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Relatório anual de Desmatamento zero
Este documento tem a finalidade de apresentar de forma transparente a análise geoespacial da Suzano sobre as
áreas de desmatamento ocorridas no Brasil em 2020.

Anualmente, renomadas instituições, como o MapBiomas (alerta.mapbiomas.org/) e a SOS Mata Atlântica
(www.sosma.org.br/), publicam seus respectivos relatórios que apresentam um retrato do desmatamento no
território brasileiro. Em 2020, o MapBiomas apontou que no Brasil aproximadamente 1,38 milhão de hectares de
áreas naturais foram desmatados.

Áreas sob gestão da Suzano
A Suzano possui mais de 2 milhões de hectares, sendo que cerca de 1,3 milhão são destinados para plantios de
eucalipto e 900 mil hectares para áreas destinadas à conservação (dados de 2020). Para mais informações, acesse
nosso Relatório Anual 2020 em https://r2020.suzano.com.br/

Conceitos relacionados ao desmatamento
Para a melhor compreensão deste relatório, esclarecemos a seguir alguns conceitos importantes:
•

Desmatamento ou Supressão: consiste na ação ou resultado de eliminação ou extinção de vegetação
nativa em uma determinada área.

•

Área Natural e Vegetação Nativa: áreas com vegetação original, remanescente ou regenerada, que
contenha exemplares diversos de espécies de flora (árvores e outras plantas) e fauna (animais) nativos
ou naturais de sua localidade.

•

Hectare: unidade de medida de área que equivale a aproximadamente um campo de futebol.

•

Restauração Ecológica: tem a função de alterar uma área degradada para restabelecer atributos de
estrutura e função de um ecossistema, incrementando sua biodiversidade.

•

Análise Geoespacial: análise técnica com o uso de softwares específicos e imagens de satélite para
avaliar as áreas de vegetação nativa.

Compromisso com o Desmatamento Zero da Suzano
A Suzano reforça o compromisso de estabelecimento de suas plantações exclusivamente em áreas anteriormente
antropizadas por outros usos, cuja conversão não tenha ocorrido sob sua responsabilidade direta ou indireta, se
comprometendo com uma política de desmatamento zero. Da mesma forma, a empresa também se compromete
a comprar madeira de plantações estabelecidas exclusivamente em áreas já anteriormente antropizadas ou que
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a conversão, se houver, não tenha ocorrido após a publicação da Política de Suprimentos de Madeira, tampouco
tenha sido sob sua responsabilidade. Para mais informações, acesse nossa política clicando aqui.

Análise do relatório do MapBiomas
O desmatamento apontado pelo MapBiomas em relação às áreas de gestão da Suzano foi analisado pela empresa
com avançadas técnicas e resulta nas seguintes conclusões:

1.

Não houve desmatamento em áreas de florestas plantadas de eucalipto. Portanto, houve ZERO
desmatamento para os plantios de eucalipto.

2.

No estado da Bahia, 5 hectares detectados pelo Mapbiomas como desmatamento são decorrentes de
incêndios praticados por terceiros de forma ilegal. As devidas tratativas legais foram realizadas pela
Suzano e as áreas já estão em processo de recuperação (restauração ecológica).

3.

Foram detectadas cinco áreas de desmatamento no estado do Maranhão, totalizando 136 hectares de
vegetação nativa suprimida. Apurou-se que o desmatamento efetivamente ocorreu e foi praticado por
invasores que atualmente ocupam as áreas ilegalmente. A Suzano vem a público esclarecer que essas
áreas são objeto de ação judicial de reintegração de posse. Assim que concedida a reintegração de posse
e a área reestabelecida, a Suzano iniciará o processo de recuperação ambiental via restauração
ecológica.

Com esta apuração, a Suzano reitera seu compromisso com desmatamento zero para plantios de eucalipto,
reafirmando seu compromisso em sua Política de Suprimentos de Madeira.

A sua opinião ou dúvida são muito importantes para nós: fale conosco.
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