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Ponto de Situação do Amazonia Live
O Amazonia Live é o projeto socioambiental do Rock in Rio. O maior festival de música do mundo entende
muito sobre fazer barulho, e juntou-se com parceiros à altura para realizar esse projeto. Em conjunto com
a Conservação Internacional, Funbio (Fundo Brasileiro para a Biodiversidade) e Instituto Socioambiental,
o Amazonia Live tem como objetivo ser uma plataforma de comunicação sobre a natureza que restaura
florestas.
Em seu lançamento, em abril de 2016, o Rock in Rio se comprometeu a plantar 1 milhão de árvores nas
cabeceiras do rio Xingu e em seguida contou também com o match da CI-Brasil, que se comprometeu a
plantar mais 800 mil árvores na mesma região. O Funbio vem operando os recursos financeiros do projeto
e o ISA executa em campo as ações de plantio e restauração no Xingu.
O Ministério do Meio Ambiente, por meio da Secretaria de Biodiversidade e Florestas, também aderiu ao
projeto, em 2016, assumindo o compromisso de contribuir com a recuperação de áreas na Amazônia com
mais um milhão de árvores em áreas protegidas no bioma amazônico.
Até o momento, já garantimos mais de 3 milhões de árvores através dessas parcerias. Outras
contribuições, como as doações do público durante as vendas de ingressos do Rock in Rio, doações
individuais e o leilão de guitarras, garantiram ainda outras milhares de árvores na floresta amazônica.
A iniciativa trabalha com um racional de que o mix de técnicas de recuperação (plantio direto, semeadura
de sementes, enriquecimento, condução ou favorecimento da regeneração natural e outras) tem como
resultado uma densidade média de 2.500 árvores por cada hectare. Esses valores são suportados pelo
monitoramento de áreas já restauradas pelo ISA e pela literatura disponível.
O Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia é a mais uma parceria do Amazonia Live, promovendo a
ampliação do compromisso de restauração em larga escala – com ele garantimos a restauração de mais
de uma área equivalente a 70 milhões de árvores até 2023.
No Amazonia Live, as sementes contam ainda muitas outras histórias. Cada uma delas garante a melhoria
na qualidade de vida das populações de coletores através da Rede de Sementes do Xingu e fomenta a
economia da região.
Nesse documento, você encontrará o detalhamento de todas as atividades realizadas no período de
novembro de 2016 a julho de 2019.
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Movimentação financeira do projeto
A movimentação financeira neste período foi de R$ 2.933.454,74 que compreende recursos oriundos de
doações, dos rendimentos dos recursos aplicados e do aporte das parcelas dos recursos repassados pela
Rock World.
Estes recursos, repassados para o projeto, estão sob responsabilidade do contrato firmado entre Funbio
e ISA/Rede de Sementes do Xingu.
Fonte dos Recursos

Valores

Contrato Rock World – 1 milhão de árvores

R$ 2.550.820,00

Aditivo de 150 mil árvores*

R$ 382.634,74

Total desembolsado

R$ 2.933.454,74

* Aditivo para plantio de mais 150 mil árvores, assinado em junho de 2018, com recursos financeiros
oriundos da Campanha Rock in Rio Lisboa, vigente até agosto de 2017, e da doação da Universidade
Estácio de Sá, no valor de 300 mil reais.
Todas as parcelas de desembolsos foram depositadas na conta corrente específica do projeto.

Desembolsos:
1º Desembolso realizado em 30/06/2016

R$ 157.795,54

5,38%

2º Desembolso realizado em 28/09/2016

R$ 272.597,19

9,29%

3º Desembolso realizado em 14/06/17

R$ 588.670,40

20,07%

4º Desembolso realizado em 01/11/2017

R$ 897.415,37

30,59%

5º Desembolso realizado em 05/07/2018

R$ 386.921,50

13,19%

6º Desembolso realizado em 19/12/2018

R$ 630.054,72

21,48%

Total desembolsado

100,00%
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Um milhão de árvores para o Xingu
Foram plantados e estão sendo monitorados 310,84 hectares dos 322,16 hectares implantados durante
esses três anos (128,58 hectares em 2016, 150,25 hectares em 2017 e 43,33 hectares em 2018). Nota-se
que houve uma redução de 11,32 hectares, devido à falta de comprometimento do proprietário em
realizar a manutenção do plantio em tempo hábil e também por desistência de proprietários em
continuar no projeto.
A contabilização das árvores plantadas nos três anos de plantio (2016, 2017 e 2018), totalizou 3.750.007
árvores, no entanto, este número não corresponderá à quantidade final de árvores, tendo em vista que
nos próximos períodos de seca e chuva, grande avanço da agricultura e consequentemente maior uso
de defensivos agrícolas, e risco de fogo é esperada uma maior mortalidade e mais algumas germinações.
Os plantios apresentam desenvolvimento satisfatório, tendo sido indicadas ações de manutenção e
manejo em algumas áreas específicas, mas para efeito de entrega do projeto, segundo uma previsão
conservadora, 1.589.298 árvores plantadas e estabelecidas que serão árvores adultas e se reproduzirão,
atraindo animais e gerando novas árvores, impulsionando a dinâmica sucessional do ecossistema.
Este valor foi calculado segundo dados fitossociológicos coletados nas parcelas permanentes e depois
aplicando descontos com base na experiência do ISA de 12 anos monitorando áreas restauradas com
semeadura direta na região do Xingu.
Esse valor final será apurado nos próximos monitoramentos, com as parcelas permanentes instaladas
nas áreas em restauração e anualmente reamostradas.
O grande número de árvore está relacionado com a quantidade de sementes que são lançadas durante
os plantios, diferentemente dos plantios convencionais de mudas que utilizam espaçamentos préfixados (3 metros x 2 metros), onde normalmente são plantadas 1.666 árvores por hectare, no entanto,
no projeto estamos encontrando uma média de 12.064 árvores por hectare nas áreas implantadas e
estabelecidas.
Recursos das doações
As doações recebidas pelas companhas realizadas pelo Rock in Rio. Portugal e Brasil, totalizaram, de
2016 até agosto de 2019, R$ 1.100.140,80. Deste total, houve o aditivo no valor de R$ 449.999,69 com
recursos das doações da campanha Rock in Rio Lisboa (R$ 149.999,69) e da doação da Universidade
Estácio de Sá (R$ 300.000,00).
O Total de recursos na conta do Projeto no Funbio, até dia 31 de julho, é de R$ 670.146,69. Este valor
compreende R$ 650.141,11 dos recursos de doações mais os valores dos rendimentos da conta corrente
(já descontadas as taxas bancárias e outros custos de transferências de recursos).
Sendo assim, até 31/07/2019, o projeto tem recursos para o plantio de mais as e R$ 20.005,58
referentes aos rendimentos dos recursos reais que possibilitará o plantio de mais 148 mil árvores (custo
de R$ 4,75/árvore).
Para estes novos recursos haverá um aditivo ao contrato com o ISA/Rede de Sementes do Xingu, com
previsão de início dos plantios em novembro de 2019.

