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1 – Cambios climáticos, Amazonia y la seguranza 

hídrica de América Latina 

 

2 – Soluciones para politicas publicas para el 

agua potable em áreas remotas de la Amazonia 





Aquecimento global desde o século XIX 



base period: 1981–2010. 
Source 2016: State of the Climate in 2015, Bull. Amer. Meteor. Soc., 97 (8), 2016. 

Anomalias de temperatura (A) e precipitação (B) na America do Sul (1981-2010) 

temperatura precipitação 



Já existem evidências de que as mudanças 
climáticas começam a influenciar a dinâmica dos 
ecossistemas amazônicos 

Cheia recorde do Rio Madeira, em 2014 (a maior desde 1906 – inicio das medições) 



Cotas máximas de 1903 à 2018 do Rio Negro em Manaus, com intervalos 
anuais de 10 anos. Pode-se observa a tendência ascendente, 

significativa pelo teste de tendência não-paramétrico Mann-Kendall. 



Seca recorde do Rio Amazonas, em 2010 (a maior desde 1906) 



SECAS CHEIAS 

2005 
2010 
2015/16 (El Niño-related) 

2009 
2012 
2014 (over SW Amazon) 

O clima da Amazônia tem oscilado 
entre extremos nos últimos anos 

Fonte: Artaxo (2018) 



A Amazônia está próxima do  
ponto de colapso ecológico (“tipping point”) 
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A

B
C 

(A) Cenário pessimista     (B) Tendência atual    (C) Desmatamento zero 

 18%  

Ponto de colapso ecológico da Amazônia: 20% ?? 

 Qual é o 

ponto de 

colapso 

ecológico? 



A Amazônia como a provedora de serviços 
ambientais  estratégicos para a  
segurança hídrica da América Latina 



A Amazônia recicla 25 a 50% da água que recebe  
(Salatti, 1979; Galbraith, 2011)  

19% da água da Bacia do Prata vem da Amazônia  
(Sudradjat, 2002; Marengo et al, 2004) 





Abastecimento de água urbano: +70% da água  
para consumo humano vem de rios e lagos, alimentados 
por àgua de chuva 

Foto: Patricia Stavis 



Produção de energia: +60% da energia elétrica  
do Brasil vem de hidrelétricas (Aneel, 2019) 
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Produção de alimentos:  
a agricultura representa cerca de 25% do PIB Brasileiro 
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A continuidade do desmatamento da Amazônia é contra o 
interesse de toda a América Latina. 
 

É do interesse nacional buscar o 
desmatamento líquido zero. 





VIDEO FAS 



580 
COMUNIDADES 

E LOCALIDADES 

 

 

9.585 
FAMÍLIAS 

 

 

10,9  
MILHÕES 

DE HECTARES 

Área de 
atuação da FAS 

Comunidades 

e localidades 

Fonte: FAS (2018) 
...e mais 13 

prêmios 

RESULTADOS DA FAS 



Sistema de captação direta do rio – Modelo 1  

23 

R$ 191.323 
investidos 

3  
Unidades de 

conservação 

5 
Comunidades 

36  
Famílias 

1.210   
metros de rede 



Sistema híbrido de captação e tratamento UVB – Modelo 2 

24 

R$ 324.240 
investidos 

3  
Unidades de 

conservação 

4 
Comunidades 

143  
Famílias 

1.660   
metros de rede 



Sistema de poço artesiano  e tratamento UVB – Modelo 3 

25 

R$ 254.000 
investidos 

2  
Unidades de 

conservação 

5 
Comunidades 

223  
Famílias 

4.210   
metros de rede 



5. Ampliar as iniciativas exitosas em educação e empreendedorismo da 
bioeconomia para reduzir a presença do narcotráfico na região de fronteira 



Ponto de partida: formação de pessoas 
para empreender a  

Bioeconomia Amazônica 















• Educação para o empreendedorismo da 

Bioeconomia Amazonica 





36 

Investimentos: R$ 5 milhões  

Faturamento: 5.9 milhões/ano  

Famílias envolvidas: 2291 

 

 

 



Nota: famílias que vivam com até 

USD 1,90 ao dia são consideradas 

na linha de pobreza extrema;  

 

Fonte: FAS & BAIN (2017). 

Evolução da renda familiar mensal (BRL) em áreas protegidas 

apoiadas pela Fundação Amazonas Sustentável 

124% de aumento médio 

em 7 anos 



Inicio das 

Atividades da  

FAS 







A Amazônia é importante demais e  
temos que ganhar essa batalha! 





Novos horizontes 


