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Desmatamento no Brasil



O The Forest Trust - TFT é uma organização global 
sem fins lucrativos que ajuda as empresas a 
compreender e transformar a história dos seus produtos 
a partir de suas cadeias de suprimentos

Transformando cadeias de suprimentos
para as pessoas e a natureza





no mundo



Nossa expêriencia
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Mais de 120 empresas membros: varejistas, fabricantes, 

produtores, comerciantes
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Nossos parceiros





Crescem as pressões do mercado contra produtos
oriundos do desmatamento na Amazônia (mesmo legal)

Até os Chineses começam a se envolver no combate
ao desmatamento associado à produção de soja

Fonte: Imazon 2016
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"Ninguém quer ver sua marca ou

empresa associada com uma atividade

que gera danos ambientais.”

Fernando Sampaio, Diretor Executivo da ABIEC. Abril de 2016. Globo Rural.

Não queremos que nossa demanda por soja leve ao 

desmatamento ilegal no Brasil e estamos pedindo aos 

nossos fornecedores por garantias a esse respeito.

Liu Denggao,Vice Presidente Executivo da China Soy Bean Industry. Janeiro de 2016.



Contexto Brasileiro

Destruição da floresta e ecossistema 

Risco reputacional para os produtores

Risco para os investidores

Risco associado para as marcas



I. Desmatamento Líquido Zero (DLZ)

Assume que para cada hectare de floresta desmatado, pelo menos,

um hectare de floresta deverá ser plantado. É um conceito

moderado, pois admite o desmatamento legal desde que seja

recompensado com o reflorestamento.

II. Desmatamento Bruto ou Absoluto Zero

Assume que NÃO haverá nenhum desmatamento. É o conceito

mais radical, pois proíbe o desmatamento em qualquer situação*. É

o conceito do Greenpeace.

III. Desmatamento ILEGAL ZERO. 

Assume como meta zerar o desmatamento ILEGAL. É o conceito 

do MMA e foi assumido pelo Governo até 2030. Isso significa que 

até 2030 ainda seria desmatado algo em torno de 75 mil km² 

(maior que Sergipe e Rio Grande do Norte somados) assumindo a 

taxa atual (5 mil km²/ano). 

Definições de Desmatamento

*Exceções para populações tradicionais, planos de manejo sustentáveis e atividades 

de interesse público Fonte: Imazon 2016



Desmatamento
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Como ocorre o desmatamento
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para madeiramento 
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Madeira maciça

para carvão
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Agricultura

Passos na conversão

da floresta



Categorias de áreas desmatadas e fundiárias
na Amazônia Brasileira

Fonte: Moutinho et al, 2016 



Taxa anual de desmatamento
da Amazônia brasileira

Fonte: Moutinho et al, 

2016 



Perda de Biodiversidade

80% da biodiversidade terrestre vive na

floresta (Fonte:WWF)

Um estudo de 20 anos mostrou que o desmatamento e 

a introdução de espécies não nativas fez cerca de 12,5% 

das espécies de plantas do mundo tornarem-se 

criticamente raras
(Fonte: Global Issues, 2014)

O Cerrado é uma das regiões mais ameaçadas e 

sobreexploradas no Brasil, ficando atrás apenas

da Mata Atlântica na perda de vegetação e 

desmatamento (Fonte: WWF)

O dano na Amazônia é pior do que se pensava, 

devido a tipos não previamente detectados de 

corte seletivo e desmatamento (Fonte: Global Issues, 2014).



Fonte: TFT



Conflito Social

Em todo o mundo

1,6 bilhão

de pessoas

dependem das florestas

para sua subsistência.

Há cerca de 240 

tribos que vivem hoje 

no Brasil, num total de 

cerca de 900.000 

pessoas, ou 0,4% da 

população

do Brasil.

Nos últimos 10 anos, 

houve uma média de 

30 homicídios/ano

relacionados a conflitos de 

terra com um total 

de 723 homicídios

entre 1994 e 2014. Em 

2014, conflitos afetaram 

quase 100.000 famílias

e uma área de mais de

8 milhões de hectares

A evolução das 

fronteiras agrícolas 

tem sido muitas vezes 

acompanhada de 

conflitos e 

violência.

Fonte: Fontes: FAO e Survival 

Organization





Exploração dos Trabalhadores

O Repórter Brasil revelou

que 340 empresas brasileiras 

de maio de 2013 a maio de 

2015 empregaram pessoas 

para trabalhar em condições 

análogas à escravidão – em 

fábricas de roupas, fazendas, 

fazendas de gado, empresas 

madeireiras, de construção e 

produção de carvão.

A maioria da mão de 

obra é de outra região 

e os direitos básicos 

muitas vezes são 

ignorados.



O corte ilegal

Desmatamento ilegal
estimativa alta

Valor de Pesca
Mundial

Desmatamento ilegal
estimativa baixa

Tráfico ilegal

de animais 2005

Na Amazônia brasileira 

estima-se que 60-80%

da exploração 

madeireira seja

ilegal.

Empresas, governos e 

comunidades perdem 

oportunidades de renda e 

desenvolvimento.

100

93

Em bilhões

de dólares

21

30

Ter um impacto devastador sobre as 

florestas do mundo resulta em conflitos 

sociais com as populações indígenas e 

locais e leva à violência, crimes e 

violações dos direitos humanos.

TFT US

Fonte: Greenpeace, 2008; TFT


