Salvar a Amazônia deve não apenas ser um feito heroico de seus
administradores naturais, mas uma cruzada que toda a humanidade não
pode mais adiar... Aproveitando as tecnologias atuais, mas também a
sabedoria acumulada durante séculos pela própria Amazônia: a Amazônia
em Pé1
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Nós, cientistas que estudamos e monitoramos a Floresta Amazônica, apelamos à razão e à
consciência da humanidade. A Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, está em grande
risco de destruição e, com esta, o bem-estar da nossa e das gerações futuras.
O Pacto de Leticia, adotado em 6 de setembro de 2019 pelos governos da região, destaca a
importância da pesquisa, tecnologia e gestão do conhecimento para orientar a tomada de
decisões em relação à Amazônia. Fazemos um apelo por um esforço científico e tecnológico
conjunto e urgente para proteger a Amazônia2.
A Amazônia é um lugar de imensa riqueza e diversidade natural e cultural. Formada há mais de
30 milhões de anos3 , abriga um décimo de todas as espécies da Terra. É habitada por povos
indígenas há mais de 11.000 anos4. Suas fronteiras legais abrangem aproximadamente 8,5
milhões de km2 - cerca de 12 vezes o tamanho do estado americano do Texas e 28 vezes o
tamanho da Itália - e se estendem pelo território de oito países: Bolívia, Brasil, Colômbia,
Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela5 e um território, a Guiana Francesa. Cerca de 5,5
milhões de km2 dessa área são florestadas.
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A Amazônia é o maior repositório de biodiversidade do mundo, lar de cerca de 10% de todas as
espécies conhecidas de plantas e animais do mundo. Ela contém quase metade de todas as
árvores encontradas nas regiões de florestas tropicais do mundo6, com uma estimativa de
16.000 espécies no total7. De fato, em apenas dois hectares, essa floresta tropical magnífica
abriga mais espécies de árvores do que toda a América do Norte8, onde em apenas uma dessas
árvores, pode haver tantas espécies de formigas quanto em toda a Inglaterra9. Os rios e
córregos também abrigam uma diversidade notável - mais de 44 espécies de peixes podem ser
encontradas em um pequeno trecho de um córrego, e mais de 2.300 são encontradas em toda
a bacia, mais do que pode ser encontrado em todo o Oceano Atlântico.
Ademais, é uma fonte de enorme diversidade cultural10. Mais de 35 milhões de pessoas vivem
em toda a extensão dessa incrível região. Isso inclui quase um milhão de indígenas
pertencentes a cerca de 400 grupos, cada um com sua própria identidade cultural e práticas de
gestão territorial11 e idiomas. Essa riqueza cultural é complementada por comunidades de
quilombolas, descendentes de escravos Africanos, e uma gama diversificada de povos
tradicionais que utilizam recursos florestais e fluviais.
A Amazônia desempenha um papel crítico nos ciclos hidrológicos globais. Seus rios contêm um
quinto de toda a água doce do planeta, sendo o rio Amazonas o maior afluente dos oceanos do
mundo12. A bacia Amazônica apresenta alta diversidade ecológica, hidrológica e climática desde
os Andes até as várzeas e transições para as savanas nos flancos norte e sul da bacia13.
A própria floresta ajuda a regular a variabilidade climática global (incluindo o fenômeno El NiñoOscilação Sul –ENOS) e os padrões de precipitação nas escalas local e regional, proporcionando
condições favoráveis à produção agrícola e segurança alimentar em todo o continente14.
Diariamente, a evapotranspiração transfere 22 bilhões de toneladas de água dos solos da
Amazônia para a atmosfera. Em torno de 50% das chuvas têm origem na evapotranspiração da
própria floresta (reciclagem de chuva)15 e explica por que as chuvas ao longo de diferentes
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transectos continentais na América do Sul exibem um aumento exponencial de acordo com sua
distância do Oceano Atlântico16.
Cerca de 70% do PIB (Produto Interno Bruto) da América do Sul deriva da zona de influência da
chuva produzida pela Amazônia17, incluindo os Andes tropicais e subtropicais. A Amazônia
conduz padrões de circulação atmosférica em larga escala e rios aéreos, enquanto a Cordilheira
dos Andes melhora a formação de nuvens e a chuva, permitindo a máxima precipitação sobre o
oeste da Amazônia18. Isso produz chuvas para geleiras tropicais, Páramos, Punas e Yungas nos
Andes e fornece água para grandes cidades como Bogotá, Quito, Lima e La Paz.
Por sua vez, os Andes fornecem escoamento e correntes para a planície Amazônica,
transportando sedimentos e nutrientes necessários para sustentar a extraordinária
biodiversidade da região19. A planície Amazônica e os Andes constituem um sistema
hidroclimático, biogeoquímico e ecológico acoplado, operando em uma ampla gama de escalas
de tempo20 21. O vapor de água transportado pelos ventos da Amazônia também é crucial para
o abastecimento de água do sudeste da América do Sul e da bacia do rio La Plata22.
Durante os meses do ano de maior umidade, o rio Amazonas e seus afluentes sobem e
inundam as florestas ao redor por meses. O ciclo anual de inundação provê um “pulso” na
planície de inundação, que sustenta práticas agrícolas milenares. O rio também abriga uma
imensa diversidade de peixes de água doce, com mais de 4000 espécies. A pesca de água doce
é particularmente importante para o desenvolvimento local e regional, além de representar
uma fonte de proteínas e possui papel chave em funções ecológicas. Esta floresta e peixes
precisam ser manejados de maneira sustentável, o que as comunidades locais têm feito há
séculos. No entanto, a provável interação da mudança climática global com a mudança
climática regional induzida pelo desmatamento pode aumentar a severidade de inundações e
secas23. De fato, as três secas extremas (2005, 2010, 2015-2016) e duas inundações extremas
(2009, 2012) atingiram a bacia em 12 anos, uma sequência de extremos não observada em mais
de 100 anos de medições do nível do rio realizadas no Rio Negro, em Manaus24.
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A Amazônia também é um importante mitigador contra as mudanças climáticas. Ela absorve
cerca de 20% a 25% das 2,4 bilhões de toneladas métricas de carbono que as florestas
removem da atmosfera todos os anos25. Toda a Amazônia armazena quase 100 bilhões de
toneladas métricas de carbono - cerca de uma década de emissões globais2627. Além do
sequestro de carbono, a Amazônia fornece resfriamento através da evapotranspiração28 29, um
serviço ambiental geralmente negligenciado. A Amazônia fornece sistemas de suporte à vida
inestimáveis e fundamentais relacionados ao ar, água, solos, florestas e biomassa.
Devido à intensa transformação que ocorreu nas últimas décadas, o papel que o setor agrícola
pode desempenhar na mitigação das mudanças climáticas é de grande importância. Nas
fronteiras consolidadas da colonização, é essencial desenvolver e implementar caminhos para a
gestão territorial sustentável, com base em estratégias inovadoras, que aumentem a
produtividade agrícola sustentável e melhorem a subsistência da população rural. A produção
de produtos florestais madeireiros e não madeireiros, como castanhas, borracha e açaí, cuja
produção sustenta milhões de vidas e contribui para a economia nacional30.
Hoje, porém, a Amazônia e seus habitantes estão ameaçados de extinção. Sua agonia
representa uma ameaça dramática ao bem-estar humano.
Nem sempre foi assim. Por muitos anos no passado recente, os países Amazônicos agiram com
perseverança e coragem para preservar sua riqueza natural e cultural. No total, cerca de 47%
da Amazônia foi designada como territórios indígenas e áreas protegidas31. Entre 2002 e 2009,
o Brasil liderou o mundo na criação de áreas protegidas (incluindo terras indígenas
demarcadas), expandindo sua rede de áreas protegidas em mais de 700.000 km2 em menos de
uma década32. A demarcação de terras indígenas também protege florestas33, uma vez que as
taxas médias de desmatamento em terras indígenas legalmente reconhecidas são de 2-3 vezes
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menores do que em áreas protegidas semelhantes fora34 dos territórios indígenas. Os
territórios indígenas da Amazônia contêm mais de um terço do carbono acima do solo35. Na
Amazônia brasileira, somente áreas naturais protegidas (sem incluir terras indígenas) são
responsáveis por conservar 36,4 bilhões de tCO2eq., ou 34% do estoque total de carbono36.
Graças à demarcação de territórios indígenas e áreas protegidas, e a eficácia na aplicação da lei
nessas terras e a novos investimentos contra o desmatamento ilegal e incêndios, o
desmatamento declinou entre 2004 e 2012, especialmente no Brasil (redução de 85% no
desmatamento) 37. A redução do desmatamento permitiu ao Brasil reduzir suas emissões de
carbono mais do que qualquer outro país38. A produção agrícola brasileira na Amazônia
continuou a crescer durante esse período de desmatamento reduzido39: seria claramente
possível aumentar a produção e as exportações agrícolas sem nenhum novo desmatamento. De
fato, a maior parte do desmatamento ocorre para atividades improdutivas, como a derrubada
de florestas para criação de gado que são abandonadas após uma década aproximadamente,
empurrando o desmatamento para dentro da floresta.
Nos últimos anos, apesar das promessas de acordos livres de desmatamento, houve uma
retomada da ameaça da expansão da pecuária ineficiente, da agricultura de baixa
produtividade e mineração, que começaram a dominar a floresta tropical, impulsionando o
desmatamento e as violações de direitos à terra e recursos dos povos indígenas e comunidades
locais. A criação de gado - frequentemente ligada à especulação ilegal de terras - continua a
impulsionar a maior parte do desmatamento, mas garimpos e infraestrutura - legais e ilegais são ameaças crescentes. Atualmente, quase 70% das áreas protegidas e territórios indígenas da
Amazônia estão ameaçados por estradas, mineração, exploração de petróleo e gás, invasões
ilegais, barragens ou desmatamento40. A mineração aluvial de ouro está poluindo rios com
mercúrio e arsênico. Os planos de abrir as últimas áreas selvagens na Amazônia peruana,
boliviana e brasileira trarão uma nova onda de apropriação de terras e desmatamento.
O grande aumento de incêndios em 2019 confirma a dramática tendência ascendente do
desmatamento. Os dados recentes são surpreendentes. Estima-se que ocorreram 87.000
incêndios no Brasil durante os primeiros oito meses de 2019, um aumento de mais de 90% em
relação a 201841. Mais de 45.000 desses incêndios ocorreram na Amazônia brasileira. Plumas de
34
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fumaça densas42 desses incêndios são um risco para a saúde de dezenas de milhões de pessoas
na América do Sul. Entre janeiro e julho de 2019, o sistema DETER do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE), que captura cerca de 50 a 60% da área total desmatada, indicou que
4.699 km2 foram destruídos na Amazônia brasileira, quase o dobro dos 2.810 km2 perdidos
durante o mesmo período de 201843. Uma área de floresta do tamanho de Luxemburgo foi
perdida apenas no mês de julho. A validação em solo pode revelar um desmatamento ainda
maior do que o visível nas imagens de satélite. As altas taxas de destruição refletem um
aumento impressionante da atividade econômica ilegal, acompanhada por um declínio
devastador nos esforços de fiscalização. E o desmatamento não afeta apenas a área que foi
perdida, pois as florestas remanescentes são frequentemente degradadas por extração
seletiva, incêndios e fragmentação, dobrando a perda de biodiversidade causada pelo
desmatamento.
O mundo inteiro manifestou, com razão, preocupação. Esses incêndios florestais são um
exemplo clássico de uma "emergência crônica", ou seja, uma emergência causada por práticas
desastrosas de longa data. Para resolver essa situação, é necessária uma estratégia sistemática
urgente, e de longo prazo, para a prevenção, como parte de um plano de desenvolvimento
sustentável para a região Amazônica. A crise atual oferece uma oportunidade de fazer uma
mudança decisiva em direção ao desenvolvimento sustentável e evitar "pontos de inflexão",
além dos quais a floresta tropical não poderia mais se sustentar.
O desmatamento e a degradação florestal não são apenas um problema ambiental; eles
também têm graves impactos sociais. De fato, evidências estatísticas mostram que os
homicídios aumentam com o desmatamento44 devido ao violento processo de ocupação e
apropriação de terras que desloca as comunidades tradicionais, além de intensificar a
propagação de doenças45. Nos países da Amazônia ocidental, as máfias internacionais
relacionadas ao narcotráfico, exploração ilegal de madeira e mineração ilegal causam um
grande sofrimento através do tráfico de pessoas, trabalho forçado e assassinatos.
Além do desmatamento, a degradação florestal causada por práticas madeireiras ilegais e
insustentáveis é uma questão importante que deve ser abordada, pois as florestas degradadas
são muito mais propensas a incêndios do que as florestas intactas, não representando mais
uma barreira natural aos incêndios. Compreender a ecologia e a dinâmica dessas florestas
“degradadas” é de fundamental importância para combater o fogo na Amazônia4647.
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E as coisas podem piorar. Como alguns modelos apontam a medida que o desmatamento
aumenta e as mudanças climáticas progridem, os impactos da seca e de incêndios florestais se
intensificam48, como foi o caso quando mega-incêndios queimaram mais de um milhão de
hectares das florestas da região de Santarém durante o El Niño de 2015-16. Esses incêndios
florestais ameaçam a capacidade da Floresta Amazônica de agir como um sumidouro de
carbono em curto e longo prazo, aumentando ainda mais a crise climática49. Em longo prazo,
mortalidade de árvores reduz a capacidade de sequestrar carbono no futuro50 , enquanto a
queima do carbono estocado nas camadas superficiais do solo resultam em altas emissões de
CO251 em curto prazo.
Além disso, a Amazônia não co-evoluiu com incêndios e, como tal, não possui mecanismos para
uma rápida recuperação pós-incêndio - por exemplo, 30 anos após um incêndio, as florestas
queimadas ainda armazenam 25% menos carbono do que as florestas não queimadas52. As
florestas queimadas também possuem um grupo distinto de espécies em relação às florestas
não perturbadas53, resultando em comunidades de plantas funcionalmente diferentes, que
acabam impactando processos ecossistêmicos, como o armazenamento de carbono54. Entre os
impactos do desmatamento e as mudanças climáticas, a diversidade de espécies arbóreas na
Amazônia pode diminuir em quase 40% até 205055. E esse é apenas o começo dos problemas.
Até o momento, o desmatamento, que se aproxima de quase 17% do total da Floresta
Amazônica, ameaça a sobrevivência de todo o ecossistema, colocando em risco a
biodiversidade e alterando o ciclo hidrológico, vitais para a sobrevivência da floresta. A
Amazônia como um todo está perto do ponto de inflexão para seu colapso56 57. De fato, partes
dela - principalmente as regiões afetadas por grandes incêndios florestais - provavelmente já
47
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mudaram para um sistema completamente diferente, que levará muitas décadas ou séculos
para se recuperar. Além disso, ameaça que vem de fora da Amazônia, o aquecimento global
induzido pelo homem põe em risco a Amazônia através de um declínio catastrófico das chuvas
dentro da bacia e em áreas a favor do vento, comprometendo a segurança hídrica e
energética58, a produtividade agrícola, a segurança alimentar e a biodiversidade. Observações
indicam que a estação seca sobre 50% da Bacia Amazônica já está se prolongando por algumas
semanas, principalmente em áreas desmatadas59. Em conjunto com o aumento da
temperatura, isso resultou no declínio do papel da floresta como um sumidouro de carbono60.
Levando tudo em conta, mudanças na distribuição das espécies de plantas em direção a
espécies tolerantes à longos períodos seca foram detectadas61. Podemos estar muito mais
próximos do que o esperado do ponto de inflexão da savanização de 50-60% da floresta total.
A Floresta Amazônica constitui um ecossistema interconectado e deve ser manejada como tal
para evitar perdas de ecossistemas e biodiversidade irreparáveis, para proteger a enorme
quantidade de carbono e biodiversidade em suas florestas e garantir o bem-estar das pessoas
que vivem lá e dependem da floresta. A Amazônia também está intimamente ligada ao sistema
climático da América do Sul, portanto sua sobrevivência afeta também as sociedades e a
natureza nas regiões vizinhas.
Como declara a Encíclica “Laudato si’, existe uma “dívida ecológica” em relação à Amazônia,
relacionada aos desequilíbrios comerciais com severo impacto ao meio ambiente e à
exploração de recursos naturais por alguns países por longos períodos. A crise climática e de
biodiversidade da Amazônia são ilustrativas de uma globalização da indiferença pelo bem-estar
da humanidade, com governos que não respondem às suas necessidades globais.
Devemos ter em mente que essa crise climática na Amazônia produz a globalização da
indiferença, cujas formas mais graves são o tráfico de seres humanos, a escravidão moderna,
trabalho forçado, prostituição e tráfico de órgãos.
O que acontece na Amazônia em um país, afeta a Amazônia em todos os países, e até áreas
produtivas fora da Amazônia. O que acontece na Amazônia afeta o mundo inteiro, e o que
acontece globalmente afeta diretamente a saúde e a sobrevivência da Floresta Amazônica.
Portanto, salvar a Amazônia exige ações dentro da própria Amazônia, bem como ações globais
complementares para impedir as mudanças climáticas induzidas pelo homem.
Nós, cientistas da Amazônia e cientistas que estudamos a Amazônia, apresentamos nossas
recomendações com um apelo a governos, empresas, sociedade civil e povos de boa fé em
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todos os lugares, para que se juntem em um esforço comum em prol da humanidade e da Terra
hoje e no futuro.
Mantemos os seguintes princípios baseados em leis nacionais e internacionais, ciência
estabelecida e princípios éticos sólidos.
Primeiro, a Floresta Amazônica fica no território soberano de oito nações e um território
nacional. Nenhuma nação fora da Amazônia pode ameaçar a integridade territorial ou a
soberania das Nações Amazônicas e da Floresta Amazônica, violando o direito internacional e,
especialmente, as proteções da Carta das Nações Unidas.
Segundo, a Floresta Amazônica é o lar de mais de 30 milhões de pessoas, incluindo populações
indígenas e tradicionais. Ao mesmo tempo, a maioria dos moradores da Amazônia agora vive
em cidades - estas incluem algumas das cidades mais violentas do mundo, com vastas favelas e
altos níveis de pobreza. A gestão sustentável da Amazônia deve respeitar a dignidade e os
direitos dos povos da Amazônia.
Terceiro, a Floresta Amazônica é um ecossistema vital para todo o planeta e uma herança vital
e insubstituível para toda a humanidade. Embora a responsabilidade de administração esteja
em primeiro lugar com as nações da Amazônia, essa responsabilidade também deve ser
compartilhada globalmente. Um plano para salvar a Amazônia deve ser moldado e executado
pelos países amazônicos, mas apoiado por nações de todos os lugares. Quando se trata de
apoio financeiro, os mais ricos têm uma profunda responsabilidade, tanto como compradores
de produtos de áreas desmatadas quanto pelas emissões acumuladas de Gases do Efeito Estufa
(GEE). A cooperação global e a responsabilidade mútua são essenciais para a sobrevivência e
sustentabilidade da Floresta Amazônica.
Quarto, a gestão da Amazônia deve basear-se em princípios científicos sólidos e na pesquisa,
monitoramento e recomendações ativas dos principais cientistas do mundo, especialmente
aqueles dos países amazônicos, que estão mais profundamente envolvidos na pesquisa,
monitoramento, e atividades de consultoria científica. Ao mesmo tempo, também deve dar
prioridade aos conhecimentos e práticas tradicionais dos povos indígenas da Amazônia, que
administram essas florestas há milênios. A gestão sustentável da Amazônia deve explorar
opções científicas para o desenvolvimento sustentável de uma bioeconomia inovadora, com
infraestrutura sustentável, gestão completa do rio Amazonas, incluindo seus afluentes,
planícies de inundação e gestão da pesca na Amazônia.
Quinto, o estado da Floresta Amazônica deve ser monitorado de perto, tendo em vista as
terríveis ameaças que a região enfrenta. Os dados diários de satélite, respaldados por
monitoramento do solo de longo prazo distribuído espacialmente, permitem o monitoramento
crucial preciso e em tempo real do desmatamento, incêndios florestais e outras ameaças à
Amazônia, e o monitoramento quantitativo da abertura de estradas, exploração madeireira,
pecuária, mineração e outras atividades além dos limites legais e ecológicos da floresta tropical.
Dados in situ também são cruciais para validar dados e informações do satélite em terra. A
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comunidade científica trabalhará em conjunto para desenvolver uma plataforma de alerta
antecipado dos riscos para toda a floresta, para garantir que esses conjuntos cruciais de dados
estejam disponíveis em todo o mundo quase em tempo real, além de fornecer previsões
científicas de curto e longo prazo dos riscos para as florestas.
Sexto, nenhuma entidade comercial, em qualquer lugar, tem o direito de comercializar
produtos ou se envolver em atividades comerciais que ameaçam a sobrevivência da Floresta
Amazônica e as pessoas que dependem de sua conservação. O desmatamento causado pela
expansão da exploração madeireira, pecuária, produção de soja, mineração, energia
hidrelétrica, infraestrutura viária e outras indústrias, incluindo atividades ilegais, como tráfico
de drogas e contrabando de minerais e flora e fauna nativas, está ameaçando a floresta tropical
e violando os direitos dos indígenas e comunidades tradicionais. Muitas dessas atividades
geram benefícios econômicos escassos e custos sociais profundos. Agricultura, mineração e
energia hidrelétrica devem ser mantidas estritamente em terras aprovadas para tais atividades
com base em critérios científicos sólidos. Além disso, deve ser dado maior foco à melhoria da
produtividade em áreas já desmatadas e a ênfase deve permanecer em atividades altamente
produtivas, adotando as melhores práticas e tecnologia de ponta. Qualquer empreendimento
deve evitar ou mitigar totalmente quaisquer resultados colaterais, como a migração em massa
e a especulação de terras que levam ao aumento da violência e à derrubada ou degradação das
florestas circundantes.
Sétimo, todas as empresas que comercializam e utilizam produtos originários da Amazônia incluindo fundos e carteiras de investimento - são responsáveis pela produção sustentável de
tais produtos. Os consumidores devem dispor de todas as informações sobre quaisquer
empresas e linhas de produtos que ameacem a viabilidade da Floresta Amazônica. Isso exige
informações oportunas, transparentes e facilmente acessíveis para todas as partes
interessadas: governo, sociedade civil, academia e cientistas. Também reconhecemos que a
certificação e práticas sustentáveis só serão adotadas em escala quando atividades ilegais
forem efetivamente restringidas.
Oitavo, planos de restauração florestal em larga escala, apresentados pelas Contribuições
Nacionalmente Determinadas dos países Amazônicos ao Acordo de Paris devem ser de alta
prioridade. A restauração florestal no sul e leste da Amazônia são urgentemente necessárias,
devido aos sinais preocupantes de proximidade com um ponto de inflexão para um colapso da
floresta nessas partes da bacia.
Nono, é mais urgente do que nunca encontrar caminhos alternativos para o desenvolvimento
sustentável da Amazônia. Nas últimas décadas, o debate na Amazônia foi dividido entre
tentativas de conciliar duas visões bastante opostas do uso da terra: uma visão que reserva
grandes áreas da Floresta Amazônica para fins de conservação, e outra que visa o
“desenvolvimento intensivo dos recursos”, focada em agricultura, pecuária, energia e
mineração. Mas existe uma oportunidade emergente de desenvolver um novo paradigma
sustentável que garanta que a floresta valha muito mais em pé do que derrubada e que os
recursos de água doce sejam manejados de maneira sustentável. Usando a melhor ciência e
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tecnologias avançadas nós podemos salvar a floresta, proteger os ecossistemas da Amazônia e
os povos indígenas e tradicionais, e ainda propiciar atividades econômicas sustentáveis para
uma bioeconomia inovadora: a partir da floresta em pé e da manutenção dos fluxos naturais
dos rios. Bem como, aproveitando novas tecnologias e valorizando bioindústrias que variam de
produtos farmacêuticos a alimentos, cosméticos, materiais e outros, todos estritamente
administrados dentro de limites ecológicos claros e firmes, direitos sociais para os povos
participantes, monitoramento e avaliação eficazes, bem como aplicação rigorosa. Estima-se que
a Amazônia brasileira tenha 10 milhões de hectares de terras degradadas, desmatadas e
improdutivas que poderiam ser restauradas para a agricultura, mas principalmente para
sistemas agroecológicos para produzir produtos florestais para uma nova bioeconomia. O
desmatamento62 para converter florestas em terras agrícolas não é mais necessário.
Historicamente, os países Amazônicos investiram pouco nesse modelo e, em vez disso,
basearam-se em atividades pouco produtivas e intensivas de manejo da terra. Na Amazônia, o
sistema com a melhor chance de permitir que as pessoas e a floresta prosperem é uma
economia baseada no conhecimento da natureza que faz descobertas e inovações através da
combinação entre tradição e conhecimento científico, revertendo o desmatamento e a
degradação da terra.
Baseados nesses princípios, nós apresentamos um Marco Científico de Onze Pontos:
(1) Ações imediatas e urgentes para deter a propagação de incêndios florestais e controlá-los
através de intervenções científicas e técnicas de monitoramento. Ações imediatas e urgentes
para prevenir a degradação florestal e apoiar atividades estratégicas de restauração. Evitar a
degradação exigirá colocar os incêndios florestais sob controle máximo usando intervenções
baseadas em evidências, técnicas de monitoramento quase em tempo real e suporte ao
combate de incêndios; e impedindo a extração ilegal de madeira. A restauração deve ser
incentivada em paisagens que perderam a maior parte de suas florestas, para assim apoiar a
conectividade da biodiversidade e diminuir os impactos das mudanças climáticas, como a
redução das temperaturas urbanas e, mais importante, reduzir o risco de um ponto de inflexão
de savanização em grandes porções da floresta.
(2) O fim imediato de todas as mudanças de uso da terra e do desmatamento legal e ilegal nas
florestas tropicais em todos os países da Amazônia. Isso deve incluir a extração de madeira,
mineração, agricultura e pecuária sob as legislações nacionais existentes. Também deve-se
considerar a retirada de subsídios e outros incentivos indiretos para atividades predatórias,
restringindo o acesso a crédito público e assistência internacional dos desmatadores ilegais e
das empresas que se beneficiam diretamente ou compram de áreas desmatadas ilegalmente na
Amazônia.

62

Zero deforestation working group. 2017. A pathway to 0 deforestation in the Brazilian Amazon. 33 pages

11

(3) Um retorno do financiamento total para todas as agências nacionais de fiscalização e
monitoramento, com apoio financeiro internacional conforme necessário e solicitado. Apoio
ampliado à aplicação da lei existente sobre uso e posse da terra e direitos humanos. Não pode
haver sustentabilidade sem o estímulo ao cumprimento das leis ambientais.
(4) Promover a gestão baseada em evidências através do estabelecimento imediato de um
“Painel de Ciência para a Amazônia” (PCA), com membros e cientistas dos setores público e
acadêmico de todos os países da Amazônia, e representação correspondente de cientistas
parceiros de outras nações. Formas de conhecimento locais, tradicionais e indígenas devem ser
integradas ao PCA.
(5) Um relatório será produzido pelo PCA, o mais tardar em julho de 2020, com métricas,
marcos e diretrizes detalhados para o gerenciamento sustentável da Amazônia, com base em
ciências ambientais, sociais e econômicas, incluindo novas oportunidades para negócios
sustentáveis em florestas, agricultura, pesca, mineração, ecoturismo e outras atividades. O PCA
também desenvolverá uma agenda de ciência, tecnológica, inovação e investimento que
promova uma economia baseada no conhecimento da natureza, na floresta em pé e nos rios
fluindo.
(6) Uma revisão contínua e oportuna dos principais projetos de infraestrutura em relação aos
seus potenciais impactos ambientais.
(7) Um compromisso, de até o final de 2020, fornecer evidências para suportar à atualização
dos códigos e leis florestais nos oito Países Amazônicos e na Guiana Francesa, com base nas
recomendações do PCA e na proteção constitucional dos direitos humanos e da
sustentabilidade da Amazônia.
(8) Apoiar a reativação e expansão do Fundo Amazônia para cobrir toda a Bacia Amazônica,
com aumento do financiamento internacional de pelo menos US$ 1 bilhão por ano para cofinanciar pesquisa e inovação científica, conservação florestal, restauração florestal de terras
degradadas, serviços de estocagem de carbono, restauração de água doce, monitoramento
comunitário e manejo sustentável da floresta tropical e de sua biodiversidade na região
Amazônica. Uma fração dos recursos deve ser alocada ao desenvolvimento da capacidade da
ciência da Amazônia e ao ensino superior apropriado (por exemplo, bolsas de estágio para
estudantes de graduação, pós-graduação e pós-doutorado para formação e projetos de
pesquisa). O PCA fornecerá estimativas do financiamento de longo prazo necessário para a
sustentabilidade da Amazônia.
(9) A proteção de todos os povos e comunidades indígenas contra a apropriação ilegal, não
autorizada, ou não documentada de suas terras, bem como contra a extração de madeira,
mineração, agricultura e pecuária em territórios indígenas e todos os atos de violência e crimes
de ódio contra povos indígenas e povos da floresta, e conclusão rápida e precisa de todas as
demarcações de terras indígenas pendentes. Garantir que todas as áreas protegidas sejam
efetivamente gerenciadas contra extração ilegal, não autorizada ou não documentada de
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madeira, mineração, agricultura e pecuária dentro de seus perímetros e zonas de
amortecimento.
(10) O monitoramento e a certificação de todas as cadeias produtivas agrícolas, pesqueiras e
minerais originárias da Floresta Amazônica (incluindo soja, café, carne, madeira e produtos não
madeireiros, minerais, entre outros) para cumprimento de acordos nacionais e internacionais
de sustentabilidade, com divulgação pública e disponibilidade de dados sobre todas as
empresas envolvidas em atividades de cadeias produtivas globais em conexão com países não
membros da Amazônia, em particular aquelas que concordaram com a Declaração de
Amsterdã. Adicionalmente, transparência total das cadeias produtivas, a fim de garantir o
cumprimento dos acordos de comércio livre de desmatamento e em consonância com a
legislação nacional.
(11) A proteção e expansão do monitoramento científico em tempo real das condições da
Floresta Amazônica (incluindo dados de satélite, sensoriamento remoto e observações de solo)
para permitir a implementação de uma plataforma para alerta precoce de riscos para a Floresta
e rios.
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