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As florestas são o lar de 80% 
dos animais terrestres e das plantas



Setembro de 2019

6ª extinção em massa de espécies na história da vida no planeta

Antropoceno: época geológica atual em que os impactos da 
economia globalizada moldam o sistema Terra e impactam 
mais os equilíbrios do planeta do que os fatores não humanos



https://www.iucnredlist.org/resources/summary-statistics

IUCN: espécies avaliadas e ameaçadas em 2020

> 37,4 mil espécies
ameaçadas de 

extinção 
~28% das avaliadas

~134 mil espécies
avaliadas

https://www.iucnredlist.org/resources/summary-statistics
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América do Norte : ~3 bilhões de pássaros (29%) 
de todas as espécies desapareceram desde 1970



Vertebrados à beira da extinção como indicadores de aniquilação 
biológica e da sexta extinção em massa de espécies (PNAS 2020)

“A 6ª extinção em massa pode ser a mais grave ameaça à persistência 
da civilização, porque ela é irreversível. Milhares de populações de 
espécies de vertebrados criticamente ameaçadas foram perdidas em 
um século, indicando que a 6ª extinção em massa é causada por 
humanos  e está acelerando.”

_______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_____________________________



“Nas regiões que concentram as espécies em vias de extinção, 
colapsos da biodiversidade estão provavelmente ocorrendo. 

Nossos resultados enfatizam novamente a extrema urgência de 
medidas globais massivas para salvar os sistemas cruciais de 
suporte à vida humana”.

_________________________________
_______________________________________________
________________________________________________



515 (1,7%) das ~30 mil espécies de vertebrados terrestres têm 
populações com menos de mil indivíduos remanescentes

515 espécies são ¼ das espécies de que há dados populacionais

Distribuição geográfica
Geographic distribution

América do Sul 
157 (30%)
Maioria dos pássaros 
quase extintos: América 
do Sul e Oceania

Oceania 108 (21%) 
Ásia 106 (21%) 
África 82 (16%) 
América do Norte e Central 
55  (11%)
Europa 6 (1%) 



515 espécies de 
vertebrados 
terrestres com 
- 1000 indíviduos
(quase extintos)
(almost extinct)

903 espécies com 
menos de 5.000 
indivíduos

Das 388 espécies 
entre 5 mil e mil 
84% estão em 
áreas superpostas

Distribuição geográfica Geographic distribution



Living Planet Report 2020 (Living Planet Index WWF/LZS): 

Declínio populacional de 68% em 20.811 populações monitoradas 
de 4.392 espécies de vertebrados entre 1970 e 2016

“20,811 monitored populations of 4,392 vertebrate species”

https://www.zsl.org/global-biodiversity-monitoring/indicators-and-assessments-unit/living-planet-index

https://www.zsl.org/global-biodiversity-monitoring/indicators-and-assessments-unit/living-planet-index


Declínio extremo na América Latina e no Caribe (- 94%)



E em geral nos ecossistemas de água doce (- 84%)



As causas principais são o sistema capitalista global
sobretudo o sistema alimentar globalizado

Sobrepesca

mainly the globalized food system



As projeções apontam para a aniquilação de inteiros grupos 
taxonômicos: 80% dos repteis vulneráveis às mudanças 
climáticas no futuro



O Brasil é o país mais megadiverso entre os 17 países de maior 
biodiversidade do planeta. Abriga 15% a 20% da biodiversidade global 
Maior número de espécies endêmicas.

Brazil is the most 
megadiverse 
country among the 
17 megadiverse 
countries in the 
world



Dos 17 países megadiversos do planeta, segundo o 
critério de endemismo, 5 são amazônicos

https://www.atlasandboots.com/travel-blog/megadiverse-countries/

5 of them are 
Amazonian countries

https://www.atlasandboots.com/travel-blog/megadiverse-countries/


Insetos              83.716
Aracnídeos         6.844
Moluscos            3.164
Crustáceos          2.885
Outros 
Invertebrados    8.956

Vertebrados
Anfíbios               1.024
Peixes                   4.802
Répteis 764
Aves                      1.924
Mamíferos              720

Fungos e plantas
47.754

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/megadiverse-brazil-giving-biodiversity-online-boost

Brasil: ~700 novas espécies descobertas por ano

Brasil: biodiversidade

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/megadiverse-brazil-giving-biodiversity-online-boost


https://agenciabrasil.ebc.com.br/en/geral/noticia/2020-11/brazil-has-3299-animal-and-plant-species-under-threat

Brasil: 19,8% dentre as 16.645 espécies avaliadas 
estão ameaçadas de extinção (IBGE, 2014)

11 espécies 
extintas

(das quais 1 na 
natureza)

https://agenciabrasil.ebc.com.br/en/geral/noticia/2020-11/brazil-has-3299-animal-and-plant-species-under-threat


Carlos A. Nobre et al., Riscos de Mudanças Climáticas no Brasil e Limites à 

Adaptação, Março de 2016.

Correlação  
clima - extinção 
de espécies na 
América do Sul 
é a mais alta: 
23%

“Entre as vítimas 
estariam: 

1. abelhas da
Mata Atlântica, 

2.  plantas comestíveis 
do Cerrado e 

3. espécies do    
litoral.”



Abelhas e outros polinizadores: culturas agrícolas mediadas 
por polinizadores fornecem nutrientes essenciais para a 
dieta humana: >90% da vitamina C, 100% de licopeno, >70% 
de vitamina A etc.

“Pollinator mediated crops are of key importance in providing essential nutrients 
in the human food supply: in terms of nutrients in the human diet they account 
for more than 90 % of vitamin C, 100 % of Lycopene (…) vitamin A (>70 %)” etc.



90% da vitamina C de que precisamos provém de frutas, 
verduras, óleos e sementes polinizados por insetos. 
Polinizadores melhoram ou estabilizam as colheitas de 
3/4 das culturas agrícolas, o que significa um terço das 
colheitas por volume. 



Três pontos de um pacto nacional e 
internacional em prol da vida e da 
conservação da Amazônia



1. Defesa dos indígenas e dos povos tradicionais da floresta

1. Defense of indigenous and traditional forest populations

Defender os Protetores e Aprender Com Eles

To Defend and Learn From Protectors



O Brasil é o país mais violento do mundo em 
assassinatos de indígenas, camponeses e 
ambientalistas a mando de fazendeiros

Coralie Schaub, “Défrendre l’environnement tue (de plus en plus)”. Libération, 13/VII/2017

60% dos 
assassinatos são 
na América Latina, 
e 40% das vítimas 
eram membros de 
grupos indígenas.



2. Zerar ou reduzir drasticamente o consumo de carne

2. Stop or drastically reduce meat consumption

https://chainreactionresearch.com/wp-content/uploads/2020/08/Brazilian-Beef-Supply-Chain-Under-Pressure-7.pdf

https://chainreactionresearch.com/wp-content/uploads/2020/08/Brazilian-Beef-Supply-Chain-Under-Pressure-7.pdf


“Você já comeu a Amazônia hoje?” 
(João Meirelles, 2006)
http://www.consciencia.net/2006/0128-meirelles-filho-amazonia.html

Fazenda de gado na Amazônia, após corte raso da floresta

http://www.consciencia.net/2006/0128-meirelles-filho-amazonia.html


https://www.beefpoint.com.br/ibge-rebanho-de-bovinos-tinha-21823-milhoes-de-cabecas-em-2016/

1985 - 2016

C-Oeste x 2 

Norte x 10

https://www.beefpoint.com.br/ibge-rebanho-de-bovinos-tinha-21823-milhoes-de-cabecas-em-2016/


Carne = Desmatamento no Brasil



https://chainreactionresearch.com/wp-content/uploads/2020/08/Brazilian-Beef-Supply-Chain-Under-Pressure-7.pdf

Pecuária é a causa de 80% do desmatamento e incêndios na Amazônia
76% da carne bovina produzida no Brasil é consumida aqui

Cattle ranching  accounts for 80% of Amazon forest clearing and forest fires
76% of beef production is consumed domestically, but exports have steadily increased

https://chainreactionresearch.com/wp-content/uploads/2020/08/Brazilian-Beef-Supply-Chain-Under-Pressure-7.pdf


3. Boicote internacional às commodities brasileiras 
provenientes do Cerrado e da Amazônia

3. International boycott of Brazilian commodities 
from the Cerrado and the Amazon
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