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DESENVOLVIMENTO 
INTELIGENTE

DoZe PrincÍPios Para maXimiZar 
o estoQUe De carBono e a 
ProteÇÃo amBiental nas 
Florestas Da amaZÔnia
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1º Princípio:
As florestas intactas da Amazônia estão acumulando carbono

2º Princípio:
Desenvolvimento deve ser concentrado em poucas áreas

3º Princípio: 
Evite expandir estradas e rodovias por áreas florestadas

4º Princípio: 
Estradas pavimentadas têm impactos mais severos
do que estradas não-pavimentadas

5º Princípio: 
Construções de estradas e rodovias: planejamento antes e 
fiscalização para valer! 

6º Princípio: 
Ferrovias são melhores do que as estradas
para reduzir os danos às florestas

7º Princípio: 
Minimizar as queimadas durante as secas

8º Princípio: 
Para a vida silvestre mais sensível até mesmo
uma clareira pequena na floresta pode ser prejudicial

9º Princípio: 
Promover a extração de madeira com impactos reduzidos

10º Princípio: 
Atividades ilegais promovem o desmatamento

11º Princípio: 
Manutenção da conectividade das florestas

12º Princípio: 
Mega reservas são críticas

2

4

6

8 

10 

 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

...

.........

...........

.........................................

......................................................... 

 

........................................... 

............................... 

 
...............

......... 

........................ 

............................. 

.....................................................



“as florestas da amazônia podem
absorver anualmente até dois

bilhões de toneladas de dióxido de
carbono - mais do que é emitido

por regiões altamente industrializadas
como a grã Bretanha”
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1º Princípio

As últimas pesquisas sugerem que árvores em florestas não 
alteradas (primárias) da Amazônia, estão crescendo mais rápido 
e ficando maiores, possivelmente como resultado do aumento de 
dióxido de carbono (CO2) na atmosfera (as plantas utilizam dióxido 
de carbono para a fotossíntese).

Estudos indicam que cada hectare de floresta primária da Amazônia 
está acumulando de 0,6 e 1,0 tonelada de biomassa (matéria viva) 
por ano. Para atingir estes valores, cada hectare deve absorver por 
ano de 1,6 a 2,8 toneladas de dióxido de carbono da atmosfera.  

Considerando os milhares de 
hectares recobertos por 
floresta amazônica este ‘efeito 
sumidouro’ de carbono está 
potencialmente removendo 
anualmente centenas de milhares 
de toneladas de dióxido de 
carbono da atmosfera, ajudando 
assim o desaceleramento do 
aquecimento global – um serviço 
ambiental de alto valor para 
humanidade

As florestas que são degradadas 
pela extração de madeira, por 
queimadas ou por outras 
perturbações perdem biomassa 
ao invés de acumular carbono. 
Portanto, proteger grandes áreas 
de floresta intacta é a melhor 
estratégia para maximizar o 
estoque de carbono.

as florestas intactas 
da amazônia estão 
acumulando carbono.
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As árvores crescem e absorvem 
rapidamente o carbono da atmosfera.©Alex Robinson  www.alexrobinsonphotography.co.uk



“o desmatamento e a fragmentação
da floresta colocam em perigo de

extinção milhões de espécies”



2º Princípio

Os projetos de colonização, desenvolvimento e agricultura devem 
ser concentrados em poucas áreas e não dispersos extensivamente 
através de uma região para minimizar a fragmentação das 
florestas.

A fragmentação das florestas cria elevada quantidade de bordas na 
floresta.  Próximo à borda, a floresta perde muito da sua biomassa 
por duas razões.  Em primeiro lugar, muitas árvores morrem 
dentro dos primeiros 100-300 metros de borda devido aos ventos 
quentes e secos que, vindos das pastagens ao redor, adentram 
a floresta causando stress ou derrubando muitas árvores. Estas 
árvores contêm muita biomassa que é liberada para a atmosfera 
como dióxido de carbono quando elas morrem e são decompostas.

Em segundo lugar, as queimadas das pastagens adjacentes, que
são feitas para controlar as ervas daninhas e para promover o 
crescimento do pasto para o gado, freqüentemente penetram 
no interior das florestas.  Estas queimadas superficiais são 
extremamente destrutivas para as florestas, matando muitas 
árvores, cipós e outras plantas, causando assim mais emissões de 
dióxido de carbono.

Além disso, muitas espécies nativas tornam-se vulneráveis nas 
florestas fragmentadas e desaparecem devido ao isolamento 
de suas populações, à caça e à degradação do habitat. Por este 
motivo, minimizar a fragmentação de florestas tem grandes 
benefícios para a floresta tropical – para todas as plantas e 
animais.

Desenvolvimento deve 
ser concentrado em 
poucas áreas.
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“a construção de estradas sem um
planejamento adequado favorece
a exploração ilegal de madeira”



3º Princípio

Na Amazônia, 95% de toda a destruição da floresta ocorre num 
raio de 25 quilômetros das estradas e rodovias.  As estradas abrem 
a floresta para a colonização humana não-planejada, assim como 
para a caça, para a extração de madeira, para queimadas e para a 
especulação imobiliária.  Na maior parte dos lugares, as estradas 
são o maior inimigo das florestas.  Ferrovias e hidrovias bem 
planejadas são opções mais sustentáveis e menos destrutivas.  

evite expandir
estradas e rodovias
por áreas florestadas.
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O desmatamento aumenta com a expansão da malha viária.
©Alex Robinson  www.alexrobinsonphotography.co.uk



“estradas pavimentadas causam a
morte de um grande número de

  animais, colocando em risco
  suas populações”



4º Princípio

Estradas pavimentadas permitem o acesso durante todo o ano 
aos mercados urbanos e tendem a originar redes de estradas 
secundárias que aumentam ainda mais a destruição da floresta. 
Por isso, quando possível, a pavimentação de estradas que cortam 
áreas de floresta deve ser minimizada.

estradas pavimentadas 
têm impactos mais 
severos do que estradas      
não-pavimentadas.
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O desmatamento aumenta 
drasticamente nas 
proximidades de estradas.
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5º Princípio

Se não forem cuidadosamente planejadas, novas estradas 
promovem a destruição da floresta e a especulação imobiliária. 
É praticamente impossível criar unidades de conservação nas 
proximidades de estradas que sejam de fato áreas protegidas, 
principalmente quando populações humanas já estejam 
estabelecidas na área.  

construções de 
estradas e rodovias: 
planejamento antes e 
fiscalização para valer! 
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Rapid deforestation in Rondonia.



“Ferrovias podem minimizar a
destruição da floresta em
fronteiras de colonização”



6º Princípio

Se uma via de transporte que corta uma área florestada deve ser 
construída, então uma ferrovia é uma alternativa mais eficiente 
para a ocupação planejada e para o uso sustentável da floresta, 
uma vez que os trens param apenas em estações designadas. Isto 
concentra a destruição da floresta em poucas áreas e facilita a 
fiscalização de atividades ilegais e não-planejadas. 

Ferrovias são melhores 
do que as estradas 
para reduzir os danos 
às florestas.
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Ferrovias diminuem a caça ilegal e a ocupação de áreas de floresta.
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“o fogo destroi milhões de 
hectares de floresta anualmente”



7º Princípio

Durante secas severas, tais como aquelas em 1997-98 e 2005, as 
queimadas podem sair de controle destruindo grandes extensões 
de floresta, áreas agrícolas, casas e pastagens. A queimada de 1998 
em Roraima, por exemplo, destruiu mais de um milhão de hectares 
de florestas e imensas fazendas.

Por este motivo é essencial impor fortes restrições às queimadas, 
principalmente durante estações mais secas, e penalizar os 
responsáveis pelas queimadas ilegais. A freqüência de secas 
pode estar crescendo na Amazônia devido ao aquecimento 
global e ao fato de que o desmatamento em larga escala reduz 
a evapotranspiração da floresta, a qual libera vapor d’água na 
atmosfera e promove a formação de nuvens e chuvas.

minimizar as queimadas
durante as secas.
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O resultado do fogo.
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“muitas aves de florestas tropicais
evitam áreas abertas”



8º Princípio

As florestas tropicais contêm muitas espécies de animais 
especialistas, tais como aves de sub-bosque, macacos e insetos 
que evitam até mesmo clareiras artificiais pequenas na floresta. 
Por exemplo, uma estrada de 50 m de largura pode deter a 
movimentação local de várias espécies de aves de sub-bosque. 
Por esta razão, clareiras na floresta criadas para a agricultura ou 
estradas podem prejudicar populações de espécies nativas.  Para 
uma floresta saudável é fundamental minimizar a remoção da 
floresta.

Para a vida silvestre 
mais sensível até 
mesmo uma clareira 
pequena na floresta
pode ser prejudicial.
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A sobrevivência de espécies da Amazônia depende de florestas intocadas. 



“a exploração de madeira mal
planejada é extremamente nociva

à integridade da floresta”



9º Princípio
Promover a extração 
de madeira com 
impactos reduzidos.
As operações de extração seletiva de madeira geralmente 
removem entre uma a vinte árvores por hectare de floresta. 
Entretanto, as redes de estradas e os pátios pequenos necessários 
à extração das toras de madeira causam muitos danos à floresta. 
Muitas árvores morrem causando grandes emissões de carbono.

As emissões de carbono devido às operações de extração de 
madeira podem ser reduzidas por meio do planejamento cuidadoso 
das operações de extração da madeira e minimizando a construção 
de estradas na floresta.  Estes métodos redutores dos impactos da 
extração de madeira estão bem definidos e acrescentam muito 
pouco aos custos operacionais.

Ao limitar os danos à floresta, os impactos reduzidos na extração 
de madeira também têm grandes benefícios para a vida silvestre 
que é mais sensível à perturbações.
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É importante limitar o uso de tratores e buldozers para reduzir danos à floresta 
durante a exploração de madeira.



“a aplicação eficiente das leis 
ambientais existentes irão reduzir as 
ameaças às florestas da amazônia”



10º Princípio

A maior parte da destruição da floresta e das queimadas na 
Amazônia é ilegal. Tais atividades podem ser reduzidas pelo 
cumprimento das leis ambientais no que diz respeito à remoção 
da floresta, às áreas protegidas, ao zoneamento do uso da terra e à 
redução na construção de estradas através de florestas.
O monitoramento das florestas utilizando sensoriamento remoto e 
os especialistas do INPA em gerenciamento da paisagem podem 
ajudar a detectar atividades ilegais.

atividades ilegais
promovem o 
desmatamento.
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O desmatamento ilegal continua crescendo na Amazônia.



“muitas espécies desaparecem
em “ilhas” de floresta”



11º Princípio

Muitas das mudanças prejudiciais ocorrem quando a floresta torna-
se uma ilha, cercada por áreas degradadas tais como pastagens 
para gado. A fragmentação florestal reduz o armazenamento do 
carbono e pode levar à extinção local muitas espécies nativas.

Corredores que protejam a floresta entre áreas protegidas e ao 
longo dos rios podem ajudar na manutenção da conectividade em 
paisagens altamente modificadas pelo homem. Tais corredores 
de vegetação devem ter pelo menos de 100 a 200 m de largura e 
devem ser contínuos para funcionar de forma efetiva.

manutenção da
conectividade
das florestas.
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Manter a conectividade da floresta garante a sobrevivência de muitas espécies.
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“as araras necessitam de grandes 
extensões de floresta para sobreviver”



12º Princípio

Grandes áreas protegidas (maiores do que um milhão de km2 
de área) são cruciais para assegurar a sobrevivência de grandes 
predadores, espécies raras e espécies migratórias. Mega reservas 
são especialmente importantes devido às mudanças climáticas que 
estão ocorrendo em escala global.

O Corredor Central da Amazônia é vital no Estado do Amazonas, 
pois abrange um amplo gradiente de precipitação e, por isso, 
permitirá  a migração de espécies em resposta ao aumento das 
secas e da temperatura previstas para a região. Todos os esforços 
devem ser feitos para proteger a viabilidade e a continuidade 
do Corredor Central da Amazônia, especialmente ao longo da 
estrada BR-174, onde o corredor é mais vulnerável.

mega reservas
são críticas.
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O Corredor Central da Amazônia (CCA).



As pesquisas do INPA e do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos 
Florestais (PDBFF) estão fornecendo informações cruciais para ajudar na 
gestão florestal.  

•  Por exemplo, o trabalho realizado em parcelas permanentes de floresta 
dentro do PDBFF, que são monitoradas continuamente desde a década de 
1980, está fornecendo informações detalhadas sobre a taxa de acúmulo 
de carbono nas florestas da Amazônia Central.

•  Outra prioridade é estudar os impactos ecológicos das queimadas na 
Amazônia Central, especialmente sobre o armazenamento do carbono 
pela floresta.

•  Os estudos em andamento sobre fragmentação florestal e corredores 
para a vida silvestre serão úteis ao desenvolvimento de estratégias para o 
uso da terra e o ordenamento territorial no Estado do Amazonas.

Para mais informações contate:
Dra. Regina Luizão

Coordenadora do Projeto Dinâmica
Biológica de Fragmentos Florestais,

Manaus, Brasil.
Email: rccl@inpa.gov.br.

Telefone: 55 92 3642-1148.

Dr. William Laurance
Smithsonian Tropical

Research Institute,
Balboa, Panama.

Email: laurancew@si.edu.
Telefone: 507-212-8252.

Papel chave para as
estratégias de pesquisa
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