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NDC 2015  e  NDC 2020

Reduzir emissões em 37% em 2025 e 43% em 2030 (em relação a 2005)

Restaurar 12 milhões de ha de vegetação nativa até 2030

Zerar o desmatamento illegal até 2030

Restauração de 15 milhões de pastagens degradadas até 2030

Incremento de 5 milhoes de ha de Sistema Integrado de Lavoura, pecuária e Floresta até 2030

Aumentar a participação da bioenergia em 18% até 2030

Alcançar 10% de ganho de eficiência energética até 2030

Aumentar em 45% fontes de energia renováveis na matriz energética até 2030

Participação de pelo menos 28% de fontes renováveis além da hidrica na matriz total de energia



Emissões de GEE no Brasil (www.seeg.eco)

Mudança de uso da terra/ desmatamento  foi responsável por 

44% das emissões de GEE do Brazil em 2019

(MUT)

44%



Emissões e remoções históricas de CO2e setor MUT
● O setor de MUT foi responsável por um aumento de 23% nas 

emissões do Brasil em 2019.

● O desmatamento foi responsável por 94% das emissões 
brutas no setor (87% na Amazônia).



Emissões brutas 1990 - 2019 (transições)

Vegetação Nativa Primária
para outros usos

86% 
(6088 Mi ton CO2e)

Pasto 
para outros usos

4% 
(259 Mi ton CO2e)

Agricultura
para outros usos

1% 
(68 Mi ton CO2e)

Vegetação Nativa Secundária
para outros usos

8%
(475 Mi ton CO2e)
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Alencar et al. 2020 e Fellows et al. 2021. Disponível em at www.ipam.org.br

Fogo e desmatamento por Categoria Fundiária  
2019 e 2020 

50%

54%

Terras Públicas



Florestas Públicas Não destinadas
Alerta de desmatamento em FPND

Focos de calor em FPND

O fogo e desmatamento ocorrem principalmente
dentro de FPND Federais

Alencar et al. 2021. Disponível em at www.ipam.org.br

FPND Federal FPND Estadual



Alencar et al. 2021. Disponível em at www.ipam.org.br

CAR em sobreposição com Florestas Púb. Não destinadas



Alerta de desmatamento em FPND
com e sem sobreposição com o CAR

Focos de calor em FPND 
com e sem sobreposição com o CAR

Alencar et al. 2021. Disponível em at www.ipam.org.br

CAR, desmatamento e fogo em Flo. Púb. Não destinadas



Medidas para combater o fogo e o desmatamento

1

2

3

Comando e controle inteligente pode reduzir pelo menos 

metade do desmatamento (~50% ocorre em terras públicas e é ilegal)

Destinar as florestas públicas para conservação e 

produção florestal sustentável e cancelar CAR em sobreposição com 
essas áreas

Consolidar Áreas Protegidas (TI e UC) e apoiar Economias de 
base florestal

Apoiar com incentivos econômicos para conservação de 
ativos florestais privados
Apoiar economicamente e prover assistência técnica para a 
produção sustentável nos assentamentos

4

5

50%

50%

Caminhos para a solução



NDC 2020
Reduzir emissões em 43% em 2030 (em relação a 2005)

Não cita um número para a redução; Não apresenta como vai alcançar as metas

43%

43%

~35%

Emissões líquidas SEEG
Fonte: Observatório do Clima

Isso sem contar

com as 

emissões por 

fogo não

associadas ao

desmatamento
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