PARA QUE SERVEM AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO?

Garantem estabilidade
climática e recursos
hídricos para o
abastecimento das
cidades e da produção
agrícola.

REDUÇÃO, RECATEGORIZAÇÃO E EXTINÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
PADDD é um fenômeno mundial, cuja sigla em inglês significa:
Protected Areas Downsizing, Downgrading and Degazetting.

As propostas de PADDD colocam em risco
a biodiversidade, a agricultura, a segurança
hídrica e climática.
Ajudam na
prevenção de novas
zoonoses, como a
Covid-19.

DOWNGRADING (RECATEGORIZAÇÃO)

PROPOSTAS DE PADDD POR TIPO DE EVENTO

• 110 áreas protegidas na Amazônia
estão potencialmente ameaçadas por
projetos de energia elétrica e logística de
transportes, somando cerca de 30 mil km2
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PARA SABER MAIS, ACESSE:
https://www.padddbrasil.org.br/
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• Uso do solo: desmatamento, atividades
agropecuárias, mineração
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QUE INTERESSES ESTÃO
POR TRÁS DAS PROPOSTAS
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Reintegração de terra
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Exclusão da proteção legal
para todo o território
de uma área protegida
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• Estabelecer um protocolo que organize e
direcione a atuação frente a novas propostas
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• Criar e manter ferramentas de
monitoramento abertas à sociedade.
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TIPO DE EVENTO
Redução de tamanho

8.240.646
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• Fortalecer redes de atores (nacionais e locais)
para monitorar e atuar de forma colaborativa

Múltiplas causas
Mineração
Industrialização
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• Mapear tendências futuras do fenômeno
• Implementar estratégias de comunicação
e incidência

Assentamentos rurais
Agricultura industrial
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• Compreender a dinâmica dos fatores que
levam aos processos de PADDD

DEGAZETTEMENT (EXCLUSÃO/EXTINÇÃO)

1991

ESTRATÉGIAS DE MONITORAMENTO E RESPOSTA
ÀS PROPOSTAS DE PADDD

Outros
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2019

Flexibilização das
restrições às atividades
humanas na área
protegida

2018

• Infraestrutura: projetos para
construção de estradas, rodovias, usinas
hidrelétricas, linhas de transmissão de
energia elétrica

Abrigam paisagens
para que a
população tenha
contato com a
natureza.
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OS PRINCIPAIS MOTIVOS QUE LEVAM A PROPOSTAS
DE PADDD NO BRASIL SÃO:

Permitem o uso
sustentável da
biodiversidade,
garantindo acesso
para pesquisas
e usufruto das
populações locais.

2016

Diminuição dos
limites de uma
área protegida

2015

DOWNSIZING (REDUÇÃO)

2014

No Brasil, as propostas de PADDD entram
na pauta do Congresso Nacional e e das
assembleias estaduais, muitas vezes, de modo
acelerado. Com elas, tramitam também projetos
de lei que ameaçam o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação, o SNUC. Juntas,
essas iniciativas reduzem as áreas que deveriam
estar protegidas para o futuro.

Mantêm a
biodiversidade e
conservam a vida
no planeta.
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PADDD NO BRASIL

