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O Governo do Estado do Amazonas criou, por meio da Lei Estadual 3135 
de junho de 2007, o Centro Estadual de Mudanças Climáticas – Ceclima, no 
âmbito da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SDS). 
É o primeiro centro governamental especializado em articular e implementar 
políticas públicas sobre mudanças climáticas.

O Ceclima tem a missão de instituir a Política Estadual de Mudanças 
Climáticas, estabelecendo estratégias que conciliem a conservação do meio 
ambiente no Estado, ações para a desaceleração das mudanças climáticas e 
adaptação aos seus efeitos. O órgão está estruturado em três programas es-
taduais:

1. programa estadual de educação sobre mudanças climáticas 
Difusão de conhecimento e capacitação de professores da rede pública es-
tadual, lideranças comunitárias e servidores estaduais nessa temática.
2. programa estadual de Florestas e serviços Ambientais 
Desenvolvimento de políticas públicas de combate às mudanças climáticas 
por meio de projetos de conservação florestal, utilizando mecanismos de 
Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA).
3. programa estadual de incentivo à utilização de energias 
Alternativas limpas e redutoras da emissão de Gases de 
efeito estufa 
Incentivo ao uso e disseminação de energias alternativas limpas adaptadas 
à realidade da região amazônica.

Esta cartilha é produto do Programa Estadual de Florestas e Serviços am-
bientais, que possui três objetivos principais: 

1.  Desenvolver projetos de Redução de Emissões do Desmatamento e da 
Degradação Florestal (REDD) que auxiliem no combate ao desmatamento 
no Amazonas; 
2. Promover ações para a consolidação da base de dados sobre os estoques  e 
sequestros de carbono nas florestas do estado do Amazonas, para que os projetos 
de Pagamentos por Serviços Ambientais possam ter bases científicas sólidas;
3. Promover a disseminação de informações para a sociedade amazonense 
com relação à importância das florestas do estado para a manutenção do 
clima local e mundial.
Esta cartilha explica de forma simplificada o papel da Floresta Amazônica, 

principal floresta tropical do mundo, no contexto das mudanças climáticas. É 
um convite a todos para que conheçam um pouco mais sobre a importância 
dessa floresta para a região, para o país e para o mundo. 

Boa leitura!

nádia cristina d‘ávila Ferreira
Secretária de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
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As mudanças climáticas já fazem parte do cotidiano das pessoas no 
mundo inteiro. O aumento na temperatura, por exemplo, vem mudando 
muitos aspectos do clima como conhecemos. Ondas de calor intenso no 
inverno, furacões e tornados, secas, enchentes e muitos outros fenôme-
nos naturais estão mais frequentes e mais intensos, devido ao aumento 
da concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera – sobretudo o 
dióxido de carbono (CO2), também conhecido como gás carbônico.

Hoje, esse gás é liberado para a atmosfera principalmente por meio 
de atividades realizadas pelo homem, como, por exemplo, aquelas de-
correntes dos processos industriais, do mau uso de energia, transporte 
e das mudanças de uso do solo, como o desmatamento das florestas 
tropicais e as práticas agropecuárias. O dióxido de carbono (CO2), em 
conjunto com outros gases poluentes em menor concentração, tem a 
capacidade de reter calor na atmosfera, causando assim o que conhece-
mos como efeito estufa.

O efeito estufa é semelhante ao que ocorre quando nos cobrimos 
com cobertores grossos em dia de frio – nosso corpo permanece aqueci-
do. No caso do planeta Terra, seu cobertor são os gases do efeito estufa. 
Se a concentração desses gases (cobertores) continuar aumentando, o 
planeta sofrerá um grande aquecimento.

Já é de conhecimento da ciência que a concentração de gás carbôni-
co na atmosfera está muito maior que há 50 anos. Sabemos hoje que a 
destruição das florestas, poluição de rios e dos cursos d’água, as diversas 
formas de degradação da natureza e a queima de combustíveis fósseis 
são os responsáveis pelas mudanças no clima.

Introdução

Queimadas e desmatamento 
são as principais causas de 
emissão de gases de efeito 
estufa da floresta.

© Greenpeace/daniel Beltrá
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mAs como A quAntidAde de GAses de eFeito estuFA 
está AumentAndo? quAl é A suA oriGem?

Tudo começou durante a revolução industrial. Na época, a necessi-
dade de gerar grande quantidade de energia culminou em um sistema 
de produção com baixo nível tecnológico e total descaso pelo meio am-
biente, visto que as indústrias trabalhavam a todo vapor abastecidas por 
combustíveis fósseis, principalmente o carvão mineral.

Com o passar do tempo, os países industrializados aprimoraram suas 
tecnologias – aproveitando melhor a energia produzida – e hoje es-
tão buscando fontes alternativas, como a energia dos ventos e do sol. 
Entretanto, os combustíveis fósseis, como o petróleo (gasolina, óleo die-
sel e óleo combustível), o carvão mineral e o gás natural ainda permane-
cem como as principais fontes energéticas.

Mas apesar de serem os maiores vilões, os combustíveis fósseis não 
são os únicos responsáveis pelas emissões de carbono mundial. A reti-
rada e queima das florestas (mudança do uso do solo) lançam grandes 
quantidades de gás carbônico na atmosfera. Assim, ao contrário dos 
países industrializados, a principal fonte de emissão de gases de efei-
to estufa (GEE) nos países em desenvolvimento, como o Brasil, são as 
queimadas florestais e os desmatamentos para a extração de madeira e 
a criação de gado.

OS vIlõeS

desmatamento
55%

energia
1,7%

energia
25,9%

mudança de 
uso do solo
17,4%

indústrias
19,4%

outros
2,8%

transportes
13,1%

edificações
7,9%

emissÕes de Gás cArBônico (co2)
BrAsil

emissÕes de GAses de eFeito estuFA
mundo

Fonte: IPCC,2007.Fonte: McKinsey&Company, 2009.

agricultura
13,5%

agricultura e
pecuária

25%

transportes
1,7%

indústrias
13%

edificações e 
tratamento de 

resíduos
3%
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Esses fatores, somados à agricultura e à pecuária são conhecidos 
como mudanças no uso do solo, e representam cerca de 17,4% das 
emissões mundiais. O Brasil ocupa o 4o lugar entre os países que mais 
emitem GEE.

Mas, além de emiti-
rem grandes quantida-
des de carbono devido 
às queimadas, as flo-
restas também são ca-
pazes de retirar o gás 
carbônico da atmos-
fera e incorporar esse 
carbono em sua maté-
ria viva. E elas fazem 
muito mais: esta carti-
lha pretende mostrar 
alguns de muitos serviços prestados pelas florestas ao planeta.

Sabe-se hoje que a Floresta Amazônica ajuda a manter o ciclo das 
chuvas de outras regiões do Brasil, regula o clima do planeta e também 
contribui para a manutenção das espécies de plantas e animais (biodi-
versidade). Isso sem falar nas milhares de pessoas que vivem no interior 
da floresta e dela sobrevivem.

Entretanto, se as emissões de gás carbônico provenientes da destrui-
ção das florestas e a queima dos combustíveis fósseis continuarem no 
ritmo em que estão os cientistas acreditam que enfrentaremos grandes 
problemas ambientais, econômicos e sociais. Novos consensos científi-
cos mostram que estaremos diante de sérios riscos, se as temperaturas 
globais ultrapassarem o patamar de 2ºC acima dos níveis pré-industriais. 
Todos sabemos que os países industrializados são os grandes responsá-
veis pela maioria das emissões históricas de carbono. Mas os países em 
desenvolvimento, como China, Índia e Brasil, estão se tornando grandes 
emissores de GEE. Para esses países em rápido desenvolvimento econô-
mico, é importante que as ações focadas na redução das emissões de 
carbono não comprometam esse crescimento e também não colaborem 
com o aumento da pobreza.

Nesta cartilha serão discutidas questões sobre a importância das flo-
restas relacionadas às mudanças climáticas – como o carbono é arma-
zenado e como essa quantidade de carbono influencia as mudanças 
climáticas no planeta. Além disso, os outros serviços ambientais pres-
tados pelas florestas serão apresentados e comentados. Para finalizar, 
discutiremos o contexto político mundial e regional no qual o debate 
sobre o papel das florestas está inserido.

Fonte: IPCC,2007.

agricultura
13,5%

Fontes de co2

emissÃo

mundo BrAsil

Queima de combustíveis fósseis 80-83% 30%

Desmatamento 17-20% 70%

Fonte: WWF, 2008.
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o que é florestA? 

Embora pareça simples, existem muitas 
definições para o termo floresta. A que pode-
mos encontrar no dicionário diz que floresta 
é uma vegetação fechada, formada por árvo-
res altas que cobrem uma grande extensão 
de terreno.

É importante saber que estas árvores da 
floresta não interagem somente entre si, mas 
principalmente com o ambiente onde estão. 
Em termos mais científicos, dizemos que a 
floresta forma um “ecossistema”, onde a par-
te viva (animais, plantas, microorganismos, e 
outros), chamada de meio biótico, interage 
com o meio abiótico (solo, ar, água). 

Como exemplos destas interações com 
o seu ambiente podemos citar a rela-
ção entre a floresta e a água, e entre 
a floresta e o ar. Essa relação e 
algumas outras, serão discutidas 
mais à frente.

A Floresta Amazônica 
é a maior floresta tropi-
cal do planeta. Dentro do 
que chamamos Floresta 
Amazônica, existem 
vários tipos de flores-
ta, como os igapós, as 
várzeas e as florestas de terra 
firme. O estado do Amazonas 
possui a maior parte da sua área 
coberta por estes tipos de floresta. 
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e quAl é o tAmAnho dA áreA de FlorestAs 
no estAdo do AmAzonAs? 
 

O estado do Amazonas possui pouco mais de 1,57 
milhões de km², com 98% da sua vegetação conser-
vada. Desses, 1,40 milhões são de florestas primárias, 
ou seja, virgens. Esta área corresponde a mais ou me-
nos um terço da Amazônia brasileira. O Amazonas é 
o estado com a maior área de floresta conservada no 
Brasil, e cerca de 50% da sua área está protegida por 
Unidades de Conservação, reservas extrativistas, par-
ques nacionais, estaduais e federais e também terras 
indígenas.  

No gráfico a seguir é possível ver o histórico do 
desmatamento nos estados Amazônicos brasileiros. 
Dos nove estados que compõe a região, podemos no-
tar que o Amazonas, depois do Amapá, do Acre e do 
Tocantins, é o estado que possui a menor taxa de des-
matamento na Amazônia. 

AMAzOnAS COnSeRvAdO

pArticipAçÃo de cAdA estAdo no 
desmAtAmento dA AmAzôniA
desmAtAmento AcumulAdo Até 2008  

nos estAdos dA AmAzôniA leGAl

Pará

Tocantins

Acre

Amazonas

Roraima

Mato
Grosso

Maranhão

Rondônia

Fonte: INPE, 2009.
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Roraima
Amapá



14

© Greenpeace/daniel Beltrá



15
servIços AmbIentAIs 
prestAdos pelAs florestAs

 
Nas últimas décadas, várias pesquisas científicas têm procurado 

entender a importância das florestas. Sempre se soube que elas 
são fonte de produtos para os seres humanos, como a ma-
deira, resinas, remédios, celulose, cortiça, frutos, entre outros. 
Entretanto, cada vez mais percebe-se que a floresta forne-
ce ao homem muito mais do que produtos. As florestas 
também geram serviços ambientais.

Os serviços ambientais nada mais são 
do que os benefícios prestados pelas 
florestas em pé ao homem, como por 
exemplo, proteger o solo da erosão, 
manter as chuvas e regular o clima lo-
cal e regional. De forma simplificada, 
podemos dizer que serviço ambiental 
é como se fosse um “trabalho” 
que as florestas realizam e que 
favorecem o homem. Por isso, é 
importante manter esses bene-
fícios para as comunidades, para 
o estado, para o Brasil e para o 
mundo. 

A seguir vamos discutir alguns 
dos principais serviços ambientais 
gerados pelas florestas. Comentaremos 
também por que esses serviços são impor-
tantes para o funcionamento e para a manutenção 
da nossa vida no planeta Terra.
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mAnutençÃo do ciclo dA áGuA

Os cientistas chamam de ciclo hidrológico o movimento da água 
entre os oceanos, continentes e o ar. Na atmosfera, a água se en-
contra na forma de vapor e, dependendo das condições climáticas, 
esse vapor de água chega à superfície terrestre na forma de chuva, 
neve ou granizo. Parte dessa água da chuva vai para os reservató-
rios de água (rios, lagos, igarapés, oceanos, etc.) e evapora nova-
mente, retornando para a atmosfera, enquanto a outra parte vai 
para o subsolo. 

A Amazônia recebe umidade dos ventos que vem do Oceano 
Atlântico. Esta umidade cai no solo sob a forma de chuva. A água 
das chuvas é absorvida não só pelas plantas, mas pelo solo também. 
A absorção de água pelas plantas faz parte de seu sustento para 
a produção de alimento – uma planta absorve água por meio de 
suas raízes, “puxando” a água do solo e distribuindo-a para todas as 
suas  outras partes. A água funciona como condutora dos nutrientes 
necessários para a sobrevivência das plantas e é essencial nos pro-
cessos de fotossíntese, para a produção de seu próprio alimento.

Fonte: SOARES, 2004.

evaporação

massa de ar 
vinda do oceanochuva

escoamento 
água que escorre 
pelo solo até atingir 
um rio ou lago

infiltração 
água que penetra no solo 
e atinge cursos d’água subterrâneos

evapotranspiração 
vapor de água 
liberada pelas plantas
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Mudanças na cobertura do solo da 

floresta diminuem a evapotranspiração e 

a umidade, aumentam a temperatura na 

região e podem provocar mudanças sérias 

no clima regional e mundial.

Mas, além de “puxar”, as 
plantas também soltam água 
na forma de vapor para o ar, 
em um processo chamado de 
evapotranspiração. Isso nada mais é do que o “suor” das plantas. 
Esta água da evapotranspiração se junta com a que evaporou dos 
rios e lagos e forma a chuva. No caso da Amazônia esse processo de 
evapotranspiração é muito importante na formação das chuvas. 

Hoje sabemos que a Floresta Amazônica tem um papel funda-
mental no ciclo hidrológico local e regional, e que, devido à sua gran-
de extensão, pode influenciar o ciclo hidrológico de toda a Bacia 
Amazônica e de algumas regiões do centro-oeste e sul do Brasil. 

Os ventos alísios (ventos que sopram de leste para oeste) carre-
gam vapor d’água que vem do oceano Atlântico, passam pela região 
Amazônica, carregam parte da umidade 
gerada pela floresta, são desviados quan-
do encontram os Andes e promovem uma 
“distribuição” dessa umidade para as regiões 
centro-oeste, sudeste e sul do Brasil.

Assim, a Floresta Amazônica não é res-
ponsável por “produzir” a chuva, mas possui 
um papel essencial na reciclagem e transfe-
rência de vapor d’água, tanto localmente como 
para outras regiões. Dados científicos, baseados no 
balanço dos recursos hídricos, indicaram que 56% da 
umidade total que entra na Amazônia sai pelos rios,   
e os 44% restantes saem para outras regiões na forma  
de vapor d’água.

estima-se que cada árvore de grande porte 
da Floresta Amazônica façam ser evaporados 

cerca de 300 litros de água por dia, e que 
a região, libere cerca de 20 bilhões de 

toneladas de água diariamente.

O vapor d’água passa 
por Manaus e chega a 

Buenos Aires, onde tem 
grande influência sobre a 
produtividade agrícola no 

Centro-oeste, Sudeste e 
Sul do Brasil.

ventos alísios

A
nd

es

chuva no sul e 
sudeste da 
América latina
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A Floresta Amazônica possui 
uma média superior a 100 

espécies de árvores por hectare.

conservAçÃo dA BiodiversidAde

O termo biodiversidade pode ser definido como a variedade das 
plantas e animais de um determinado lugar. Estas plantas, animais 
e microrganismos fornecem alimentos, remédios e boa parte da 
matéria-prima que é utilizada por todos nós. Mas, além deste valor 
material, a biodiversidade reflete a própria diversidade da natureza. 

Estima-se que a Floresta Amazônica abrigue cerca de 30% de 
todas as espécies de plantas e animais do planeta. Mas esse valor 
deve ser bem maior, uma vez que ainda existem inúmeras espécies 
ainda não descobertas pela ciência. 

Abrigar todas estas espécies é um exemplo de serviço ambiental 
prestado pelas florestas em 
pé. A destruição das florestas 
consequentemente levará ao 
desaparecimento de diversas 
espécies de plantas e animais 
que nela vivem. 

mAnutençÃo dA estABilidAde do climA

O clima é a principal preocupação mundial atual e muito mudou 
desde que as concentrações de gases de efeito estufa (GEE) pas-
saram a alarmar a comunidade científica. Nesse contexto, o papel 
das florestas vem sendo amplamente questionado e debatido – as 
emissões de gases de efeito estufa, com origem no desmatamento e 
na agropecuária, perfazem no mundo todo cerca de 20% do total de 
emissões. Por isso, é consenso que qualquer ação séria para atacar 
as mudanças climáticas deve levar em conta a proteção das florestas 
tropicais do mundo. Mas, devido às questões políticas e econômicas 
de cada país, apenas algumas nações deram início a programas e 
projetos de proteção das florestas.

Plantas 40.000 sp.

Aves + de 1.000 sp. 

Mamíferos 311 sp.

Anfíbios 163 sp. 

Répteis 240 sp. 

Peixes 1.300 sp. 

Primatas 14 gêneros

Fonte: CGEE/MCT, 2006.
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mAs como As FlorestAs AuxiliAm  
nA mAnutençÃo do climA? 

Como já vimos, a floresta influencia principalmente na umidade 
relativa do ar, por meio da evapotranspiração, o que é diretamente 
refletido no ciclo das chuvas.  

Além da umidade relativa, a floresta também tem influência so-
bre o regime de ventos. As árvores criam uma barreira natural para 
a circulação do ar. Essa barreira natural faz com que o ar circule 
dentro da floresta, movimentando a umidade que ali se encontra e 
deslocando-a para outras regiões, caindo no ciclo descrito acima. 

Estudos revelam que em um cenário mais quente provocado pelo 
aquecimento global, as temperaturas na região amazônica pode-
riam aumentar ainda mais. Este aumento da temperatura deixaria o 
clima mais seco, levando à morte muitas plantas e animais (empo-
brecimento da floresta). Além disso, as mudanças no clima podem 
causar secas e enchentes na região, mais frequentes e mais inten-
sas. Estes eventos resultariam certamente num alto custo financeiro, 
isso sem mencionar as consequências ambientais e sociais associa-
das a essas mudanças. 

estoque de cArBono nAs FlorestAs

A principal razão para a importância das florestas tropicais na 
questão das mudanças climáticas é o estoque de carbono que elas 
contém. Por meio da fotossíntese, as florestas absorvem o carbono 
da atmosfera e liberam o oxigênio. Esse carbono absorvido na forma 
de gás carbônico é transferido para todas as partes da planta. Assim, 
as florestas funcionam como grandes depósitos de carbono. 

É por isso que não existe dúvida na comunidade científica de que 
as florestas possuem um importante estoque de carbono. Apesar dis-
so, ainda não há um consenso sobre a quantidade de carbono que 
é estocado dessa forma. As estimativas variam bastante entre um 
estudo e outro – de 130 a 165 toneladas de carbono, por hectare.

Alguns estudos apontam que as florestas do estado do Amazonas 
possuem um estoque de quase 23 bilhões de toneladas de carbono. 
Para se ter uma idéia do que isso representa, a queima de 1 hectare 
de floresta tropical (100 m X 100 m – tamanho aproximado de um 
quarteirão padrão) é o mesmo que queimar quase 260 mil litros de 
gasolina. 

Mas quando o assunto é a dinâmica do carbono nas florestas, 
ou seja, o resultado entre a quantidade de carbono que entra pela 
fotossíntese e a quantidade que sai por meio da respiração, existem 
várias divergências entre os cientistas. Alguns acham que a Floresta 
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Amazônica sequestra (absorve) carbono da atmosfera, sendo, por-
tanto, um “sumidouro” de carbono. Outros pesquisadores acreditam 
que a floresta lança mais carbono para a atmosfera do que absor-
ve. Essa explicação baseia-se na justificativa de que a floresta seria 
velha, com alta taxa de mortalidade de árvores, fazendo com que a 
floresta funcione como uma “fonte” de carbono. Há ainda os que 
dizem que a Floresta Amazônica está em equilíbrio e que o balanço 
de carbono (respiração menos fotossíntese) é zero, ou seja: neste 
caso, a floresta nem sequestra, nem emite. 

Assim, para se ter certeza se a floresta funciona como “sumidou-
ro”, como “fonte” de carbono, ou está em equilíbrio, é necessário 
realizar o que chamamos de um inventário florestal contínuo por 
muitos anos. 

O inventário florestal é o “censo” das árvores presentes em uma 
área demarcada. Nesse caso são medidas as alturas e os diâmetros 
de seus troncos. Dependendo do objetivo, o inventário florestal pode 
ser de 100% – no qual são medidas todas as árvores dentro de 
um diâmetro mínimo desejado. Como exemplo, pode-se medir ape-
nas as árvores que tenham mais de 20 cm de diâmetro, deixando 
de fora do censo as árvores mais finas. Em um segundo momento, 
anos depois, volta-se à mesma área e mede-se as mesmas árvores. 
A diferença entre o valor obtido hoje e o que tínhamos na primeira 
medida corresponde a quanto a floresta armazenou de carbono na 

gás carbônico
(CO2) água

(H2O)

oxigênio
(O2)

energia solar

glicose
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Queimar um hectare 
de floresta primária 
emite o equivalente 
à queima de 250 mil 
litros de gasolina.
Essa quantidade 

seria suficiente para 
abastecer 5 mil 

carros populares.

Fonte: CETESB/2003.

sua biomassa. Assim, se a diferença for positiva, houve sequestro de 
carbono e a floresta cresceu. Se for negativa, significa que a floresta 
emitiu GEE, portanto diminuiu. Mas, se o resultado desta diferença 
for zero a floresta está em equilíbrio. 

Estudos mais recentes mostram que a floresta está crescendo e, por 
isso, absorvendo carbono da atmosfera na sua biomassa. Nesse caso, 
as florestas tem uma função muito importante na retirada do carbono 
da atmosfera. Isso sem considerarmos que ao conservarmos as flores-
tas, estamos evitando que mais carbono seja lançado na atmosfera. 
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CAlCulAndo A bIomAssA 
dAs florestAs

como os cientistAs sABem A 
quAntidAde de cArBono que 
umA árvore possui? 

Atualmente sabe-se que, em média, 
40% do peso total de uma árvore é água. 
Desconsiderando-se o peso da água, o 
que sobra é o chamado de peso seco 
ou biomassa seca. Aproximadamente 
50% da biomassa seca é composta ex-
clusivamente de carbono. Mas, como os 
cientistas chegaram a esses números?

O primeiro passo para os cálculos 
de biomassa e carbono é escolher uma 
área florestal com um tamanho defi-
nido, como por exemplo, uma área no 
tamanho de 10m x 10m, chamada de 
parcela florestal. Dentro dessa área 
são medidos os diâmetros de todas as 
árvores numa altura padrão de 1,30m 
do solo. Em seguida, essas árvores são 
derrubadas e as suas partes são separa-
das em folhas, galhos e raízes. Por ser a 
parte mais pesada, o tronco é cortado 
em pedaços pequenos. 
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Fonte: SILVA, 2007.

COMO É 
CALCULADA A 
BIOMASSA
DA FLORESTA?

Mede-se o diâmetro da 
árvore (a 1,30m do solo);

Mede-se a altura total e do 
tronco da árvore com uma trena;

Divide-se a árvore em compartimentos:

Recolhe-se e pesa-se 
todas as partes,  
incluindo a serragem;

Pesa-se 
cada um dos 
compartimentos
e soma-se os pesos.

fim
.

1 2

3

4

5

tronco galhos 
grossos

galhos 
finos

folhas

flores

frutos

raízes
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Depois que todas as partes da árvore são separadas,  os pedaços 
(folhas, galhos, raízes e pedaços do tronco) são pesados na própria 
floresta, utilizando uma balança “especial”. A somatória dos pesos 
de todas as partes é igual ao peso total da árvore.

Para obter a quantidade de carbono contida em uma árvore, uma 
amostra de cada uma de suas partes é retirada, ou seja: separa-se 
um pouco das folhas, alguns pedaços de galhos e de raízes e corta-
se uma fatia fina, de 1 cm de espessura, do tronco. Os pesos de 
cada uma destas amostras são obtidos e assim temos o chamado 
peso fresco. 

Depois disso, essas amostras são colocadas para secar em uma es-
tufa. Os pesos das amostras são monitorados diariamente até que não 
haja mais diminuição, devido à perda de água. Quando ocorre essa 
estabilidade, sabemos que o peso seco das amostras foi atingido.

As amostras secas são enviadas para um laboratório, que, com 
métodos sofisticados e equipamentos avançados, determina a quan-
tidade de carbono existente.

Para cada árvore contida na parcela é realizado esse mesmo pro-
cedimento. Assim se obtém a quantidade, em quilos, de carbono 
existente na área estudada.

 Para saber quanto carbono existe na floresta toda, basta fazer 
uma pequena conta de regra de três. Lembrando que 1 hectare 
tem 10.000 m²: Se em 100 m² existem, suponhamos, 1 tonelada 
de carbono, em 10.000 m² teremos 100 toneladas de carbono. É 
assim que conseguimos estimar a quantidade de carbono existente 
na Floresta Amazônica.
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1 hectare = 10.000 m2

10m

10m

1 tonelada de 
carbono

Se uma área de 100 m2 tem 1 tonelada (1.000 kg) 
de carbono, quantas toneladas tem uma área de 
10.000 m2?

100 m2   .  .  .  .  . 1 tonelada

10 .000 m2  .  .  . x toneladas

x = 10 .000/100

x = 100 toneladas
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pApel dAs florestAs no 
Contexto dAs mudAnçAs 
ClImátICAs

Como já discutimos, a principal questão relacionada às mudan-
ças climáticas é o aumento da concentração de gás carbônico na at-
mosfera. Isso faz com que o efeito estufa se intensifique, e aumente 
a temperatura média do planeta, o que chamamos de aquecimen-
to global. Entre as principais consequências podemos citar um forte 
impacto na produção agrícola mundial, derretimento dos gelos nos 
pólos e consequente aumento do nível dos oceanos e a extinção de 
inúmeras espécies de plantas e animais. 

como evitAr que estAs cAtástroFes AconteçAm? 
Diminuindo as emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera. 

mAs como? 
A redução das emissões de carbono deve acontecer principalmen-

te por meio de uma mudança de hábitos dos seres humanos, dimi-
nuindo a utilização de combustíveis fósseis e aumentando o uso de 
energias alternativas. Essa redução do uso de combustíveis fósseis 
precisa acontecer em todo o mundo, principalmente nos países de-
senvolvidos que vêm emitindo carbono há muito mais tempo. Apesar 
disso, o Brasil também pode cumprir sua parte procurando diminuir 
suas emissões de carbono.

No caso específico do nosso país, isso pode ser feito com a con-
servação da Amazônia. Como discutimos anteriormente, a Floresta 
Amazônica presta vários serviços ambientais valiosos e por ser a prin-
cipal floresta tropical do mundo, possui um papel muito importante 
no contexto das mudanças climáticas. Além de armazenar uma quan-
tidade enorme de carbono em suas árvores, a floresta ainda absorve 
parte do gás carbônico da atmosfera, por meio da fotossíntese.

Atualmente, estima-se que, só as florestas do estado do Amazonas, 
possuam estocadas cerca de 24 bilhões de toneladas de carbono. Isso  
equivale a 160 bilhões de barris de petróleo, a mesma quantidade que ob-
teríamos com as termelétricas de Manaus queimando diesel por 8 anos. 

Portanto, se a floresta desaparecer, a quantidade de carbono que 
será lançada à atmosfera seria suficiente para causar um efeito de-
vastador no planeta e em nossas vidas. Além disso, vários estudos 
sugerem que combater o desmatamento é a forma mais barata e 
mais fácil de minimizar os impactos das mudanças climáticas. 

A importância das florestas no combate ao aquecimento global 
é consenso em todo o mundo. Mas para que isso ocorresse, foram 
necessários muitos encontros e discussões. A seguir vamos mostrar 
um breve histórico de como essas discussões sobre mudanças climá-
ticas evoluíram, em especial quando voltadas para o tema florestas.
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hIstórICo e Contexto polítICo 
dAs mudAnçAs ClImátICAs

A primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Humano, organizada pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), foi realizada em Estocolmo, na Suécia, em 
1972. Nessa época, a maior preocupação mundial era com o meio 
ambiente do planeta e especialmente com o elevado consumo de 
combustíveis fósseis. 

Enquanto o mundo se preocupava com o alto consumo de com-
bustíveis fósseis, no Brasil, o problema era outro. A principal fonte 
de emissão de carbono no Brasil já era a derrubada e queima das 
florestas, ou seja, a substituição da cobertura vegetal em níveis 
alarmantes.

Em 1988, o Brasil fez o primeiro levantamento do desmatamento 
na Amazônia. O mundo se chocou com notícias que relatavam um 
desmatamento superior a 20 mil km² (o equivalente a uma área de 
2,5 milhões campos de futebol), no período de 1978 a 1987. 

Em 1988, a Organização da Nações Unidas (ONU) criou o Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em 
inglês). Esse órgão é composto por um grupo internacional de cien-
tistas com referência mundial na área de mudanças climáticas, e é 
encarregado de divulgar informações atualizadas sobre as mudanças 
no clima mundial, a importância das florestas em pé e as consequên-
cias dos desmatamentos para o clima do planeta. 

Em 1989, a Assembléia Geral das Nações Unidas realizou a se-
gunda Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente e, no ano se-
guinte, o IPCC divulgou o seu primeiro relatório. Nele, havia dados 
que relacionavam as ações humanas com o aumento nos níveis de 
gases do efeito estufa para a atmosfera, citações do aquecimento 
global como consequência dessas intervenções.

Em 1992, no Rio de Janeiro, os países membros da ONU voltaram 
suas atenções ao combate do desmatamento e deram mais atenção 
às mudanças climáticas. Esse encontro ficou conhecido como 
Rio-92. A preocupação com o tema mudanças climáticas foi 
unânime, tanto que durante a Rio-92 foi criada a Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (UNFCCC, 
sigla em inglês). Nesta convenção foi acordado que as emissões 
de gases de efeito estufa deveriam ser estabilizadas.

Depois da Rio-92, no dia 21 de março de 1994, foi assinado 
por 182 países, inclusive o Brasil, o primeiro acordo internacional 
sobre mudanças climáticas. O objetivo era estabilizar, de maneira 
voluntária, as emissões dos gases de efeito estufa. Porém, em 1997, 
percebeu-se que as emissões de gases de efeito estufa não haviam 
diminuido com relação ao que era emitido em 1990. Neste momento 
foi criado o Protocolo de Kyoto.
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O protocolo entrou em vigor em fevereiro de 
2005 e representa o primeiro passo concreto no 
sentido de evitar o aquecimento global e na re-
dução das consequências trágicas que vêm sen-
do vistas graças à intensificação das mudanças 
climáticas. As negociações agora tratam basica-
mente sobre o que será feito depois de 2012, 
quando acaba a vigência do protocolo.

Após o encontro em Kyoto houve um consen-
so de que a conservação das florestas tropicais 
era extremamente importante para qualquer 
procedimento de diminuição das mudanças 
climáticas. Apesar disso, não houve um acordo 
na questão de como as florestas entrariam no 
Protocolo de Kyoto. Isso porque a compensação 

monetária por ações reguladoras das emissões de carbono só estava 
relacionada com projetos de eficiência energética, mudança da ma-
triz energética, de combustível fóssil para fontes renováveis e menos 
poluidoras – e Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL). No 
âmbito das mudanças climáticas essa compensação monetária é feita 
por meio dos créditos de carbono e pode ser realizada também pelo 
mercado voluntário de geração desses mesmos créditos. 

evenTOS ReAlIzAdOS eM PROl dO MeIO 
AMbIenTe e dO ClIMA MUndIAl

1972

1973

1974

1975

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

1a cúpula da terra, 
estocolmo

1a conferência mundial
 sobre o clima, Genebra

criação do ipcc 
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change – Painel Intergovernamental 

sobre  Mudanças Climáticas)

1o relatório do ipcc

Fonte: MMA, MCT, UNGCCC, consultado em 2008.

O protocolo de Kyoto estabelece metas 
de redução de emissão dos gases 

causadores do efeito estufa aos países 
desenvolvidos. 

As nações desenvolvidas, chamadas de 
Anexo 1, que assinaram o documento 
deveriam diminuir suas emissões de 
gases de efeito estufa em 5,2% em 
relação ao que foi emitido em 1990. 

O prazo estabelecido para atingir tais 
metas foi de 2008 a 2012. este prazo 
é conhecido como primeiro período de 

compromisso do protocolo.
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Dentro dos Mecanismos de Desenvolvimento Limpo entrou a ques-
tão de reflorestamento, ou seja, um país pode ganhar créditos de 
carbono caso refloreste áreas que foram desmatadas antes de 1990. 
Assim, os países podem ganhar recursos para investir em áreas de re-
florestamento. Infelizmente, as propostas de compensação financeira 
para conservar as florestas tropicais ficaram de fora, pois, dentro do 
Protocolo de Kyoto não é possível que um país receba apoio finan-
ceiro para manter suas florestas em pé. Isso é uma contradição, pois, 
como já discutimos, a conservação das florestas e de seus serviços 
ambientais beneficia a Amazônia, o Brasil e todo o mundo. 

A discussão sobre incluir as florestas como uma possível maneira 
de mitigar as mudanças climáticas só voltou a ter destaque polí-
tico anos mais tarde. Apenas em 2005, na COP11, em Montreal, 
a Coalizão de Países com Florestas Tropicais (CFRN), representada 
pelo governo de Papua Nova Guiné, apresentou um documento ofi-
cializando projetos de créditos de carbono via desmatamento evita-
do, o RED – Redução de Emissão por Desmatamento e degradação 
florestal em países em desenvolvimento (Reducing Emition from 
Deforestation and Forest Degragadion in Developing countries).

O RED foi a principal maneira que os países com florestas tropicais 
encontraram para mitigar suas emissões de gases de efeito estufa, 
e, em especial, de receber apoio financeiro, pois evitar o desmata-
mento custa caro! Já que a Amazônia presta serviços ambientais que 
beneficiam a nós e ao planeta, nada mais justo que todos ajudem a 
pagar pelos custos.

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

2005

2006

2007

2008

2a cúpula da terra, 
rio de Janeiro

cop Kyoto 3o relatório do Giec

3a cúpula da terra, 
Johannesburgo

16 de fevereiro:
entra em vigor o 

Protocolo de Kyoto

3o relatório do ipcc
publicação da 1ª lei estadual sobre  
mudanças climáticas no estado do Amazonas

rio 92 cop Berlim

cop montreal

conferência nacional 
do meio Ambiente
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o AmAzonAs

O estado do Amazonas está na vanguarda da formulação e imple-
mentação de políticas públicas que conciliem a conservação ambiental 
com o desenvolvimento social e econômico, por meio do Programa 
Zona Franca Verde (ZFV). Trata-se de um programa de desenvolvimento 
sustentável com geração de renda aliado à conservação da natureza. 

Dentro do contexto do programa Zona Franca Verde surgiu a 
Política Estadual de Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental 
e Desenvolvimento Sustentável. O Amazonas é o primeiro estado do 
Brasil a voluntariamente criar uma política estadual que visa diminuir 
seu impacto juntos às mudanças climáticas. A Lei nº 3.135, de 5 de 
junho de 2007, cria instrumentos de incentivo para a execução de 
atividades e projetos que busquem a redução das emissões de gases 
de efeito estufa no estado.

Essa política estadual, dentre outras coisas, descreve sete progra-
mas relacionados a diversas ações para minimizar os efeitos das mu-
danças climáticas. Entre eles o Programa Estadual de Monitoramento 
Ambiental, que tem por finalidade monitorar e inventariar, periódica e 
sistematicamente, os estoques de carbono da cobertura florestal das 
florestas públicas e Unidades de Conservação do estado.

A fim de implementar os programas descritos na Política Estadual 
de Mudanças Climáticas, o governo do estado inovou mais uma vez, 
criando o Centro Estadual de Mudanças Climáticas (Ceclima). Este 
centro especializado em mudanças climáticas é único no país e tem 
como objetivo implementar a Lei nº 3.135, de 5 de junho de 2007, 
promovendo a educação, conscientização, pesquisa e disseminação 
de informação para a sociedade amazonense no que se refere às 
mudanças climáticas.



fInAlIzAndo...

Como discutimos por toda a cartilha, a conservação das 
florestas desempenha, sem dúvida, um papel fundamental na 
estabilização das concentrações dos gases de efeito estufa 
e na minimização dos efeitos das mudanças climáticas. Isso 
porque as florestas tropicais, principalmente a Amazônia, são 
grandes “armazéns de carbono”. A quantidade de carbono 
estocada nas árvores das florestas do estado é imensa, com 
dezenas de bilhões de toneladas. Assim, evitando o desmata-
mento, também estamos evitando que esta grande quantida-
de de carbono seja lançada na atmosfera. 

Mas a importância das florestas não para por aí. Além de 
armazenar e sequestrar carbono da atmosfera, elas são funda-
mentais na questão das mudanças climáticas também pelos 
outros serviços ambientais que prestam. As florestas ajudam a 
manter o ciclo das chuvas, a estabilizar o clima e a conservar a 
biodiversidade. Hoje, esses serviços ambientais estão cada vez 
mais valorizados, dada a descoberta contínua que eles geram 
à humanidade. Hoje sabe-se que são necessários aproxima-
damente 20 bilhões de reais para zerar o desmatamento na 
Amazônia, muito dinheiro.

Uma coisa é certa: estamos dentro da maior floresta tropi-
cal contínua do mundo e devemos conservá-la para continu-
armos usufruindo de seus benefícios. Para isso, o combate ao 
desmatamento deve continuar de forma rigorosa. Contudo, 
medidas de caráter emergencial que possam gerar incentivos 
positivos para a conservação das florestas em pé devem ser 
estabelecidos.

A conservação das florestas é certamente um benefício 
para as populações que delas vivem, mas é também um be-
nefício para o Brasil e para o mundo. Nada mais justo que 
sejamos remunerados por esse benefício global, especialmen-
te porque manter essa floresta em pé não é uma tarefa fácil 
e custa caro. A idéia é que os recursos financeiros obtidos a 
partir desse tipo de acordo possam ser utilizados em estraté-
gias e programas do governo que resultem na manutenção da 
floresta. Mas não só a conservação dela é importante. Temos 
que valorizar as populações tradicionais e indígenas amazô-
nicas que vivem dela. Por isso, seria importante que parte dos 
recursos fosse usado também em programas de educação, 
saúde e de incremento de renda, buscando uma melhoria da 
qualidade de vida destas populações.

© liliane martins
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A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável – SDS vem, por meio desta publicação, demonstrar seu 

interesse em disseminar informações sobre as florestas tropicais e 

seu papel na questão das mudanças climáticas. Esta cartilha discute 

o papel das florestas tropicais naturais no âmbito das mudanças 

climáticas e do aquecimento global. Esta discussão está centrada no 

entendimento de diversos serviços ambientais que a floresta gera, 

como o armazenamento e sequestro de carbono, a manutenção das 

chuvas, o equilíbrio do clima, e a conservação da biodiversidade. 

Depois de discutir o papel efetivo das florestas nas questões do 

clima e carbono, descrevemos como é calculada a quantidade de 

carbono nas mesmas. Para finalizar a cartilha discute o contexto 

político mundial e estadual sobre as políticas de mudanças climáticas 

relacionadas à conservação florestal. Com essa iniciativa, espera-se 

difundir o conhecimento sobre o importância das florestas tropicais 

para a nossa vida assim como a do planeta. 
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