de vegetação rasteira é chamado 
estepe; no sul da África denomina-se 
savana; na América do Sul, pampa; e 
na América do Norte, campina.
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BIOMA PANTANAL

No território brasileiro o Pantanal ocupa uma área estimada em 
150.355 km2. Este Bioma é o que se mostra melhor preservado, 
mantendo cerca de 87 % de sua cobertura vegetal nativa contra 11,5% 
de áreas antrópicas (modifi cada pela ação humana).

Com relação às áreas antrópicas, nota-se que a agricultura é inexpressiva 
no bioma (0,26%), dando lugar à pecuária extensiva em pastagens 
plantadas, que equivalem a 11% da área do bioma e ocupam 97% da 
área antrópica.

Desde o inicio da colonização pelos Europeus, foram utilizados 17 mil 
km2 de áreas do Bioma Pantanal, o que equivale a 1% de toda área 
desmatada no país.
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BIOMA CERRADO

O Cerrado, segundo maior bioma brasileiro, abrange, em território 
nacional, uma área estimada em 2.036.448 km2. A área fl orestada 
atinge cerca de 37% do bioma, enquanto a área não fl orestada recobre 
23,68% deste. A área restante refere-se aos 39% de área antrópica, 
onde o que predomina é a área de pastagens cultivadas (26,5% do 
bioma), e  0,6% de água. A área desmatada no Cerrado totaliza 800 mil 
km2, o que equivale a 32% de todo desmatamento verifi cado na história 
do Brasil. 

Foi no Cerrado onde as transformações da paisagem se deram em 
maior velocidade. Nos últimos 40 anos este Bioma perdeu a maior 
parte de sua cobertura original. Credita-se a construção de Brasília, no 
fi nal dos anos 1950, o marco incentivador do povoamento do cerrado. 
Pesquisas objetivando o desenvolvimento de sementes adaptáveis 
ao clima do cerrado permitiram a introdução da produção em larga 
escala da cultura da soja, milho e feijão. Esse bioma também deu lugar 
a grandes fazendas de gado.
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BIOMA CAATINGA

A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro e ocupa uma área 
de 844.453 km2. A Caatinga apresenta uma área de cobertura vegetal 
nativa da ordem de 518.635 km2, o que equivale a 62,77% da área 
mapeada do bioma. O avanço humano sobre esse bioma representou 
a perda de 300 mil km2 de vegetação natural, 12,5% de toda a área até 
agora desmatada no país. A área transformada deu lugar às atividades 
agrárias, agropecuárias, siderúrgicas, mineradoras e, nas duas últimas 
décadas, à agricultura irrigada de produção de frutas no vale do São 
Francisco.
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BIOMA MATA ATLÂNTICA

A Mata Atlântica, que abrange uma área de 1.110.182 km2 foi o primeiro 
grande bioma a sofrer com o desmatamento, e também o mais 
devastado.

Até agora esse bioma já perdeu 751 mil km2 de sua área original, 
equivalendo a 30% de tudo que já se desmatou no país. Seu processo 
inicial de desmatamento se deu pela busca e derrubada do pau-brasil.

A faixa de mata atlântica que se entendia do Rio Grande do Norte ao 
Rio Grande do Sul foi dando lugar às extensas plantações de cana de 
açúcar, engenhos, cidades de pequeno, médio e grande porte, estradas, 
pólos industriais na região do entorno das grandes cidades e diversas 
culturais agrícolas.

O que resta desse bioma restringe-se a 285 mil km2 — 27% de sua 
área original, e está localizado em áreas de preservação legal e regiões 
de montanhas, a exemplo das encostas da serra do Mar, no litoral das 
regiões Sul e Sudeste.
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BIOMA PAMPA

Os Pampas cobrem uma área aproximada de 176.496 km2 e se estendem 
nos campos da metade Sul e das Missões no Estado do Rio Grande do 
Sul. Hoje esse bioma apresenta cobertura vegetal nativa em 41,32% de 
sua área, enquanto a área restante, 58,68% de seu território, encontra-
se modifi cada por uso antrópico. Isso signifi ca que 86 mil km2, isto é, 
49% de sua área foram desmatadas para viabilizar a pecuária de corte, 
parques industriais, grandes lavouras de milho, soja, uva e arroz.
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A tabela 1 apresenta os principais dados de desmatamento verifi cados 
nos principais biomas Brasileiros.

Ambientalistas compreendem a importância maior dada às modifi cações 
na paisagem Amazônica por entender que nessa área encontra-se a 
maior fl oresta úmida do mundo com capacidade de infl uenciar o clima 
do planeta, mas advertem (Fapesp, 2008):

“O que sobrou dos outros ecossistemas é igualmente importante 
do ponto de vista da biodiversidade” 

“Talvez os outros biomas mereçam até mais atenção, uma vez 
que abrigam muitas espécies que se tornaram raras por causa da 
extensão do desmatamento”.

“No cerrado cada área de 10 mil m2 pode conter 400 espécies de 
plantas, cuja sobrevivência pode ser fundamental para manter as 
características do solo e do clima da área em que se encontram.”

“A caatinga exibe uma variedade de vida que vai muito além dos 
mandacarus e xique-xiques. Cerca de 900 espécies de árvores, 
arbustos, cactos e bromélias vivem nessa vegetação quase 
sempre seca e cinzenta que se espalha pelo Nordeste brasileiro.” 

A violento avanço sobre a mata atlântica, por ser emblemático quanto 
ao processo de devastação registrado, tem servido de referencial 
quando se debate o futuro de outros biomas. A pergunta recorrente é, 
que tipo de desenvolvimento a sociedade está disposta a aceitar e a 
que custo ambiental?
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AMAZÔNIA: 
DESMATAMENTO E 
MUDANÇA DO CLIMA

A fl oresta Amazônica representa a maior extensão de fl oresta tropical 
existente no mundo. Diversos estudos mostram que entre 50 e 80 
bilhões de toneladas de carbono estão armazenados em seus 3,3 
milhões de quilômetros quadrados.

Estima-se que anualmente cerca de 200 milhões de toneladas de 
carbono são lançados na atmosfera resultantes do desmatamento de 
uma média de 18.000 km2 de mata nativa amazônica, tornando essa 
atividade responsável por 75% das emissões brasileiras de CO2 e cerca 
de 3% das emissões anuais do planeta, o que faz do Brasil assumir a 
quarta colocação no ranking de maiores emissores mundiais de CO2. 
Contudo, se atingíssemos uma taxa nula de desmatamento, o Brasil 
desceria para a 18ª classifi cação nesse ranking.

Estudos conduzidos pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, 
IPAM, estimam que se as atuais taxas de desmatamento forem mantidas, 
chegaremos a atingir na metade desse século menos de 60% da 
Floresta Amazônica, o que representará a emissão adicional de 36 
bilhões de toneladas de carbono, contribuindo para o agravamento do 
aquecimento do planeta.

Estudo apresentado pelo Ministério do Meio Ambiente mostra que o 
aumento médio da temperatura do planeta repercutirá negativamente 
na Amazônia, de tal modo que poderá ocasionar:

• A elevação das temperaturas na região amazônica;

• Perdas nos ecossistemas e biodiversidade amazônicos;

A fl oresta tropical: Vegetação 
natural das terras situadas ao longo 
do Equador, entre os trópicos de 
Câncer ao norte e o de Capricórnio 
ao sul. Os requisitos mais importantes 
para o crescimento de uma fl oresta 
tropical são um grande volume anual 
de chuvas, associado a uma média 
elevada de temperatura, em torno 
de 27º C.
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• Eventos extremos de chuvas e secas com maiores intensidades e 
freqüências;

• Efeitos negativos sobre a saúde;

• Mudanças no transporte de umidade para Sul e Sudeste do Brasil;

• Colapso na habilidade da Amazônia em regular a chuva e resistir à 
mudança climática;

• Savanização da fl oresta.

BUSCANDO SOLUÇÕES 

O Plano de Combate a o Desmatamento

Devido ao registro de um crescente aumento na taxa de desmatamento 
na Amazônia, o Governo Brasileiro, em 2004, colocou em prática um 
conjunto de medidas, denominado “Plano de Combate ao Desmatamento”, 
com o objetivo de controlar o desmatamento na Amazônia.

O Plano de Combate ao Desmatamento defi niu medidas com potencial 
de causar efeitos de curto prazo, além de outras ações prioritárias que 
possam levar mais tempo para gerar resultados efetivos. Entre as medidas 
implementadas na Amazônia para reduzir a taxa de desfl orestamento 
estão:

• Valorização da fl oresta para conservar a biodiversidade, manejo 
fl orestal de produtos; madeireiros e não-madeireiros, e serviços 
ambientais;

• Incentivos para a recuperação sustentável das áreas já desmatadas, a 
fi m de reduzir a pressão sobre as fl orestas nativas;

• Zoneamento territorial;

• Melhoria contínua dos instrumentos de fi scalização, licenciamento e 
controle; e gestão descentralizada das políticas públicas, por meio de 
parcerias entre os governos, federal, estaduais e municipais.

Como resultado do programa o Governo anunciou uma redução da 
área desmatada no período de 2004-2005 em relação ao período de 
2003-2004 da ordem de 31%, e de 2005-2006 em relação à a 2004-
2005 de outros 25%. Os resultados preliminares do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais indicam uma redução adicional da área desmatada 
no período de 2006 a 2007. No período de agosto de 2006 a agosto 
de 2007 as estimativas de redução na taxa de desmatamento foram da 
ordem de 30%, que, se confi rmadas, implicam em uma área desmatada 
de 4.820 km2, contra os 10.010 km2 registrados entre 2005-2006.

O Gráfi co 1 apresenta a taxa anual de desmatamento na Amazônia 
brasileira até o ano de 2006.
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Como o Brasil Monitora o Desmatamento na 
Amazônia?

O Governo Brasileiro utiliza basicamente dois sistemas 
de monitoramento por satélite para acompanhar o 
desmatamento na Amazônia:

• O Programa de Cálculo de Desfl orestamento da 
Amazônia (O PRODES), que faz o acompanhamento 
anual, visa produzir um relatório mais abrangente sobre 
o desmatamento na Amazônia,

• O Programa de Detecção de Desmatamento em Tempo 
Real (DETER), que analisa imagens da Amazônia quase em 
tempo real e detecta o desmatamento periodicamente, 
atualmente, a cada 15 dias.

Ambos os programas são coordenados pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

É importante lembrar que as avaliações feitas por especialistas apontam 
a queda na taxa de desmatamento também como resultado de fatores 
econômicos, como a queda no preço da soja e da carne bovina no 
mercado internacional, além da valorização do real em relação ao dólar, 
tornando os produtos do agronegócio brasileiro mais caros e menos 
competitivos.
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A Proposta do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas

O Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas apresentou ao Presidente da 
República, em 2007, um conjunto de propostas visando organizar, em 
esfera nacional, todas as ações referentes às questões do Aquecimento 
Global e seus desdobramentos Sociais, Econômicos e Ambientais, 
que vêm sendo promovidos pelo governo brasileiro, além de propor 
iniciativas coordenadas com as já existentes e que somem esforços para 
o alcance do objetivo fi m, que é mitigar, adaptar e reduzir o impacto dos 
desdobramentos das mudanças climáticas.

A concepção para o Plano de Ação Nacional de Enfrentamento das 
Mudanças Climáticas proposta no âmbito do FBMC sugere que este seja 
estruturado em três Eixos Estratégicos, a saber:

• Eixo I - Ações Coordenadas de Governo - Ações coordenadas de 
governo envolvendo diferentes ministérios e relações com estados 
e municípios.

• Eixo II - Criação da Rede Nacional de Pesquisa sobre Mudança 

• Eixo III - Criação de um Organismo Nacional de Política Climática

Como resultado da ação do FBMC, o Governo Federal criou, em 
novembro de 2007, a Comissão Interministerial sobre Mudanças do 
Clima.

O Comitê Interministerial sobre Mudanças do Clima

O Decreto Presidencial No 6.263 de 21/1/2007 criou Comitê 
Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM). O Comitê, de caráter 
permanente, reúne 16 ministérios e o FBM C. Esse Comitê é o responsável 
por alinhar as diferentes iniciativas do governo na área da Mudança do 
Clima e, em especial, por orientar a elaboração e implementação da 
Política Nacional e do Plano Nacional sobre Mudança do Clima.

As ações CIM serão operacionalizadas por um Grupo Executivo, 
coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e composto por 
outros seis ministérios, além do FBMC. (veja o decreto http://www.
planalto.gov.br/CCIVIL/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6263.htm).

A Sociedade Apresenta suas Alternativas

Organizações da Sociedade Civil  lançaram em 2007 um “Pacto 
Nacional pela Valorização da Floresta e pelo Fim do Desmatamento 
na Amazônia Brasileira” a ser atingido em sete anos. Pela proposta, os 
serviços ambientais prestados pela fl oresta deverão benefi ciar os meios 
de vida locais e globais, bem como apoiar o desenvolvimento regional 
e nacional.

Com este Pacto, propõe-se acabar com o desmatamento na Amazônia 
num prazo de sete anos, através da adoção de um regime de metas 
de redução. Para se alcançar este objetivo será essencial implementar 
políticas de valoração econômica da fl oresta (pagamento por serviços 
ambientais, mercado de carbono, etc), além de otimizar o uso agrícola 
em áreas já desmatadas. Ao mesmo tempo, será fundamental fortalecer 

Assinam o Pacto pela Valorização 
da Floresta e pelo Fim do 
Desmatamento na Amazônia:

Instituto Socioambiental (www.
socioambiental.org), Greenpeace 
(www.greenpeace.org.br), Instituto 
Centro de Vida (www.icv.org.br), 
Instituto de Pesquisa Ambiental da 
Amazônia (www.ipam.org.br), The 
Nature Conservancy (www.tnc.org.
br), Conservação Internacional 
(www.conservation.org.br), Amigos 
da Terra-Amazônia Brasileira (www.
amazonia.org.br), IMAZON (www.
imazon.org.br), WWF-Brasil (www.
wwf.org.br)
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a gestão fl orestal dos Estados e a efi cácia do controle do desmatamento 
ilegal. O apoio econômico e técnico deverá ser garantido e direcionado 
aos órgãos governamentais, atores sociais responsáveis pela proteção da 
fl oresta (povos indígenas, comunidades locais, populações tradicionais, 
agricultores familiares) e aos produtores (fl orestais, empresariais e 
agrícolas) que assumirem estratégias de redução de desmatamento e 
de manutenção da fl oresta.

Os participantes do Pacto propõem metas para extinguir o desmatamento 
na Amazônia até 2015, resguardados os usos tradicionais da fl oresta, tendo 
como base a taxa aproximada verifi cada no período 2005-2006, de 14.000 
km2 (Veja o Documento http://www.greenpeace.org/raw/content/brasil/
documentos/amazonia/pacto-pela-valoriza-o-da-fl or.pdf).

A Neutralização de Carbono

A neutralização de carbono é uma forma voluntária de combater as 
emissões dos GEE. Neutralizar carbono signifi ca retirar da atmosfera 
gases que são emitidos nas atividades humanas e alocá-los em projetos 
fl orestais.

O processo de neutralização das emissões de GEE é feito através 
do plantio de árvores em áreas degradadas. Eventos internacionais 
como a Copa do Mundo da Alemanha e as Olimpíadas de Inverno de 
Turim, ambas realizadas em 2006, e os Jogos Pan-americanos do Rio 
de Janeiro, em 2007, tiveram suas emissões de carbono calculadas e 
neutralizadas.

O Festival de Cinema de Gramado, realizado em agosto de 2007, e a 
maior corrida de aventura do país, a Ecomotion, realizada em 2006, são 
outros exemplos de eventos que adoriram o aderiram ao conceito de 
“evento carbono neutro”.

O Rappa é Carbono Neutro

O show da banda “O Rappa” realizado em São Paulo em 
2006 é um exemplo marcante do interesse em vincular 
a neutralização de carbono a uma atitude ambiental. 

O concerto comemorativo aos 20 anos da Fundação SOS 
Mata Atlântica teve todo o seu carbono neutralizado. 
A empresa promotora contratou uma consultoria que 
calculou a emissão de CO2 a partir de dados como a 
viagem aérea dos 17 membros da equipe, o transporte 
realizado pelo público de seis mil pessoas em um raio 
de 30 quilômetros, mais o consumo de energia e o 
lixo gerado pelo evento. A soma fi nal chegou a 7,63 
toneladas de carbono equivalente e correspondeu ao 
plantio de 38 árvores, na região de Resende (RJ). 
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O setor produtivo também aderiu à idéia do carbono neutro e também 
estão começando a apoiar projetos com esta fi nalidade. A Natura 
Cosméticos, iG – Internet Group e o Banco Bradesco são exemplos de 
empresas brasileiras que neutralizam suas emissões de carbono através 
do plantio de árvore. A Volkswagen Caminhões já totalizou o plantio, em 
dois anos de projeto, de cerca de 200 mil árvores nativas em Resende 
(RJ) e em cidades vizinhas.

Financie um Automóvel e Plante uma Árvore

Um automóvel movido a gasolina que roda em média 12 
mil quilômetros por ano emite uma quantidade de carbono 
equivalente à absorvida pelo processo de fotossíntese de  
quatro árvores de grande porte (quando atingem a fase adulta). 
Esse número, no entanto, pode aumentar ou diminuir, conforme 
o modelo do veículo — e também no caso do uso de outros 
combustíveis, como álcool, gasolina, diesel ou GNV.

Com essa preocupação o Banco Bradesco lançou o Projeto 
EcoFinanciamento, o qual estabelece uma compensação direta 
de uma arvore plantada por cada contrato de fi nanciamento 
efetuado. A idéia não é a de fazer a neutralização do veículo em 
sua vida útil, mas sim diminuir o impacto ambiental e despertar a 
preocupação ecológica entre os seus clientes.

Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro é Zero 
Carbono

Neutralizar as emissões de GEE gerados pelos Jogos Pan-
Americanos, através do plantio de 100 mil mudas de árvores 
nativas em área de 40 hectares, ligando o Parque Nacional 
da Tijuca ao Parque Estadual da Pedra Branca, na Zona Oeste 
do Rio, foi a meta do projeto de refl orestamento Corredor Verde 
do Pan.

O Corredor Verde do Pan é uma iniciativa que coloca o Rio 
de Janeiro na agenda mundial de enfrentamento das mudanças 
climáticas, a partir do monitoramento dos impactos que os
jogos causarão ao clima, com a liberação de GEE, e o 
levantamento de oportunidades de políticas de neutralização das 
emissões de carbono.
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Rock in Rio 
Lisboa 2006

Clássicos de 
competição

São Paulo 
Fashion Week 

Exposições

O projeto “Por um Clima Melhor” 
assumiu a compensação das 
emissões de GEE associadas à 
realização do maior evento de música 
e entretenimento do mundo.

O Autódromo de Interlagos recebeu 
60 mudas de árvores, para neutralizar 
a emissão de carbono gerada no 
evento automobilístico.

As emissões de 2007 serão com-
pensadas com plantio de árvores no 
Parque do Ibirapuera.

As mostras “Leonardo da Vinci — A 
exibição de um gênio” e “Corpo 
Humano — Real e fascinante”, em São 
Paulo, compensaram suas emissões 
com o plantio de árvores

Cada um de nós contribui para o problema do aquecimento global: com 
a energia que consumimos; com as nossas opções de transporte; com 
a forma que consumimos e com os resíduos que produzimos. Cada 
pessoa também pode contribuir para neutralizar sua própria emissão 
de carbono e de toda sua família, participando de plantios de árvores 
nativas ou apoiando outros projetos de plantio.

Também podemos contribuir planejando atividades em ação conjunta 
com nossas escolas, associações, condomínios, clubes e empresas, 
possibilitando que outras pessoas associem idéias e discutam os 
problemas do desmatamento, de forma a assumir novos comportamentos 
e padrões de consumo e uso, reconhecendo como as práticas diárias 
afetam o processo de redução de GEE.

Visite http://www.vivatneutracarbo.org/vivat_neutracarbo/calculado
ra.php e calcule quantas toneladas de CO2/ano você produz em suas 
atividades diárias e veja quantas árvores são necessárias para neutralizar 
o Gás Carbônico que você emite.
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