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Mudanças 

Climáticas 
Do conceito à contribuição das árvores plantadas 

  

 

 



Mudanças Climáticas    
O que é? 

As mudanças climáticas são alterações  

que ocorrem na temperatura média da terra.  

 

Antigamente, as principais mudanças 

ocorriam devido às causas naturais como  

as variações na órbita da Terra e na 

quantidade de luz solar. 

 

Hoje em dia, a maior parte desta mudança é 

atribuída às atividades humanas.  
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Atualmente, usa-se mais o termo “Mudanças Climáticas” do que “Aquecimento 

Global”, pois o aumento da temperatura média da Terra nem sempre resulta 

em aumento da temperatura nas diferentes regiões do mundo. 



Efeito Estufa: 

Queima de combustíveis fósseis:  
automóveis, indústria, usinas termoelétricas, etc. 

Queimadas  

Desmatamento 

Decomposição do lixo  

Algumas atividades humanas que contribuem  

para o aumento da emissão de Gases de Efeito 

Estufa (GEE) na atmosfera e, consequentemente, 

provocam alterações no clima: 
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Efeito Estufa       
Causas e conceito 

Fenômeno 

natural que faz 

com que a 

temperatura  

da Terra seja 

favorável à 

vida humana, 

desde que 

esteja  

em uma 

determinada 

faixa. 



Os principais gases que provocam  

o Efeito Estufa o são: 
 

• dióxido de carbono (CO
2
); 

• óxido nitroso (N
2
O); 

• metano (CH
4
); 

• cloro-fluor-carboneto (CFC); 

 

Fonte: InfoEscola 

Gases de Efeito Estufa       
Consequências 

Eles agem como isolantes,  

pois absorvem uma parte da 

energia irradiada e são capazes 

de reter o calor do Sol 

na atmosfera, formando uma 

espécie de cobertor em torno 

do planeta, e assim, impedindo 

que ele escape de volta  

para o espaço. 



O calor que fica retido nas camadas mais baixas da atmosfera  

provoca o aumento da temperatura média da Terra e futuramente  

pode trazer graves problemas ao nosso planeta. 

 

• Muitos ecossistemas poderão ser atingidos e espécies vegetais e  

animais correm o risco de serem extintos; 
 

• Poderá ocorrer o derretimento de geleiras e o alagamento de ilhas e 

regiões litorâneas. Nos mares, o desvio de curso de correntes marítimas 

poderá ser afetado, ocasionando a extinção de vários animais marinhos; 
 

• Tufões, furacões, maremotos e enchentes poderão ocorrer com  

mais intensidade.  
 

• A produção agrícola poderá ser afetada negativamente, reduzindo a 

quantidade de alimentos em nosso planeta. 

Fonte: SuaPesquisa.com 

Consequências do Efeito Estufa       
Impactos futuros no planeta  
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Diminuir o desmatamento 

Investir no reflorestamento  

Conservar áreas naturais 

Usar energias renováveis  

solar, eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas  

Utilizar biocombustíveis  

etanol e biodiesel 

Reduzir o consumo de energia    

reduzir, reutilizar e reciclar (3R’s) 

Investir em tecnologias  

de baixo carbono 

O gás carbônico (CO
2
) é o 

que tem maior contribuição 

para alterações no clima do 

planeta Terra, gerando 

impactos ao longo dos 

séculos. 

 

Diminuir ou neutralizar sua 

emissão é uma das principais 

formas de contribuir para o 

combate às mudanças 

climáticas. 

Fonte: wwf.org.br 

Gás Carbônico (CO
2
) 

Como reduzir ou neutralizar 



As árvores têm um papel importante na 

redução dos Gases de Efeitos, pois captam 

o CO
2
 da atmosfera e liberam o oxigênio 

(O
2
) por meio da fotossíntese (processo 

realizado para a produção de energia 

necessária para a sua sobrevivência). 

 

Também são as árvores que regulam a 

temperatura, os ventos e o nível de chuvas 

em diversas regiões. 

Árvores 
Seu papel na redução da emissão de CO

2
 



  

Com ciclos de plantio renováveis as 

florestas plantadas mantém um estoque 

médio de CO
2
 continuo ao longo do tempo 

Sequestro de Carbono 
O que é? 

O setor de base florestal 

atualmente é responsável por 

7,8 milhões de hectares de 

áreas com árvores plantadas.  

 

A captação do  gás 

carbônico feito pelas árvores 

é conhecida no setor como  

“sequestro de carbono”, um 

grande aliado na 

neutralização dos Gases de 

Efeito Estufa (GEE).  



Energia  
Petróleo e  

Carvão Mineral   

Energia 
Biomassa  

Combustível 
Petróleo  

Combustível  
Biodiesel  

Economia de baixo carbono 
Inovação e tecnologia para produtos sustentáveis  

A economia de baixo carbono é a 

aplicação de métodos e tecnologias que 

geram níveis reduzidos de gases 

causadores do efeito estufa, 

especialmente o carbono. 

 

Para isso, o setor de base florestal investe 

constantemente em pesquisas e 

tecnologias para encontrar formas 

inovadoras de usar fibra de madeira em 

substituição aos combustíveis fósseis, um 

dos agentes mais emissores de GEE. 

*Fonte: www.fragmaq.com.br | Imagem: Site Andesa 



de hectares de árvores 

plantadas estocam 

toneladas de CO
2
  

que equivalem a  

das emissões 

nacionais de  CO
2
 

de hectares de áreas 

preservadas pelo setor 

toneladas de CO
2 

estocados
 
  

5,6 2,48 = 

O Setor de Árvores Plantadas 
Contribuição do setor em números 



  

*Base Fóssil: 

• Compostos por alta quantidade de carbono 

• Recursos naturais não renováveis (carvão mineral, gás natural e petróleo) 

• A queima dos combustíveis fósseis gera altos índices de poluição atmosférica 

O Setor de Árvores Plantadas 
As emissões evitadas por meio do uso de produtos florestais 

Existe ainda outro benefício climático 

gerado pelo setor de árvores plantadas:  

 

• as emissões dos Gases de Efeito 

Estufa (GEE) evitadas por meio do 

uso de produtos florestais bem 

manejados em substituição aos 

produtos de base fóssil* e/ou não 

renováveis em diferentes etapas de 

sua cadeia produtiva.   

CO
2 
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Árvores Plantadas 
Os produtos de base florestal e seus benefícios 

As árvores plantadas têm potencial para 

ser fonte de mais de 5.000 produtos e 

subprodutos.  

 

Um produto proveniente da base florestal 

plantada e bem manejada, possui 

característica renovável e gera benefícios 

climáticos. 

 

 

Imagem: Freepik (caderno) 



O carbono absorvido pelas árvores também fica armazenado em produtos feitos de madeira. 

Árvores Plantadas 
Alguns produtos do setor de base florestal 

 

 

• Desinfetantes, 
desodorizantes e 
sabões.  

Higiene 

• Inalantes, 
repelentes naturais, 
produtos de higiene 
bucal, estimulantes 
de secreção nasal, 
aromatizantes e 
filtros de 
purificação.  

Farmacêutico 

 

 

• Aromatizantes, 
emulsificantes, 
espessantes, produção 
de mel. 

Alimentício 

 

• Vernizes, tintas, 
esmaltes, solventes, 
colas, adesivos, 
secantes, 
explosivos, 
borracha sintética, 
isolantes térmicos, 
ceras e graxas. 

Químico  

 

 

• Lenha e carvão 
vegetal. 

Energia  

 

• Substratos para 
mudas e plantas, 
sementes. 

Agrícola  

 

• Ferro-gusa (insumo 
para a produção do 
aço) e 
bicombustíveis. 

Bem de 
consumo 

 

• Papel para 
impressão, papel 
higiênico, fraldas e 
absorventes, 
embalagens. 

Papel e 
celulose 

 

• Móveis, caixotaria e 
pallets, chapas e 
painéis, pisos 
laminados, 
molduras, estacas e 
moirões. 

Madeira  

 

• Cineol, felandreno, 
citronela e 
piperitona. 

Óleos  



A sociedade tem papel fundamental no 

combate às mudanças climáticas. 

 

O consumo consciente e a preferência 

por produtos fabricados com menor 

impacto ambiental, processo de produção 

sustentável e matéria prima renovável é uma 

das formas mais eficientes de contribuir.  

 

Fique atento e faça a sua parte! 

 

Papel da Sociedade 
O que eu posso fazer para reduzir a emissão de GEE? 

Consumo consciente, contribuição voluntária, cotidiana e  

solidária  para garantir a sustentabilidade da vida no planeta. 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (quadro consumo consciente) 



www.iba.org 
 


