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 Acordo multilateral no âmbito da Convenção do Clima;

 Baseia-se nas contribuições dos países (NDCs);

 Ações de mitigação, adaptação, desenvolvimento e transferência de 

tecnologias e financiamento;

 Limitar o aumento da temperatura em no máximo 2C (chegar a 1,5C);

 Adaptação às mudanças do clima e segurança alimentar;

 Financiamento: no mínimo US$ 100 bilhões por ano até 2015;

 Cria o Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável 

(novo mercado de carbono);

 Preservação das florestas (desmatamento evitado) e incremento de 

estoques de carbono florestais (restauração e recuperação de áreas 

degradadas) como temas-chave.

O Acordo de Paris



Ações brasileiras no 
Acordo de Paris
(USO DA TERRA E AGROPECUÁRIA)

 Implementar o novo Código Florestal;

 Restaurar 12 milhões de hectares de florestas 

para usos múltiplos;

 Zerar desmatamento ilegal até 2030;

 Compensar emissões do desmatamento legal;

 Promover manejo florestal sustentável;

 Restaurar 15 milhões de hectares de pastagens 

degradadas;

 Incentivar 5 milhões de hectares de ILPF;

 18% de biocombustíveis na matriz energética. 

Fonte: iNDC do Brasil, 2015.



Ações brasileiras no Acordo de Paris

 Essas ações só aconteceriam em função da participação do Brasil no Acordo de Paris?

 Há instrumentos e políticas para promover as ações na escala pretendida?

 Essas ações podem beneficiar a agropecuária sustentável? De que forma?

 Reduzir emissões é mesmo um requisito no mercado internacional? 

 De que forma os mercados enxergam o cumprimento do Código Florestal nas diferentes 

cadeias?

 A agropecuária tropical tem diferenciais no tocante à produção sustentável?

 Como desmatamento entra no Acordo de Paris e nas políticas nacionais?



Código Florestal de 2012

 Esforço de anos de negociações que visaram revisar o quebra cabeça das leis florestais 

desde 1934 (1927 em São Paulo);

 Deal breaker foi encontrar uma fórmula para reconhecer desmatamentos que seguiram 

às regras da época: consolidação de parte das áreas + Artigo 68 + alternativas para 

adequação para quem converteu áreas até julho/2008;

 Novas regras reduzem o total de passivos quando compara ao CF de 1965/2001;

 Interpretações sobre a Reserva Legal: 

 Proteção de terras cobertas de matas vs % da área com vegetação nativa;

 Código de 1965 e falta de clareza sobre a obrigação de manter “RL” no Cerrado; 

 Lei de 1989 define com precisão o que é RL e quais são os requisitos;

 Alternativas de regularização permitem flexibilidade para cumprir as regras e reduzem a 

perda de área produtiva. 



Código Florestal de 2012

CAR PRAs TCs
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Cadastro Ambiental Rural (CAR)

Fonte: Serviço Florestal Brasileiro/MMA.



APPs e RLs: conservação nas fazendas

166 milhões ha

Abril 2017

(pendente de validação)



Falta da adequação e possíveis implicações 

 Fazendas sem CAR poderão sofrer multa administrativa, embargos e suspensão de atividades produtivas; 

 Sem o CAR, o produtor não poderá aderir ao PRA-MS para regularizar seus passivos: não terá metragens diferenciadas 

para recompor as APPs; não poderá compensar passivos de RL; não poderá ter processos, TACs e multas suspensos;

 Sem o CAR o produtor terá restrição ao crédito agrícola e dificuldade de vender sua produção; 

 Sem o CAR e adesão ao PRA-MS o produtor ficará sujeito a ações judiciais civis e criminais (Ministério Público); 

 Sem comprovar inscrição no CAR, adesão ao PRA-MS e assinatura do Termo de Compromisso, o produtor poderá ter 

restrições do mercado para vender seus produtos; Dificuldade para obtenção de licenças ambientais no Imasul.



Implementar o Código Florestal

 Código Florestal é requisito legal;

 Zerar desmatamento ilegal é cumprir a lei;

 Restauração de 12 milhões de hectares (forma de compensar conversão legal); 

 Passivos de APP e RL sairão do CAR validado;

 Validação do CAR será instrumento de gestão de uso da terra e dará segurança jurídica 

para os produtores;

 Pastagens de baixa produtividade e degradadas são foco para compliance;

 Agenda pós CAR: 

• Papel dos estados: aprovar PRAs; criar mecanismos de financiamento e dar 

previsibilidade para a regularização;

• Papel do produtor: CAR + adesão aos PRAs + ações concretas para se regularizar

 Cumprir o Código Florestal dará credibilidade para os produtores e setor. 



Sources: PRODES/INPE; PPM-PAM/IBGE. Elaboration: IPAM.

Desmatamento vs

produtividade da pecuária e da soja



Source: ABIEC and Agroicone
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Fonte: BLUM – Modelo de Uso da Terra para a Agropecuária Brasileira, Agroicone.
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Opinião dos consumidores na UE

Europeans, Agriculture and the CAP, Special Eurobarometer 440, January 2016. 



Opinião dos consumidores na UE

Attitudes of Europeans Towards Biodiversity, Special Eurobarometer 436, October 2015. 



Recomendações de políticas com vistas a reduzir a produção e o consumo de produtos e bens 
oriundos de desmatamento e degradação na União Europeia

 Promote and strengthen FLEGT, and expand to other commodities;

 Promote relevant concepts and measures for ‘climate smart agriculture;

 Promote sustainable intensification of agricultural and forest production in areas where current production is 

well below the agronomic and silvicultural production potential;

 Raise awareness of the linkages between EU consumption and deforestation;

 Mandatory labelling of the origin of food products, main ingredients and ingredients that are 

associated with deforestation;

 Mandatory labelling of the forest footprint of (food) products;

 General requirement to apply stringent public procurement principles with respect to the deforestation impact 

of products and services;

 Strengthen voluntary initiatives certifying sustainably produced (deforestation-free) commodities;

 Strengthen the environmental provisions in trade agreements;

 Increase the import tariffs of commodities that are associated with deforestation;

 Attach sustainability criteria to the import of commodities that are associated with deforestation;

 Promote Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation (REDD+);

 Include “indirect land use” (ILUC) in sustainability criteria for biofuels;

 Extend the sustainability criteria for biofuels to other uses of the same crops (food, feed, products, 

materials).

Fonte: European Commission. The impact of EU consumption on deforestation: Proposal of specific Community policy, legislative measures and other initiatives for further 

consideration by the Commission. Disponível em http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/3.%20eport%20policies%20proposal.pdf. Acesso em 12/06/2016. 



Desmatamento incorporado a importação de 
grãos e proteína animal na UE



Propostas para reduzir desmatamento via PAC

 Increasing tariffs for imports of forest risk commodities or lowering tariffs for sustainably 
produced commodities

 Climate and nutrient policies

 Labelling the origin of feedstocks

 Importing only legally produced soya through negotiating bilateral agreements

 Reducing imports of livestock products from countries with deforestation risk

 Increasing the utilisation of wastage, residues and by-products as animal feed

 Increasing domestic protein feed crop production

 Reducing imports of protein feed crops from countries with deforestation risk

 Reducing livestock production that is based on protein feed imports

 Reducing livestock production based on protein feed imports

 Reducing the remaining coupled payments for animal products

Fonte: Agriculture and Deforestation: The EU Common Agricultural Policy, soy, and forest destruction. Proposals for Reform. 2017



Compromissos ligados à redução de desmatamento

Fonte: McCarthy, Ben; Rothrock, Philip. Leonard, Jonathan; Donofrio, Stephen. Forest Trends´ Ecosystem Marketplace. Supply Change: 

Tracking Corporate Commitments to Deforestation-free Supply Chains, June 2016.

 Desmatamento zero

 Desmatamento líquido zero

 Desmatamento ilegal zero

 Desestímulo ao desmatamento legal

Declaração de Nova Iorque sobre Florestas

Consumer Goods Forum



Compromissos ligados à redução de desmatamento



The Consumer Goods Forum

 Otimizar a cadeia global de valor para consumidores e reforçar o desempenho das indústrias de bens de 

consumo; 

 Promover a colaboração de maneira não competitiva com vistas a apoiar a prestação de melhores 

produtos e serviços aos consumidores em um modelo mais eficiente e sustentável; 

 Fornecer um fórum global para os principais executivos e seus representantes para trocar ideias e 

informações sobre as tendências futuras, técnicas atuais e melhores práticas na indústria mundial; 

 Melhorar os padrões profissionais e desempenho das companhias no serviço do consumidor; 

 Investigar e comparar métodos utilizados ao redor do mundo; 

 Conquistar o progresso técnico e o crescimento da produtividade; 

 Ter contatos e relações entre as companhias e organizações do setor em vários países; 

 Organizar congressos e outros encontros internacionais; 

 Publicar pesquisas, periódicos e revistas; 

 Assumir ou iniciar qualquer ação suscetível de contribuição direta ou indireta que promova o alcance de 

seus objetivos.

Consumer Goods Forum possui 410 membros, dentre empresas do setor agrícola e de 

bebidas, indústrias, varejistas, atacadistas, serviços, educação, bem como 

organizações como o World Economic Forum e o Fundo Monetário Internacional



The Consumer Goods Forum

 Resolução sobre desmatamento, 2010;

 Resolução sobre desperdício de alimentos, 2015;

 Resolução social sobre trabalho forçado, 2016.



New York Declaration on Forests - NYDF

 Compromisso adotado durante a UN Secretary-General’s Climate Summit, envolvendo 

envolvendo países, empresas, representantes de populações indígenas e organizações;

 Embora sua natureza seja non legally binding, a Declaração tem um impacto relevante 

no contexto da agenda ambiental e econômica internacional;

 36 países, incluindo Japão, Estados Unidos, Bélgica, Canadá, França, Alemanha, 

Noruega, Holanda, Reino Unido, Dinamarca e União Europeia, países notadamente 

demandantes da agenda ambiental, e República Democrática do Congo, Togo, 

Indonésia, Peru, dentre outros, como países alvo das pressões contra desmatamento, 

incluindo o desmatamento legal;

 53 empresas, 54 ONGs e 16 entidades representantes dos povos indígenas. 



New York Declaration on Forests - NYDF

 Ao menos reduzir pela metade a taxa de perda de florestas naturais em todo o mundo em 2020 e se esforçar para acabar 

com a perda de florestas naturais em 2030;

 Apoiar e ajudar a cumprir a meta do setor privado de eliminar o desmatamento da produção de commodities agrícolas, tais 

como óleo de palma, soja, papel e produtos de carne bovina no máximo até 2020, reconhecendo que muitas empresas 

possuem metas mais ambiciosas;

 Criar alternativas de apoio contra o desmatamento causado por necessidades básicas (tais como agricultura de subsistência 

e da dependência da madeira como combustível para a energia) de forma a aliviar a pobreza e promover o desenvolvimento 

sustentável e equitativo;

 Restaurar 150 milhões de ha de paisagens degradadas e florestas até 2020 e aumentar significativamente a taxa de 

restauração florestal a nível global, para chegar a 200 milhões de ha até 2030; 

 Fornecer suporte para o desenvolvimento e implementação de estratégias para reduzir as emissões florestais;

 Recompensar países e jurisdições que, por meio de ações de redução de emissões florestais, particularmente por meio de 

políticas públicas para expandir o pagamento por reduções de emissões e commodities livres de desmatamento;

 Fortalecer a governança florestal, a transparência e o estado de direito, e ao mesmo tempo capacitar as comunidades e 

reconhecer os direitos dos povos indígenas, especialmente os referentes a suas terras e recursos



 O Código Florestal é a maior política de mitigação e adaptação provida pelo setor agropecuário a 

nível global: assegurar o cumprimento do Código é o desafio;

 Quem já cumpre o Código tem diferenciais evidentes e deveria ter crédito mais barato;

 Quem tem algum tipo de passivo precisa se adequar: restrições a crédito, dificuldade para vender 

a produção, fiscalizações, multas, embargos; 

 Validação de CAR e adesão aos PRAs são essenciais;

 Agro com Código vs Agro sem Código: quais as diferenças pensando em mercado?

 Novos mecanismos de financiamento vinculados à adequação ambiental e produção sustentável;

 Pressão contra desmatamento nas cadeias se torna cada vez maior;

 Com o Código será possível separar desmatamento ilegal e legal;

 Qual será a dinâmica de uso da terra no Brasil se o Código Florestal for implementado? 

 Código Florestal permite produzir e conservar. 

Reflexões
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