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• Possui a legislação ambiental das mais severas do 
mundo

• As emissões de gases estufa, no Brasil, estão bem 
abaixo da média per capita da OCDE 

• Temos a matriz energética das mais limpas e 
diversificadas do mundo (hidráulica, solar e eólica)

• A Amazônia Legal (52 milhões de km2) compreende 
61% do território brasileiro

• Brasil possui 55% das terras disponíveis para a 
agricultura do mundo 

• Aumento da participação de biocombustíveis na 
matriz energética (Renovabio) em 18%

• Agenda Urbana de Meio Ambiente é referência (www.
mma.gov.br/agenda-ambiental-urbana.html)

• Campeão mundial na reciclagem de latinhas de 
alumínio (98,4%)

• O motor a combustão a álcool é o menos poluente do 
mundo (reduz em 89% o efeito estufa)

• A gasolina brasileira é a que menos polui (25% de 
etanol)

• As plantações no Brasil ocupam somente 7,6% do 
território, nos países europeus a média é 60% (NASA)

• Possui 12% das reservas mundiais, maior que todo 
continente europeu (8%)

• O Brasil participa dos principais acordos globais, em 
vigor na área ambiental, desde a década de 1960

• O compromisso estabelecido pelo Brasil até 2020 é 
o que consta do acordo de Copenhague, de 2009 – 
metas já atingidas na maioria dos casos – em alguns 
já dobramos a meta prevista

• O Acordo de Paris, assinado e ratificado, com metas 
para 2030, 90% já foram atingidas em 2018

• Agronegócio - um dos melhores rendimentos na 
produtividade por hectare do mundo, devido aos 
estudos específicos desenvolvidos pela EMBRAPA

• Após 35 anos de trabalho, o Projeto TAMAR devolveu 
ao mar mais de 25 milhões de filhotes de tartarugas 
marinhas

• A Amazônia possui mais de duas mil espécies de 
peixes

• O Brasil possui mais de 7 mil quilômetros de litoral, 
um dos maiores do mundo

• O Brasil possui o maior sistema de rios do mundo 
e o maior rio do planeta TERRA, chamado RIO 
AMAZONAS

MEIO AMBIENTE



• O Brasil possui a maior biodiversidade ainda não 
identificada do planeta Terra

• A agricultura brasileira sustenta ¼ da população 
mundial

• O Brasil possui o segundo maior mercado exportador 
de produtos agrícolas do mundo

• O Brasil possui os maiores depósitos de níquel, 
estanho, cromita, urânio, bauxita, berilo, cobre, 
chumbo, tungstênio, zinco, ouro, nióbio, grafeno, 
carvão, ferro, manganês, e outros minerais essenciais 
para a produção e desenvolvimento das maiores 
tecnologias do mundo

• O Brasil possui em seu território todas as pedras 
preciosas do mundo

• Brasil, referência mundial em meio ambiente

• O Brasil está em quarto lugar entre os países com 
mais construções sustentáveis (Green Building 
Council)

VEGETAÇÃO

• 64% do país é composto por matas nativas (Europa = 
0,3%)

• Na Amazônia Brasileira, a vegetação nativa existente 
corresponde a 84% do território

• As áreas de preservação, equivalem a 25%, ¼ do país, 
maior percentual do mundo

• O Brasil possui a maior floresta tropical do mundo

• As fazendas devem preservar 20% de matas. Na 
Amazônia é obrigatório as fazendas manterem 80% 
de preservação de áreas nativas

• Existem na Amazônia três biomas distintos: floresta, 
cerrado e campo 

• Risco de queimada não existe na floresta Amazônica 
em virtude da sua umidade

• A Floresta da Tijuca é uma referência de 
reflorestamento, foi uma plantação de café 

• Amazônia: 49% da vegetação nativa está em áreas 
protegidas por lei (unidades de  conservação e  terras 
indígenas)

• Código Florestal Brasileiro é uma das legislações 



tamanho à França, Alemanha, Reino Unido, Irlanda, 
Noruega, Finlândia, Suécia, Holanda, Itália, Espanha 
e Portugal juntos; se fosse um país, seria o sétimo do 
mundo em extensão, maior que a Índia

• Amazônia Legal, uma região geográfica delimitada 
para fins de estabelecimento de incentivos fiscais 
para atividades econômicas nos nove estados do 
Norte do Brasil, que compreendem 61% do território 
nacional, mas menos de 13% da população e 
representam menos de 8% do PIB do Brasil

• A Região Amazônica também abriga partes 
significativas de dois outros biomas brasileiros, o 
Cerrado e o Pantanal. A Amazônia Legal tem uma 
área de 5,1 milhões de quilômetros quadrados; a parte 
brasileira da Floresta Amazônica, 4,2 milhões de km2

• A Floresta Amazônica não é “o pulmão do mundo”; 
as suas biotas vegetal e animal consomem todo o 
oxigênio gerado pela fotossíntese no seu processo de 
respiração (sim, as plantas respiram), de modo que o 
balanço líquido é próximo de zero

• A Floresta Amazônica é relevante para os ciclos 
biogeoquímicos da biosfera, mas não tem qualquer 
impacto significativo no clima global. A sua principal 
contribuição para a dinâmica atmosférica é reciclar 
e volta para a atmosfera cerca de metade da água 
da chuva que vem do Oceano Atlântico, por meio da 
evapotranspiração das plantas, formando um fluxo de 
vapor d’água que é parcialmente redirecionado para 
o sul

ambientais mais avançadas do mundo pelas suas 
características de preservação

• O desmatamento atual está dentro da média dos 
últimos 20 anos

• Focos de queimadas na Amazônia Legal estão dentro 
da média dos últimos 20 anos

• O Brasil tem sofisticados sistemas para monitorar 
tudo na Amazônia: INPE, EMBRAPA, IBGE e 
CENSIPAM

• O pantanal brasileiro possui 86,6% da sua vegetação 
conservada, motivo de reconhecimento internacional

• A Floresta Amazônica é maior que a área da França, 
Alemanha, Noruega, Holanda, Bélgica e Dinamarca

• Só o Estado do Amazonas tem mais de 98% de 
vegetação nativa

• A Floresta Amazônica é um bioma, uma grande 
comunidade biológica estável e desenvolvida, com 
extensão de cerca de 6,7 milhões de quilômetros 
quadrados, compartilhados entre o Brasil, Bolívia, 
Colômbia, Peru, Equador, Venezuela, Guiana, 
Suriname e a Guiana Francesa

• Cerca de 62% da Floresta Amazônica encontram-se 
no Brasil, onde 84% da sua área original existente na 
chegada dos portugueses estão preservados

• Esta área predominantemente intocada equivale em 
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• Grande parte do desmatamento ocorre em 
propriedades privadas e em assentamentos do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra), o que significa que é legalizado. O Código 
Florestal de 2012 permite o corte da vegetação 
original em até 20% das propriedades privadas 
situadas na área da Floresta Amazônica, e 50% nas 
situadas no Cerrado

• O número de focos de incêndio na Amazônia Legal 
(incluindo o Cerrado) também está em queda desde 
os anos recordistas de 2004-05; as projeções para 
2019 sugerem que deverá atingir cerca de metade 
dos números daqueles anos. Uma boa parte dos focos 
ocorre em propriedades privadas, de acordo com uma 
prática de limpeza de terreno utilizada há séculos; 
não é o melhor método, mas é o de que dispõe a 
grande maioria dos habitantes da região

ÁGUA

• - Itaipu é a maior produtora de energia renovável 
do mundo e premiada pela ONU por trabalhos na 
biodiversidade

• - Água é vida e o meio ambiente é fundamental

• - Maior reserva de água doce e biodiversidade do 
mundo

• - O Brasil possui mais de 55 mil quilômetros 
quadrados de água

• - Em apenas um único aquífero subterrâneo 
da Amazônia existe a quantidade de água para 
abastecer a população mundial durante 350 anos

• - O Brasil é um dos países mais importantes do 
mundo na produção de energia hidroelétrica

• - A maior reserva de água doce e biodiversidade do 
mundo

• - O Brasil possui uma Agencia Nacional de Águas, 
responsável pela águas superficiais e subterrâneas

• - ITAIPU é a maior produtora de energia renovável do 
mundo, reconhecida e premiada pela ONU

• - As hidroelétricas aumentam a reserva de água doce, 
regulam o fluxo dos rios e produzem energia limpa



• O Brasil é o berço dos maiores aquíferos do mundo: 
Guarani, Alter do Chão, Cabeças, Urucuia-Areado e 
Furnas.

• Os 27 aquíferos brasileiros correspondem a 48% do 
território e 112 km3 de reservas

• O Brasil possui cerca de 8 mil quilômetros de litoral


