
FLORESTAS

O Brasil possui aproximadamente 58% de seu território 
coberto por florestas. É o segundo país do mundo 
com maior área florestal, atrás somente da Rússia. A 

conversão de áreas de vegetação nativa para outros usos, 
em especial para atividade agropecuária, ainda é a principal 
fonte de emissões de gases de efeito estufa (GEE) no país.

O Brasil tem suas florestas distribuídas em seis biomas 
continentais. A Amazônia, o Cerrado e a Caatinga 
representam 93% do total da cobertura florestal do país, 
com 70,4%, 14,3% e 8,3%, respectivamente. Outros biomas 
são a Mata Atlântica (4,5%), Pantanal (1,8%) e Pampa (0,7%).

A captura de carbono da atmosfera quando em fase de 
crescimento da vegetação e a manutenção de grandes 
estoques de carbono fazem das florestas ativos estratégicos 
para a manutenção do clima no planeta. 
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Além disso, a preservação das florestas gera uma enorme 
gama de benefícios para a sociedade. Destacam-se o papel 
das florestas no ciclo hidrológico, na regulação climática 
em escala continental, na proteção de recursos hídricos, na 
conservação de solos, na proteção de espécies da fauna e 
da flora e na produção de produtos florestais.

As florestas brasileiras são, ainda, habitadas por povos 
indígenas e outras populações, como seringueiros, 
quilombolas e ribeirinhos, que dependem delas para a 
manutenção de seus modos de vida tradicionais. 

DESMATAMENTO  

A porção brasileira da maior floresta tropical do mundo 
(a Amazônica) já perdeu aproximadamente 20% de sua 
cobertura florestal. Metade desse desmatamento ocorreu 
até 1990 (10%), outros 7% foram perdidos até 2004, quando 
foi observado o segundo maior pico de desmatamento 
(27.423 km2 desmatados), e os demais 3% até os dias atuais.

O Plano de Ação para Prevenção e Controle do 
Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm) foi lançado 
em 2004, compreendendo mais de 200 iniciativas com o 
objetivo de reduzir o desmatamento e criar as condições 
para se estabelecer um modelo de desenvolvimento 
sustentável na região. Entre 2005 e 2012, o governo 
brasileiro conseguiu reduzir a destruição florestal em 70%. 
Em 2012, foi observado o menor índice desde 1988, de 
4.571 Km2, mas desde então o desmatamento na Amazônia 
deixou de cair e, atualmente, está em tendência de alta.  

Os resultados positivos foram alcançados por meio de 
ações de combate ao desmatamento e maior controle 
sobre os crimes florestais. Avaliação do PPCDAM realizada 
em 2011, porém, indicou que, dos três eixos temáticos 
do programa, apenas o de monitoramento e controle foi 
sistematicamente implementado. A implementação das 
ações contidas nos eixos de ordenamento fundiário e 
territorial, e fomento às atividades produtivas sustentáveis 
ainda caminham de maneira embrionária. 

BIOMAS BRASILEIROS

Fonte: Serviço Florestal Brasileiro; IBGE.
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Em 2015, o desmatamento na Amazônia alcançou 6.207 
km2 e a estimativa do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe) é que tenha chegado a 7.989 km2 em 
2016, o que representaria uma alta de 74% sobre o 
piso de 2012. Esse aumento coloca em risco a redução 
do desmatamento entre 2005 e 2012. É sintomático do 
esgotamento das ações baseadas apenas em comando 
e controle e da sinalização negativa representada pela 
anistia concedida aos desmatadores ilegais na revisão do 
Código Florestal.

Na Mata Atlântica, onde vivem 72% da população 
brasileira, restam apenas 12,5% da área original, quando 
somados todos os fragmentos florestais acima de 3 
hectares1. A devastação também atinge a Caatinga, bioma 
que já perdeu 46% de sua área, segundo o Ministério 
do Meio Ambiente (MMA), graças ao desmatamento 
acelerado devido principalmente ao consumo de lenha 
nativa, explorada de forma ilegal, além da conversão para 
pastagens e agricultura. 

O Cerrado é hoje o bioma mais ameaçado pelo 
desmatamento. Principal fronteira agrícola do país, já teve 
50% de sua área convertida em pastos e lavouras, onde se 
concentra a produção nacional de grãos. A situação mais 
crítica é a dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia 
– o chamado Matopiba – onde a expansão da agricultura 
avança aceleradamente sobre a vegetação nativa.

Principal causa do desmatamento no Brasil, a conversão de 
áreas para agropecuária foi responsável por mais de 80% 
do desflorestamento ocorrido no Brasil no período de 1990 
a 20052. Outras causas são a exploração de madeira ilegal, o 
extrativismo mineral e obras de infraestrutura.

EMISSÕES POR MUDANÇA DO USO DA TERRA

As mudanças no uso da terra, a aplicação de calcário no 
solo e os resíduos florestais são hoje a maior causa das 
emissões de GEE no Brasil. O setor foi responsável por 46% 
do total emitido em 2015, à frente de setores como energia 
(24%), agropecuária (22%), indústria (5%) e resíduos (3%).3  

1.  SOS Mata Atlântica/Inpe, 2016.
2. Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (FAO), 2016.
3. SEEG, 2015.
4. Lei 9.985, Brasil, 2000.

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) 
foi instituído em 2000, sistematizando a conservação 
da biodiversidade no país, com o objetivo de garantir a 
preservação da biodiversidade e dos recursos genéticos no 
território nacional e águas jurisdicionais.4 O Brasil possui 
atualmente 17% de seu território continental protegido por 
unidades de conservação.
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TAXA DE DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA LEGAL

Fonte: Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal (Prodes), Inpe.

ÁREA DOS BIOMAS DO BRASIL 
E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Bioma
Área

aproximada 
(em km2)

Área de 
proteção 
integral 
(em km2)

Área de uso 
sustentável 

(em km2)

Amazônia 4.198.551 429.282 735.769

Caatinga 827.934 10.049 53.624

Cerrado 2.040.167 62.983 111.786

Mata Atlântica 1.117.571 28.438 83.862

Pampa 178.704 628 4.232

Pantanal 151.159 4.403 2.488

Fonte: SNUC; MMA.

NDC BRASILEIRA E AS FLORESTAS

No setor de florestas e mudança no uso da terra, o Brasil 
indica em sua Contribuição Nacionalmente Determinada 
(NDC) a possibilidade de restaurar e reflorestar 12 milhões 
de ha de florestas, zerar o desmatamento ilegal na Amazônia 
brasileira e compensar as emissões de gases de efeito de 
estufa provenientes da supressão legal da vegetação até 
2030. Um programa de recuperação florestal dessa escala 
vai depender da plena implementação dos dispositivos 
do Código Florestal (Lei 12.651). Promulgada em 2012, 
estabelece normas para a proteção, recomposição e uso 
sustentável da vegetação nativa e trata dos espaços que 
devem ser legalmente protegidos dentro das propriedades 
rurais (áreas de preservação permanente e de reserva 
legal). A NDC brasileira também propõe o fortalecimento do 
cumprimento do Código Florestal. 
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