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MENOR TAXA DE DESMATAMENTO NO BIOMA AMAZÔNIA EM 23 ANOS; 81,2% 
DA FLORESTA AMAZÔNICA PRESERVADOS 
 
 
Boas notícias para o Brasil e o restante do mundo. Resultado reflete melhoria sensível no 
sistema público de governança. ABIOVE reforça necessidade de pagamento por serviços 
ambientais 
 
O governo brasileiro anunciou dois importantes números que refletem melhoria sensível 
no sistema público de governança: a menor taxa de desmatamento no Bioma 
Amazônia, em 23 anos, e a indicação de que 81,2% da  floresta amazônica estão 
preservados. 
 
Esses anúncios, feitos pela presidente Dilma Rousseff e pela ministra do Meio Ambiente, 
Izabella Teixeira, vieram acompanhados de explicações tranquilizadoras, pois a medição 
da área total desmatada, entre agosto de 2010 e julho de 2011, de 6.418 km², foi feita 
pelo Sistema Prodes, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que consolida 
informações coletadas ao longo de um ano por satélites capazes de detectar todas as 
áreas desflorestadas. Segundo o Inpe, os números divulgados pelo Prodes são muito 
precisos e confiáveis. O índice informado recentemente pelo governo foi o menor desde 
que o Inpe começou a fazer a medição, em 1988. 
http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia =2938 
 
A ministra Izabella afirmou que a preservação de 81,2% da floresta amazônica e as 
sucessivas quedas no desmatamento, desde 2005, colocam o Brasil bem próximo do 
cumprimento das metas da Conferência do Clima de Copenhague. “Reduzimos em 
67,14% as emissões por desmatamento”, informou. O compromisso brasileiro, previsto no 
Plano Nacional sobre Mudanças do Clima, é de 80% até 2020. Segundo a ministra, a 
tendência de queda do desmatamento está sendo mantida. 
 
Essas informações corroboram o que a ABIOVE – Associação Brasileira das Indústrias de 
Óleos Vegetais - entidade do agronegócio coordenadora da Moratória da Soja, instituída 
em 2006 - vem argumentando: houve uma melhoria sensível do sistema de governança 
pública, nos últimos cinco anos, o que deverá garantir a aplicação do novo Código 
Florestal. Tal sistema de governança inclui identificação ágil de desmates e incêndios com 
uso de imagens de satélite que geram evidências indeléveis; identificação do proprietário 
por meio do Cadastro Ambiental Rural - CAR; legislação com regras para punições 
(decreto que estabelece multas e embargos); fiscalização coordenada do Ibama, Polícia 
Federal, Polícia Rodoviária e Força Nacional; e aumento das unidades de conservação 
sob controle do Estado, a exemplo de parques nacionais e reservas indígenas. 
 
Os instrumentos de que dispõe o governo para fazer cumprir a legislação ambiental 
brasileira - uma das mais rigorosas do mundo - estão funcionando. O Grupo de Trabalho 
da Moratória da Soja implementará, em breve, o Programa de Incentivo ao Cadastro 
Ambiental Rural – CAR no Bioma Amazônia. Esse documento dá segurança jurídica à 
propriedade rural. Para a obtenção do mesmo é preciso mapear o uso e a ocupação do 
solo na propriedade rural, indicando as áreas de Reserva Legal (RL), as Áreas de 
Preservação Permanentes (APPs), os recursos hídricos e a área produtiva. Para se 
conseguir o CAR é necessária a aprovação do órgão ambiental, que também exige a 
regularização de todos os documentos da propriedade rural. Com o CAR das 
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propriedades rurais, o governo terá em mãos todo o mapeamento fundiário do território 
brasileiro. 
 
A melhoria do sistema de governança pública vem acompanhada de maior 
conscientização de produtores rurais sobre a importância da sustentabilidade. Existe 
consciência de que é possível conciliar produção de alimentos com conservação do meio 
ambiente. 
 
O Brasil tem uma das maiores e mais sustentáveis produções agrícolas do planeta; a 
agricultura brasileira ocupa menos de 10% do território nacional, sendo que 61% do 
território são cobertos por vegetação nativa. 
 
Países prestadores de serviço ambiental para o mund o, como o Brasil, têm que 
ser recompensados pelos países historicamente polui dores . Nações desenvolvidas, 
que congregam 20% da população mundial, são responsáveis pela emissão de 80% dos 
gases de efeito estufa. Trata-se do princípio da responsabilidade comum, porém 
diferenciada, entre países. 


