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l Florestas e biodiversidade

Um dos maiores desafios encontrados pela humanidade nos dias de hoje é gerenciar a necessidade por 
alimentos, energia, água, medicamentos e matérias-primas, enquanto minimiza impactos adversos na bio-
diversidade e nos serviços dos ecossistemas. 

As florestas tropicais são os ecossistemas terrestres mais ricos em termos de diversidade de espécies com 
50% dos vertebrados, 60% das variedades vegetais e cerca de 90% das espécies terrestres1. O Brasil é um 
dos países de maior biodiversidade e abriga a maior extensão contínua de florestas tropicais. Além das 
florestas, o Brasil tem vastas áreas de cerrado, campos naturais, áreas costeiro-marinhas e inundáveis. As 
florestas e todos esses ecossistemas têm grande importância ecológica e econômica com destaque para a 
biodiversidade e os serviços ambientais que prestam. 

Para a economia do país, por exemplo, estima-se que o setor de base florestal, que atua basicamente em 
seis cadeias produtivas (lenha e carvão, madeira sólida, papel e celulose, painéis reconstituídos, produtos 
não madeireiros e serviços ambientais), seja responsável por 4% do PIB brasileiro e pela geração de 6 mi-
lhões de empregos2.

O tema, portanto, é chave para o desenvolvimento local e nacional, além de estar intimamente ligado às 
mudanças climáticas. O grande desafio do Brasil é conseguir integrar as questões ambientais à lógica de 
desenvolvimento econômico, de forma a buscar o desenvolvimento sustentável.

1  (UNEP, 2001; FAO 2005 e 2007) – Apud, Barros, A.F.G. O Brasil na governança das grandes questões ambientais contemporâneas. País emergente? 

Textos para discussão CEPAL 40. IPEA, 2010.

2  SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO. Bens e serviços que a floresta fornece – A importância econômica das florestas. < http://www.florestal.gov.br/snif/

recursos-florestais/bens-e-servicos-que-a-floresta-fornece > Acesso em maio 2012.
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Para controlar o desmatamento e a perda de biodiversidade, o governo brasileiro tem implementado po-
líticas públicas como o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal – 
PPCDAm3, Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Bioma Cerrado 
– PPCerrado4, o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas – PNAP5 e a Política Nacional de Biodiver-
sidade – PNBio6.

O Banco do Brasil reconhece a influência que as pressões econômicas exercem sobre a biodiversidade e 
todos os tipos de ecossistemas. Reconhece também a importância da conservação e uso sustentável dos 
serviços prestados pelos ecossistemas para assegurar a vida, as atividades econômicas e o desenvolvimento 
humano. Adota, portanto, práticas que valorizam a biodiversidade e os serviços ambientais e evita o apoio 
a iniciativas que aumentem a perda da biodiversidade e dos serviços ambientais, em conformidade com o 
Padrão de Desempenho nº 6 da IFC7 Conservação da Biodiversidade e Manejo Sustentável dos Recursos 
Naturais, que faz parte dos Princípios do Equador, que tem o Banco do Brasil como signatário. 

Para os projetos avaliados pelo Banco do Brasil com significativos riscos de natureza socioambiental, espe-
cialmente aqueles enquadrados nos Princípios do Equador, o Banco exige do cliente avaliação socioambien-
tal e plano de ação para mitigação dos riscos e impactos identificados, podendo decidir pela não concessão 
dos recursos financeiros. Obedecida a lei em vigor e alinhado às suas diretrizes operacionais, o Banco inclui 
condicionantes de cunho socioambiental nos contratos de crédito, e realiza monitoramento periódico quan-
to à observância destas condicionantes cujo descumprimento pode implicar no vencimento antecipado da 
operação, respeitando-se o previsto nos contratos assinados entre as partes.

3  CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal – 2ª Fase. Brasília: 

Casa Civil: 2010.

4  MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Plano de ação para prevenção e controle do desmatamento e das queimadas: Cerrado. Brasília: MMA, 2011.

5 BRASIL. Decreto nº 5.758, de 13 de abril de 2006.

6 BRASIL. Decreto nº 4.339, de 22 de agosto de 2002.

7 IFC – International Finance Corporation, braço do grupo Banco Mundial que apoia o desenvolvimento sustentável do setor privado.


