
A Lei de Aquisições Livres de Desmatamento de Nova York

A Lei de Aquisição Livre de Desmatamento de Nova York. S.5921/A.6872 (Krueger/Zebrowski), sancionada em lei, 
garantirá que as compras governamentais estaduais e locais não levem ao desmatamento tropical ou boreal ou à 
degradação florestal ou abusos de direitos associados de povos indígenas e comunidades locais nessas áreas florestadas 
regiões.

O que a conta faz?
O projeto de lei de Nova York (1) reforçará uma proibição estadual existente sobre o uso de madeiras tropicais 
em projetos governamentais e (2) criará um novo estatuto exigindo que os empreiteiros estaduais que lidam com 
commodities de risco florestal certifiquem que seus produtos não impulsionam o desmatamento tropical ou boreal ou 
degradação. As principais commodities de risco para as florestas cobertas pela lei incluem soja, carne bovina, óleo de 

palma, café e produtos de madeira.

Por que isso importa?
Ao garantir que os produtos comprados pelo Estado de Nova York não contribuam para a destruição dos ecossistemas 
mais vitais da Terra, a aquisição de Nova York pode ajudar a salvar as florestas do mundo. Por sua vez, as florestas 
globais podem salvar os nova-iorquinos e o resto da humanidade. As florestas tropicais e boreais são essenciais para 
estabilizar nosso clima e servem como sistema imunológico da Terra, protegendo-a contra o aparecimento de doenças 
pandêmicas. As florestas removem e armazenam grandes quantidades de carbono atmosférico. As florestas tropicais 
e boreais estão entre os biomas mais densos em carbono da Terra. Mantê-los de pé é essencial para combater a crise 
climática, que é crucial para salvar Nova York de supertempestades, inundações, ondas de calor e muito mais. Essas 

florestas também abrigam povos indígenas e inúmeras espécies ameaçadas de extinção.

Por que focar em commodities de risco florestal?
A maior causa direta do desmatamento tropical é a expansão da produção em escala industrial de produtos agrícolas, 
incluindo óleo de palma, soja, carne e couro, papel e borracha. O desmatamento nos trópicos geralmente ocorre por 
meio de um padrão de estradas construídas para extração de madeira seguida de desmatamento para agricultura em 
áreas recém-abertas.

O principal fator que leva à degradação das florestas boreais intactas é a extração industrial de madeira para produtos 
como tecidos de uso único, papel de jornal e madeira serrada. Coletivamente, esses produtos são conhecidos como 
“commodities de risco florestal”. Os Estados Unidos são um importante mercado para matérias-primas importadas e 
produtos associados ligados ao desmatamento e degradação, como o óleo de palma do Sudeste Asiático e o couro do 
gado latino-americano, que causam a destruição da Amazônia e violações dos direitos humanos. Os nova-iorquinos não 
devem ser os financiadores involuntários de crimes ambientais, destruição de florestas e abusos dos direitos humanos.

Ao criar um estatuto para exigir que os contratantes estaduais certifiquem que não estão contribuindo para a 
degradação de florestas tropicais ou boreais intactas, ou desmatamento diretamente ou por meio de suas cadeias de 
suprimentos, a Lei de Compras Livres de Desmatamento aumentará a transparência e os esforços de sustentabilidade 
da cadeia de suprimentos em indústrias afetadas e fechará brechas nos estatutos existentes que limitam a compra de 

madeiras tropicais por governos estaduais e locais.  

Este projeto de lei faz parte de uma tendência global.
Ao aprovar este projeto de lei, o Estado de Nova York se juntaria a um movimento para abordar as causas da 
destruição das florestas.

Outras jurisdições 
avançam em direção à 
legislação de compras 
livres de desmatamento



Organizações ambientais

 ` Friends of the Earth U.S. 

 ` Environmental Defense Fund

 ` Environmental Advocates NY

 ` Environmental Investigation Agency

 ` Environment America

 ` Greenpeace USA

 ` National Wildlife Federation

 ` New York League of Conservation 

Voters

 ` NYPIRG

 ` NRDC

 ` Rainforest Action Network

 ` Rainforest Relief

 ` Sierra Club Atlantic Chapter

 ` The Nature Conservancy

 ` Organizações canadenses, incluindo: 

• Action Boreale
• David Suzuki Foundation
• Nature Quebec
• Stand.Earth
• Environmental Defense
• Nature Canada
• Canopy
• Wilderness Committee
• Greenpeace Canada

Investidores e empresas 
financeiras

 ` Domini Impact Investments

 ` Seventh Generation Interfaith

 ` Adasina Social Capital 

 ` AJF Financial Services Inc. 

 ` As You Sow

 ` Boston Common Asset Management 

 ` Christian Brothers Investment Services 

 ` Congregation of St. Joseph 

 ` Daughters of Charity, Province on St. 

Louise 

 ` Dominican Sisters of Sparkill 

 ` Domini Impact Investments 

 ` Everence and the Praxis Mutual Funds 

 ` Figure 8 Investment Strategies 

 ` Friends Fiduciary Corporation 

 ` Green Century Capital Management 

 ` Harkins Wealth Management 

 ` Impax Asset Management LLC 

 ` Interfaith Center on Corporate 

Responsibility 

 ` Investor Advocates for Social Justice 

 ` KLP Kapitalforvaltning AS 

 ` Legal and General Investment 

Management 

 ` Maryknoll Sisters 

 ` Mercy Investment Services 

 ` Miller/Howard Investments, Inc. 

 ` Missionary Oblates of Mary 

Immaculate JPIC 

 ` Missionary Oblates/OIP Trust

 ` Natural Investments 

 ` NorthStar Asset Management, Inc. 

 ` Oxfam America 

 ` Seventh Generation Interfaith, Inc. 

 ` SharePower Responsible Investing 

 ` Sisters of St. Dominic of Blauvelt, NY 

 ` Sjunde AP-fonden (AP7) 

 ` Skye Advisors LLC 

 ` SRI Investing LLC 

 ` The Sustainability Group of Loring, 

Wolcott & Coolidge 

 ` Trillium Asset Management 

 ` Vert Asset Management 

 ` Zevin Asset Management

Quem apoia a Lei de Compras Livres de 
Desmatamento de Nova York?


