
A Amazônia também é importante por
ser a maior fonte de sociobiodiversidade
do mundo, com uma em cada dez espécies
conhecidas do mundo vivendo por lá, sendo que: 

O Rio Amazonas é responsável
por 15% da água doce do mundo.

Isso contribuiria para recuperar a capacidade – atualmente prejudicada
– das florestas de absorver carbono da atmosfera, e, assim,

ajudar a estabilizar nosso clima global.

A Amazônia é muito mais
do que uma fonte vital
de ingredientes para
o enorme portfólio
de produtos de beleza
e bem-estar éticos
e sustentáveis.

É também o lar de mais de 30 milhões de habitantes da floresta.

Barrar a destruição
da Amazônia é a forma
mais rápida, eficiente
e barata de interromper
as emissões de CO
no mundo.

Reverter a destruição das florestas do mundo
é importante porque apenas essa medida
contribuiria para

20%

Muitos deles baseados
em 39 bioingredientes
da Floresta Amazônica,
como a andiroba
e a semente de ucuuba.

 

Uma fábrica da Natura em Benevides,
na foz do Amazonas, processa
bioingredientes da floresta, oferecendo
empregos e oportunidades locais.

Nosso Compromisso com a Vida
– Visão de Sustentabilidade 2030 coloca
a proteção da Amazônia e de seus povos,
por meio da conservação e da regeneração,
no coração do modelo de negócio.

Desde 2011, a Natura já investiu
R$2,14 bilhões em atividades
baseadas na Amazônia, ajudando
a preservar 2 milhões de hectares
de floresta tropical.

Como um negócio com raízes no Brasil, entendemos como
a saúde da Amazônia é importante para o futuro do nosso planeta.
Como é nossa casa, tomamos um cuidado especial para proteger
sua beleza, sua biodiversidade e seus povos.

de toda a ação
global que precisamos
para estabilizar
nosso clima.

dos efeitos benéficos
causados pelas florestas 
tropicais, lideradas pela 
própria Amazônia.30%

A Bacia Amazônica
abrange nove países.

11 mil Km2 
por ano até 2020.

Sua maior área está no Brasil, que está
perdendo cobertura florestal no ritmo
mais rápido do mundo, 

Uma área maior
do que a Califórnia

Entre 2001 e 2019, o Brasil
perdeu 565 mil Km2 de cobertura
de árvores. 

Quando a floresta é deixada em pé,
beneficia o mundo todo ao absorver
enormes quantidades de carbono
da atmosfera. 
Todas as florestas têm o poder de barrar
a mudança climática ao remover 

Quando a floresta é derrubada,
causa danos para o mundo
ao liberar enormes quantidades
de carbono na atmosfera.

Globalmente, o desmatamento e a degradação
de turfeiras são responsáveis por quase:

 
 

A Amazônia é a floresta
que mais contribui
em todo o mundo. 
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de carbono
da atmosfera por ano. 
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Natura &Co está definindo metas ambiciosas para
enfrentar os desafios ambientais e sociais da Amazônia

Expandir as áreas
de preservação
financiada pela Natura
de 1,8 milhão
de hectares para
3 milhões de hectares.
2021: 2 milhões
de hectares
preservados.

Expandir as conexões
de negócios para cobrir
produtores agroflorestais
em 40 comunidades
baseadas na floresta.
2021: 34 comunidades
alcançadas.

Compartilhar, no mínimo,
R$60 milhões em valor
com as comunidades.
Mais de R$33 milhões
por ano.

Parcerias com
monitoramento via satélite
e especialistas em mapeamento
para fundar o PlenaMata,
uma ferramenta criada para
apoiar a luta contra as
consequências humanas
do desmatamento
e estimular
a conservação e
regeneração da Floresta
Amazônica.

Apoio à criação
de objetivos acerca
da biodiversidade,
tanto para apoiar
o Acordo de Paris
quanto para
pressionar por
um novo modelo
global para
a biodiversidade.
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A cada ano, as queimadas
na Amazônia produzem 1.5 bilhão
de toneladas de carbono.

equivalente a toda a produção
de CO   do Japão ou das emissões
de carbono poupadas por todas
as turbinas eólicas do mundo.

 

7.6 bilhões de toneladas

Se florestas tropicais como a Amazônia
continuarem sendo  desmatadas no ritmo atual, 
nunca chegaremos às emissões líquidas zero 
ou cumpriremos a meta do Acordo de Paris 
de limitar o aumento da temperatura global a 1,5°C.

em cada 5
de todas as espécies
de pássaros e peixes 15%

A Floresta Amazônica é importante por dois motivos:

13%
do total de emissões de CO
causadas pela atividade humana.

Só em 2020, mais de 700.000
hectares de floresta amazônica
foram perdidos para
o desmatamento.

Em 2021, a taxa
de desmatamento da Amazônia
 é de 1.394.527 árvores por dia. 

BRASIL

BOLÍVIA

PERU

EQUADOR

COLÔMBIA

VENEZUELA

GUIANA

SURINAME

GUIANA FRANCESA

Bacia Amazônica

BENEVIDES

Ao passo que a Amazônia consegue reabsorver
500 milhões de toneladas de CO , a floresta não é mais 

capaz de agir como os pulmões do mundo

Em vez disso, ela está perto de se 
tornar uma fonte de poluição

de carbono na atmosfera

Em 2021, pela primeira vez, foi revelado que partes da Amazônia
estão emitindo mais CO  do que conseguem absorver.

Leia Mais:

1 – https://www.nature.com/articles/s41559-020-01368-x
2 – https://www.conservation.org/stories/11-deforestation-facts-you-need-to-know
3 – https://www.theguardian.com/environment/2021/jul/14/amazon-rainforest-now-emitting-more-co2-than-it-absorbs
4 – IPCC https://www.wri.org/insights/forests-ipcc-special-report-land-use-7-things-know
5 – PlenaMata https://plenamata.eco/en/dashboard/
6 – https://www.theguardian.com/environment/2021/jul/14/amazon-rainforest-now-emitting-more-co2-than-it-absorbs)
7 – https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/where_we_work/amazon/about_the_amazon/
8 A partir de 2021.

Por que a Amazônia
é importante para Natura &Co?

 

Natura &Co na COP26
O que você precisa saber

Por que a Amazônia é tão importante
para enfrentar a crise climática?

Acesse www.naturaeco.com/pt-br/visao-de-sustentabilidade-2030/ 
para mais informações sobre nosso Compromisso
com a Vida – Visão de Sustentabilidade 2030.

Assista aos nossos filmes em waterbear.com/partner/natura-co

Quer saber mais sobre a COP26 e o que esperar da conferência? 
Visite ukcop26.org (em inglês)

Visite também plenamata.eco para saber mais sobre taxas de desmatamento 
e o que podemos fazer para ajudar a conter a devastação.  
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https://www.naturaeco.com/pt-br/visao-de-sustentabilidade-2030/
https://www.waterbear.com/partner/natura-co
https://ukcop26.org/
https://plenamata.eco/

