
O QUE NOS AGREGA

NOSSOS COMPROMISSOS

Somos uma coalizão formada por associações empresariais, empresas, organizações da 
sociedade civil, academia e indivíduos interessados em contribuir para a promoção de uma 
nova economia de baixo carbono, competitiva, responsável e inclusiva, e para maior sinergia 
entre as agendas de proteção, conservação e uso sustentável das florestas naturais e 

plantadas, agropecuária e mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

Reduzir as emissões brasileiras de gases de efeito estufa de forma a garantir que, a 
partir de 2020, a emissão per capita seja sempre menor ou igual à média global e que o 
Brasil trilhe o caminho para zerar as suas emissões líquidas o mais cedo possível.

Zerar o desmatamento e a exploração ilegal de florestas no Brasil e promover e eliminação 
da perda líquida de cobertura florestal e a manutenção das florestas primárias.

Promover a efetiva implementação do Código Florestal, buscando a plena validação 
do Cadastro Ambiental Rural (CAR), a elaboração dos Programas de Regularização 
Ambiental (PRA) e a implementação dos mesmos, de forma a manter ou restaurar todas 
as áreas de preservação permanente e de reserva legal.

Promover a manutenção da cobertura vegetal nativa, nos diferentes biomas, nos níveis 
atuais (2015), inclusive pelo fortalecimento da rede de unidades de conservação, bem 
como as áreas prioritárias para conservação da biodiversidade e produção de serviços 
ecossistêmicos.

Expandir substancialmente o manejo sustentável das florestas nativas, garantindo a 
rastreabilidade e certificação nas compras públicas e privadas de produtos florestais.

OS 10 COMPROMISSOS DA COA LIZÃO BR ASIL
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REDUZIR AS EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA

COMBATER O DESMATAMENTO

IMPLEMENTAR O CÓDIGO FLORESTAL

CONSERVAR E RESTAURAR OS BIOMAS

EXPANDIR O MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL

http://coalizaobr.com.br


Ampliar plantios florestais econômicos em áreas degradadas, criando uma oferta de 
produtos florestais para o uso nas diversas cadeias produtivas.

Implementar mecanismos para valorar e remunerar a manutenção e a ampliação dos 
serviços ecossistêmicos propiciados pelos ecossistemas naturais e florestas, incluindo as 
boas práticas agrossilvopastoris, para além dos mecanismos de pagamento por carbo-
no, que precisam ser aperfeiçoados e incrementados.

Garantir a qualidade, tempestividade e total transparência dos dados da implementação 
das políticas de clima, floresta e agricultura e seus instrumentos de monitoramento e 
gestão e assegurar que a transição para a sustentabilidade e a economia de baixo 
carbono se dê de forma a promover ordenamento fundiário, inclusão, diálogo e proteção 
social das comunidades que formam a população brasileira, geração de novos empregos, 
aumento da geração de renda, manutenção e ampliação de direitos, qualificação e 
requalificação de trabalhadores e produtores rurais.

Tornar predominante, na matriz energética nacional, as fontes renováveis e sustentáveis, 
com vistas a transformar em residual a participação de energias fósseis na matriz até 
2050.

Expandir a produção de alimentos, produtos de base florestal e bioenergia de forma 
competitiva e sustentável, eliminando das cadeias de produção, comercialização e 
consumo global produtos oriundos de desmatamento ou exploração ilegal e, ao mesmo 
tempo, promovendo a recuperação da capacidade de produção de áreas degradadas e 
a redução das emissões de gases de efeito estufa, em especial, por meio da massificação 
das práticas de baixo carbono na agropecuária brasileira, incluindo: recuperação 
de pastagens degradadas; integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF) e sistemas 
agroflorestais (SAF); sistema plantio direto (SPD); fixação biológica de nitrogênio (FBN); 
aproveitamento de biomassa de resíduos agropecuários; tratamento de dejetos animais 
e intensificação sustentável da produção.
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AMPLIAR OS PLANTIOS FLORESTAIS EM ÁREAS DEGRADADAS

VALORAR O CARBONO E OS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS

TRANSPARÊNCIA, DIÁLOGO E COOPERAÇÃO

PROMOVER UMA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA RENOVÁVEL E 
SUSTENTÁVEL

EXPANDIR A PRODUÇÃO RURAL SUSTENTÁVEL E DE BAIXO CARBONO

c o a l i z a o b r . c o m . b r

facebook.com/coalizaobrasil

Saiba mais sobre as propostas da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura em nosso 
documento-base: bit.ly/documentobase


