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Fonte: WWF Living Forest Report 2015 

Projeção 2015 – 2030

10 países com a maior taxa de desmatamento – 1990 a 2015 
Fonte http://unstats.un.org/unsd/environment/qindicators.htm

https://www.lanacion.com.ar/1974235-los-diez-paises-que-perdieron-mayor-
superficie-de-bosque-en-los-ultimos-25-anos/amp/1974235
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AMAZÔNIA

• 12% já convertidos
• ~  650.000 ha/ano
• Pecuária é o principal fator
• A maior parte é 

DESMATAMENTO ILEGAL

CERRADO

• 48% já convertidos
• ~  1.000.000 ha/ano
• Especulação fundiária ligada à 

produção de Soja
• A maior arte da CONVERSÃO É LEGAL





Pelo menos, entre 20 e 30% da conversão do 
Cerrado a cada ano é para expansão de soja

Quase a totalidade (~85%) da conversão está de acordo com 
as regras da Lei de Proteção da Vegetação Nativa

Rauschet al, submetido à Nature Sustainability



Há áreas limpas, 

adequadas e disponíveis 

(até 38 milhões de 

hectares) no Cerrado 

suficientes para triplicar 

a produção de soja sem a 

necessidade de cortar 

um único indivíduo 

vegetal nativo (arbusto 

ou árvore).

70% dessa área é usada 

para pastagens de baixa 

lotação/produtividade.



Essas áreas são acessíveis:

• 78% se localizam em 

um raio de 100km de 

um grande silo de soja

• 99% dessas áreas está a 

25km de uma estrada 

maior

O que precisamos fazer 

para incentivar a expansão 

para essas áreas?



Sociedade Civil Brasileira 
& Manifesto do Cerrado 

Em setembro de 2017, mais de 60 

ONGs brasileiras, instituições 

científicas e outras organizações da 

sociedade civil divulgaram o 

Manifesto do Cerrado.

O manifesto pede:

“Ação imediata de empresas que 

compram soja e carne, além de 

investidores, para eliminar o 

desmatamento no Cerrado”

Adaptado da apresentação da Tesco / SOS Manifesto



Empresas respondem com o 
SoS Cerrado Manifesto

Outubro de 2017: 23 empresas globais 
publicaram uma declaração de apoio 
(Statement of Support - SoS) ao Manifesto.

Junho de 2019: Mais de 135 empresas e 
investidores institucionais comprometidos 
em:

“Trabalhar com atores locais e 
internacionais para conter o desmatamento 
e a perda de vegetação nativa no Cerrado”

Adaptado da apresentação da Tesco / SOS Manifesto



São necessários INCENTIVOS FINANCEIROS 
para a PROTEÇÃO DE ECOSSISTEMAS

Quais são esse possíveis incentivos?  

Curto prazo: Pagamentos diretos à agricultores de conservam a 
vegetação nativa, além do definido por lei

Médio prazo: Títulos verdes – acesso a financiamento mais 
barato via mercado de capitais

Médio/longo prazo: Soluções via mercado de carbono (?)  

Adaptado da apresentação da Tesco / SOS Manifesto



Iniciativa Cerrado - Alinhando Conservação, Produção e 
Desenvolvimento Social 

• Parar a conversão dos ecossistemas naturais

• Usar áreas já convertidas com maior eficiência e reabilitas solos degradados 
para produção

• Restaurar a vegetação natural em larga escala

• Promover negócios baseados na biodiversidade e o uso sustentável dos 
recursos dos ecossistemas

• Criar (ampliar) áreas protegidas (uso estrito e sustentável)
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Uma Nova Ambição 
Global para 2030

Proteger e restaurar a natureza até 
2030 em benefício das pessoas e do 
planeta, em apoio aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável

Zerar
Extinção de espécies ameaçadas

50%da superfície do planeta 

protegida, restaurada e 
sustentavelmente manejada

50% redução à metade do impacto 

de modos de produção e consumo 
insustentáveis

Prover Alimentos 
para 9B

Prover Água 
para 9B

Potenciais Metas

Um novo Acordo pela Natureza e Pelas Pessoas ND4NP
“Somos a primeira geração a conhecer verdadeiramente os 

impactos que estamos causando ao nosso planeta e a última que 
tem o poder de fazer algo em relação a isso.” Desafios

Manter a 
Diversidade 
Biológica - Vida

Estabilizar o 
clima

Desenvolver 
comunidades 
inclusivas




