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IMPULSORES DO 
DESMATAMENTO
•   O uso da terra pelos pequenos 

proprietários, a criação de gado e 
a demanda global por soja e grãos 
impulsionam o desmatamento

•   Os projetos de infraestrutura de 
transportes aumentam a migração 
para as áreas fronteiriças

•   Os agricultores do sul que migram 
para o norte levam com eles seus 
sistemas de produção de grãos em 
larga escala

•   A baixa adesão a novas 
tecnologias contribui para os 
baixos rendimentos e uma maior 
expansão agrícola
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VETORES DE 
DESMATAMENTO     

MÉDIA ANUAL DE 
EMISSÕES POR 

DESMATAMENTO

14 MtCO2

ÁREA 133,989 km2

POPULAÇÃO 606,745 Þ 
GINI 0.6048 Þ
IDH 0.586 Þ
PIB BRL 3,841,041,000 Þ

POPULAÇÃO 
RURAL-URBANA

58% urbana
42% rural

POSSE DA TERRA Terras privadas 44%
Terras Públicas 45%
Áreas de preservação 
permanente 7%

destaque em

baixo amazonas
VISÃ O GERAL DO DRBE
•   O Pará comprometeu-se com uma 

redução de 80% no desmatamento até 
2020

•   O desmatamento diminuiu 68%, 
embora o rebanho de gado tenha 
aumentado

•   Mais de 70.000 propriedades estão 
agora no CAR (Cadastro Ambiental 
Rural), o maior número de registros no 
Brasil

•   Iniciativas Inovadoras

 •   O Programa Municípios Verdes (PMV) 
do Pará fornece incentivos financeiros 
aos proprietários para que eles 
reduzam as taxas de desmatamento 
e se cadastrem no CAR. Participação 
de 90% dos municípios do Baixo 
Amazonas 

 •   O Fórum Paraense de Mudanças 
Climáticas visa a definir uma 
estrutura jurídica para REDD+

•   Sistema de Zoneamento Ecológico-
Econômico do Uso da Terra aprovado

GLOBAL NACIONAL REGIONAL

AGRICULTURA DE 
PEQUENO PORTE

$

PECUÁRIA DE 
PEQUENO PORTE

$ $

PECUÁRIA DE 
LARGA ESCALA $

$ $

TRANSPORTE 
INFRAESTRUTURA

$ $ $

Cada ícone representa uma série de fatores subjacentes aos principais impulsores do desmatamento listados à esquerda (ver Figura 1 para uma descrição 
detalhada dos fatores subjacentes). Os fatores subjacentes que deram grande contribuição para os principais impulsores são marcados com um círculo em 
torno do ícone. Os fatores que deram contribuições moderadas, mas ainda importantes, para o impulsor imediato são representados apenas pelo ícone.

 $ Econômico

  Tecnologia
  Demografia 
  Social e Cultural

  Políticas e 
Instituições

  Alta Contribuição

Ícone   Contribuição moderada
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PRONTIDÃO PARA DRBE  

POLÍTICAS
•   Uma lei estadual sobre mudanças climáticas está paralisada 
•   As metas das políticas específicas dos setores em geral contrariam as metas da política nacional de 

mudança climática

INICIATIVAS 
INOVADORAS DE DRBE

•   Programa Municípios Verdes, agricultura de baixo carbono (ABC) e iniciativas de silvicultura 
sustentável com níveis variáveis de adoção

•   Apoio estadual limitado para o cumprimento de acordos tais como o Programa Municípios Verdes

FINANÇAS DE DRBE
•   A adoção dos pequenos proprietários a linhas de crédito para agricultura de baixo carbono é 

limitada devido às altas taxas de juros
•   Os fundos públicos para o clima e PES farão parte da lei estadual de mudança climática, se aprovada

SISTEMAS DE 
MONITORAMENTO

•   Monitoramento do desmatamento disponível para a Bacia Amazônica
•   Nenhum sistema de monitoramento de nível estadual 

SEGURANÇA TERRITORIAL 
DOS INDÍGENAS E DA 

COMUNIDADE

•   Os assentamentos ou reservas formais de colonos abrangem grande parte da região
•   A maioria dos assentamentos de colonos ainda não concluiu o processo de licenciamento ambiental

PARTES INTERESSADAS
•   Tradição de mobilização de bases em apoio a causas sociais e ambientais
•   Os processos regionais de planejamento participativo do uso da terra incluem a BR-163, os 

Territórios da Cidadania e o Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável da área de Santarém

OBSTÁCULOS/RISCOS  
O desmatamento não está sob controle 
em todo o estado

•   Pouca percepção dos benefícios mútuos 
que poderiam ser obtidos com a redução 
do desmatamento

•   Os pequenos proprietários são deixados 
fora da agenda de desmatamento e 
os assentamentos do INCRA (reforma 
agrária) não têm apoio adequado

•   O programa PMV é muito dependente dos 
interesses políticos dos prefeitos 

•   Capacidade precária do estado para 
monitorar e fazer cumprir o Código 
Florestal

•   Os projetos de infraestrutura, tais 
como a represa de Belo Monte, 
estão estimulando a colonização e o 
desmatamento

OPORTUNIDADES
•   O programa PMV engloba cerca de 

3/4 dos municípios do Pará, o que 
indica compromissos para reduzir o 
desmatamento e cumprir o Código 
Florestal

•   A continuidade do PMV aumentou 
porque o governador Jatene foi reeleito 
e o Fundo da Amazônia forneceu R$ 82 
milhões

•   Grande esforço do estado para registro no 
CAR; >50% das propriedades do estado já 
estão no CAR 

•   Potencial para integrar melhor as 
organizações de pequenos proprietários a 
estratégias para reduzir o desmatamento

PROCESSOS COM VÁRIAS PARTES INTERESSADAS
•   Falta de diálogo com as diversas partes 

interessadas de todo o estado sobre 
DRBE

•   Os processos regionais de planejamento 
participativo na rodovia Santarém-
Cuiabá (BR-163) resultaram no 
programa BR-163 Sustentável em 2005; 
ainda não totalmente implementado

•   Forte histórico de mobilização de bases 
ao longo da Rodovia Transamazônica

•   O setor de carne bovina foi integrado 
no planejamento regional em 
alguns municípios, mas em geral 
informalmente

Atores chaves e 
seu (a) relativo 
poder de decisão 
e impacto sob o 
desmatamento, 
assim como (b) 
potencial papel na 
transição para o 
DRBE
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FACILITAR 

PROVER 
INFORMAÇÕES

MONITORAR 

MUDAR COSTUMES 
DE USO DA TERRA

MANTER COSTUMES 
DE USO DA TERRA

GERAR INCENTIVOS
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COM APOIO  
FINANCEIRO DE

A Aliança dos Trópicos 
Sustentáveis é uma pesquisa 
estratégica de organizações não 
governamentais independentes 
que se baseiam em pesquisas, na 
atuação de várias partes interessadas 
e no conhecimento local para criar 
modelos de desenvolvimento rural 
de baixas emissões (DRBE) nas 

regiões tropicais. Os membros fundadores da Aliança são o Earth 
Innovation Institute (Brasil, Indonésia, Colômbia), o Pronatura-
Sur (México), o Instituto del Bien Común (Peru), o Instituto 
de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Brasil) e o Movimento 
Cinturão Verde (Quênia), com colaboração da Foundation for 

International Environmental Law & Development. A Aliança 
procura melhorar os meios de subsistência rurais e o manejo de 
recursos naturais na importante região dos Trópicos por meio de 
abordagens inovadoras de DRBE. Essas abordagens enfatizam 
soluções informadas e projetadas localmente que integrem ou 
possam ampliar as políticas e os programas de nível subnacional 
e nacional. A Aliança serve como uma plataforma para que os 
parceiros trabalhem juntos em uma escala global para apoiar as 
políticas, os arranjos institucionais e os mecanismos do mercado 
que dão suporte ao desenvolvimento rural sustentável com baixas 
emissões em toda a região tropical. A força dessa rede está na 
sua capacidade de compartilhar as lições aprendidas e elaborar 
coletivamente estratégias de desenvolvimento rural de baixas 
emissões que possam servir como modelos para outras regiões.
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PARA MAIS INFORMAÇÕES  http:/earthinnovation.org/our-work/global/sustainable-tropics-alliance/
CONTATO  Claudia Stickler cstickler@earthinnovation.org




