
Comunidades indígenas no Brasil denunciam produtos
do desmatamento
Ativistas lançaram uma nova campanha que tem como alvo empresas cúmplices do
desmatamento na América Latina.

A Mobilização Nacional Indígena (MNI) e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil 
(APIB) estão pedindo solidariedade internacional à campanha que condena empresas 
cúmplices de infrações contra o meio ambiente e aos direitos humanos no país. O 
movimento Extinction Rebellion (ou Rebelião da Extinção, em tradução livre) no Reino 
Unido apoia a iniciativa das entidades indígenas brasileiras.

A MNI é uma coalizão de líderes indígenas de mais de 100 povos distintos do Brasil, e a 
APIB é uma organização que reúne diversas comunidades indígenas no país.  Ambas as 
entidades explicam que a campanha é uma resposta à ampla destruição ambiental e aos 
recorrentes abusos aos direitos humanos em curso no Brasil.

A denúncia tem como centro as multinacionais da indústria da soja e do gado, assim 
como nas instituições que as financiam. Tais empresas foram identificadas em um recente
relatório divulgado pela ONG Amazon Watch e discutido no artigo ‘Empresas cúmplices 
dos incêndios na Amazônia’ publicado pela Ethical Consumer (ou ‘Consumidor Ético’, em 
tradução livre) em outubro do ano passado. 

A Amazon Watch afirma em seu relatório que “a solidariedade global com o movimento 
indígena brasileiro pela justiça social e ambiental é mais crítica agora do que nunca. 
Embora reconheçamos o papel importante do Norte global na má gestão ambiental, 
abusos dos direitos humanos e mudanças climáticas, acreditamos que através de 
escolhas informadas, o setor privado europeu e norte-americano e os cidadãos engajados
na região podem influenciar consideravelmente a agenda destrutiva do governo 
Bolsonaro”.1

Empresas cúmplices dos incêndios na Amazônia

Ainda que seja pouco provável que grandes empresas tenham iniciado os incêndios na 
Amazônia no ano passado (suspeita-se, na verdade, que os responsáveis diretos tenham 
sido produtores rurais, no que foi batizado como “o dia do fogo”)2, muitas delas compram 
soja e carne do Brasil. Portanto, os ativistas defendem que as multinacionais são 
indiretamente responsáveis, ou que ao menos têm poder e influência suficientes para 
barrar os danos causados à floresta.

Em todo o país, áreas de mata têm sido devastadas para dar lugar à produção 
agropecuária, principalmente de soja e gado. A maior parte da produção de soja brasileira 
é dedicada à alimentação animal e é exportada principalmente à China. Mas quantidades 
significativas de carne e couro também são exportadas ao norte global, incluindo como 
destino o Reiuno Unido ou empresas que operam lá.

1 amazonwatch.org/assets/files/2019-cumplicidade-na-destruicao.pdf
2 www.bbc.com/portuguese/brasil-49453037



McDonald’s, Burger King, Sainsbury’s, Morrisons, Aldi, Lidl, Coop, Asda, McDonald’s e 
Burger King são algumas das multinacionais criticadas pelas suas conexões com a carne 
brasileira. Grandes varejistas que trabalham com o couro como matéria-prima também 
foram pressionados a usar sua influência para barrar o desmatamento no Brasil.3

Desmatamento e incêndios florestais

O desmatamento tem crescido no Brasil desde 2012, e disparou desde que Bolsonaro 
assumiu a presidência, no início de 2019. De janeiro a agosto do ano passado, a 
devastação atingiu os maiores índices da última década, aumentando 75% em 
comparação com o mesmo período de 2018.

O seu avanço está destruindo um sumidouro de carbono vital para o clima mundial, e, 
simultaneamente, aumentando ainda mais o risco de incêndios florestais no ecossistema 
amazônico. Ao reduzir a quantidade de água transferida à atmosfera através das árvores, 
o desmatamento aumenta as temperaturas locais. Pesquisas apontam que em florestas 
devastadas, as temperaturas são consideravelmente mais altas do que naquelas que 
permanecem intactas. No caso específico da Amazônia, estima-se que, se o mesmo ritmo
de desmatamento continuar, o aumento da temperatura chegará a 1,45°C até 2050.4

Evidências sugerem que um aumento de apenas 3 ou 4°C nas temperaturas significaria 
um ponto de não-retorno para a Amazônia, a partir do qual grandes partes da floresta se 
tornariam ecossistemas semelhantes à savana. 5Considerando que globalmente já 
atingimos 1°C de aquecimento, os adicionais 1,45°C causados pelo crescente 
desmatamento colocam uma séria ameaça à floresta, e também nos mostram como 
estamos próximos de um ponto de inflexão irreversível nessas áreas. 6

Se olharmos os dados do ponto de vista do percentual de área desmatada, as conclusões
também são semelhantes: cientistas sugerem que a devastação de uma área equivalente 
a algo entre 20% e 25% do total da floresta colocaria o ecossistema amazônico em 
cheque. Pelos dados atuais, estima-se que 17% da cobertura total da floresta já tenha 
sido colocada abaixo.7

Ameaças aos direitos e terras indígenas

O desmatamento e os incêndios colocam uma séria e imediata ameaça às comunidades 
indígenas da Amazônia.

Pesquisas recentes mostram que o desmatamento e a construção de novas rodovias 
poderiam aumentar o risco de incêndios na Amazônia em mais de 70% até 2100, até 
mesmo dentro de áreas protegidas e de reservas indígenas em que a floresta ainda está 

3 www.ethicalconsumer.org/food-drink/companies-complicit-amazon-rainforest-fires
4 sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/ambiente-se/desmatamento-pode-elevar-temperatura-na-amazonia-em-145c/
5 www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1877343509000062
6 theconversation.com/amazon-fires-deforestation-has-a-devastating-heating-impact-on-the-local-climate-new-study-

122914
7 https://brasil.mongabay.com/2020/02/cientistas-alertam-devastacao-da-amazonia-esta-proxima-de-um-ponto-

irreversivel/



relativamente intacta.8 O número de focos de incêndios detectados em territórios 
indígenas já subiu 133,5% somente em agosto de 2019, se comparado com o mesmo 
mês do ano anterior.9

As áreas que esses incêndios ameaçam destruir são locais sagrados e terras que as 
comunidades indígenas usam e dependem há séculos para a sua subsistência.

A MNI pediu solidariedade internacional, enfatizando a necessidade dos mercados globais
moderarem o comportamento do setor agroindustrial, “como forma de barrar os ataques 
de Bolsonaro, protegendo e recuperando, acima de tudo, as garantias aos direitos 
humanos”. 

Extinction Rebellion’s solidarity protests

Protestos do Extinction Rebellion em solidariedade à luta brasileira

No Reino Unido, o Extinction Rebellion se manifestou contra as empresas cúmplices, 
salientando a responsabilidade de companhias como McDonald's, Burger King, Aldi, Arla, 
ASDA, Danone, Morrisons, Sainsbury's, Tesco e Marks and Spencer.

Os manifestantes também jogaram cinzas às portas da sede da BlackRock, uma 
multinacional especializada em assessoria de investimentos. O relatório da Amazon 
Watch identificou empresas com investimentos consideráveis em ações da indústria da 
carne no Brasil. Os protestos do Extinction Rebellion tiveram como alvo a BlackRock em 
particular por ser a maior gestora de ativos financeiros do mundo e a maior investidora em
carvão.

“Nós, cidadãos do planeta Terra unidos, condenamos as ações do Estado brasileiro, da 
bancada ruralista, de outros governos criminosamente inertes e de corporações 
extrativistas neocoloniais em toda a bacia amazônica por sua cumplicidade com o 
ecocídio e destruição da floresta amazônica, pelos assassinatos de defensores do meio 
ambiente e pela assimilação cultural e o genocídio das populações indígenas da 
Amazônia”, afirma o Extinction Rebellion. “Clamamos a todos os seres humanos com 
consciência que denunciem os produtos criados a partir dessa destruição, para atingir 
economicamente os governos e empresas responsáveis e para exigir o fim desse 
ecocídio e genocídio”. 

Translation by Débora Gastal.

8 amazonwatch.org/news/2019/0917-indigenous-peoples-mobilize-to-save-their-territories-and-the-world-steps-up-
in-solidarity

9 www.brasildefato.com.br/2019/09/11/queimadas-em-terras-indigenas-aumentam-88-em-2019
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