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1. Contexto 

Para acompanhar o crescimento do mercado global de soja e carne nos últimos anos, muitas 

áreas florestais foram convertidas em terras agrícolas, contribuindo para a destruição 

desenfreada das florestas. As cadeias produtivas desses produtos, juntamente com o processo 

de especulação imobiliária capitaneado pela grilagem de terras na Amazônia, são os maiores 

indutores de desmatamento de biomas essenciais como Amazônia e Cerrado. A perda de 

vegetação nativa acontece em um ritmo alarmante, fazendo do Cerrado, por exemplo, alvo 

de uma das maiores e mais ativas frentes de desmatamento do mundo. Por isso, a postura de 

consumo adotada pela China, como maior importador mundial de várias commodities, e pelo 

Reino Unido e alguns países da União Europeia, como principais compradores da soja 

brasileira, tem um papel crucial para conter o desmatamento no Brasil. 

Além da soja, outras commodities voltadas para o mercado externo, como algodão e milho, a 

carne e atividades extrativistas como a mineração e a exploração de madeira contribuem 

como fatores determinantes no ritmo crescente de desmatamento. Além disso, deve-se 

mencionar as grandes obras de infraestrutura que vêm sendo desenvolvidas tanto na 

Amazônia Legal quanto em partes do Cerrado como vetores de expansão da fronteira agrícola 

nessa região. A instalação de infraestrutura de transporte promove ainda mais o 

desenvolvimento de atividades ilegais de extração de madeira e a expansão da fronteira 

agrícola (Margulis, 2004; Fearnside, 2005; Nepstad et al., 1999).  

A mídia, tanto nacional quanto internacional, tem um papel fundamental na formação da 

opinião pública em relação ao tema, sendo a cobertura midiática um fator crucial para a 

tomada de conscientização do grande público em relação aos principais problemas 

relacionados à perda de cobertura florestal. No entanto, esses múltiplos e complexos fatores 

que levam ao desmatamento tanto da Amazônia Legal quanto do Cerrado brasileiro têm 

ocasionado dificuldades para a mídia global em relação à criação de uma narrativa clara e 

simples. 

A complexidade do tema também permite que o desmatamento seja visto pelas lentes de 

múltiplas narrativas com viés motivado por questões políticas e culturais. Devido a essas 

diferenças, deve-se esperar que alguns discursos sejam mais presentes na mídia brasileira que 

na mídia internacional e vice-versa.  

A partir da eleição de Jair Bolsonaro e do aumento substancial das queimadas tanto da 

Amazônia quanto de outros biomas brasileiros, notadamente o Pantanal em 2020, esse tema 

ganhou bastante exposição midiática, atraindo grande interesse e preocupação do público. 

No entanto, é necessário investigar se essa exposição na mídia está sendo capaz de mostrar 
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de forma clara as conexões e relações causais entre as cadeias de produção de commodities, 

notadamente da carne e da soja, e os desmatamentos ilegais, para que por meio de pressão 

pública seja possível atingir um maior grau de sustentabilidade na cadeia de produção dessas 

mesmas commodities.  

Faz-se, portanto, importante investigar como e com qual hierarquia de importância as diversas 

relações causais do desmatamento (cadeias produtivas, globalização etc.) são reportadas 

pelas diferentes mídias ao redor do mundo. 

 

2. Objetivos  

O objetivo desta pesquisa é sistematizar e descrever quantitativamente e qualitativamente os 

conteúdos e discursos abordados pela mídia em relação ao desmatamento no Brasil e suas 

relações causais, num período de dois anos e meio (01/01/2018 a 30/06/2020), para entender 

como a grande imprensa, sites e portais de notícias fazem a cobertura sobre o desmatamento 

na Amazônia Legal e no Cerrado e suas relações com as principais cadeias produtivas de 

commodities consideradas vetores desse processo (com foco especial na soja e na carne). 

Entre os objetivos específicos deste relatório encontram-se: 

• Analisar como a mídia de países importadores de commodities (notadamente a UE e a 

China), reportam o desmatamento no Brasil. 

• Identificar a complexidade e a densidade informativa com que o desmatamento vem 

sendo reportado, tanto no Brasil quanto internacionalmente. 

• Identificar quais as principais fontes e os atores-chave utilizados pela mídia para 

compor a narrativa jornalística a respeito do tema. 

• Elaborar recomendações estratégicas para influenciar no aprimoramento da cobertura 

midiática sobre o desmatamento na Amazônia e no Cerrado. 

Entre os objetivos de longo prazo deste relatório está o fornecimento de subsídios para que a 

sociedade civil possa pautar a mídia no sentido de informar com maior qualidade e clareza a 

respeito de temas complexos relacionados ao desmatamento, como a rastreabilidade da 

cadeia produtiva e o desmatamento zero, entre outros.  

 

3. Metodologia  

A metodologia deste estudo teve por base duas abordagens, uma quantitativa e a outra 

qualitativa.  

O relatório quantitativo baseou-se em uma análise de conteúdo e definiu parâmetros fixos de 

análise, bem como pontuou os veículos de mídia que mais destinam espaço aos temas 
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selecionados e a precificação do espaço ocupado por essas publicações em termos de preço 

por anúncio, além de fazer uma análise quantitativa dos seguintes dados: 

• Número de publicações rastreadas durante o período estipulado; 

• Principais editorias; 

• Tipos de mídia com maior cobertura; 

• Veículos com maior cobertura; 

• Escala do enfoque da reportagem: local, nacional, subnacional ou internacional; 

• Dimensão do noticiário. 

A abordagem qualitativa, seguindo Boykoff (2008), explorou enquadramentos da mídia como 

“um amplo tema organizador para selecionar, enfatizar e ligar elementos de uma história”. 

Na prática, o enquadramento é uma lente conceitual que traz à luz certos aspectos da 

realidade, destacando uma forma particular de entender um problema, enquanto relegando 

outros para segundo plano (Di Gregorio, 2009; Ladle, Malhado e Todd, 2010).  

Para este estudo foi feita uma análise de enquadramento com base nas categorias pré-

definidas e uma análise temática, com base nos discursos prevalecentes em relação às causas 

do desmatamento no Brasil. Destacou-se, por exemplo, as principais causas apontadas para o 

desmatamento (causas gerais, como demanda internacional por commodities, pouca 

governança, pressão populacional, necessidade de desenvolvimento, entre outros; ou causas 

diretas, como soja, madeira ilegal, agronegócio, pecuária e mineração, entre outros) e as 

principais narrativas utilizadas para justificá-lo.  A análise de discurso também foi utilizada 

para apontar a ausência ou presença de causas para a ocorrência de desmatamento, a 

densidade do discurso utilizado e o papel das menções-chave e atores-chave para direcionar 

o noticiário, bem como os principais impactos apontados e soluções para o problema.   

Com base no enquadramento da notícia, a análise de discurso aponta: 

• A proporção de artigos para desmatamento na Amazônia em relação à quantidade de 

artigos para o desmatamento no Cerrado, e as principais abordagens para esses 

respectivos temas. 

• A proporção dos tópicos do enquadramento dos temas e subtemas encontrados no 

universo de amostragem. 

• A proporção do noticiário que aponta determinada causa para o desmatamento. 

• Uma análise detalhada das fontes mais citadas (academia, governo, sociedade civil 

etc.), bem como os nomes das fontes mais citadas. Além da identificação das fontes 

de informação, a metodologia também vai entender como determinados atores sociais 

estratégicos são mencionados, avaliando a forma como essa menção é feita: apenas 

citado, cobrado, culpabilizado ou como agente de uma ação específica. Trata-se da 

análise da mensuração das citações a esses indivíduos e entidades.  



 

 

6 

• Os principais impactos gerados pelo desmatamento e uma análise desses impactos. 

• As principais soluções apontadas para o problema. 

 

Universo Amostral 

A análise de mídia teve por universo amostral os artigos e reportagens que foram publicados 

durante o período de 01/01/2018 a 30/06/2020, um intervalo de tempo que compreende 1 

ano e meio. 

No clipping nacional, foram selecionadas 2.544 notícias de várias segmentações diferentes da 

mídia brasileira. No clipping internacional, foi selecionado um universo amostral de 459 

notícias, do mesmo período. As notícias foram mapeadas com base no software de 

rastreamento de busca realizado pela empresa SINOPRESS – Sistema de Informações e 

Notícias, com as seguintes palavras-chave: 

• Desmatamento no Brasil; 

• Queimadas no Brasil; 

• Mercado de soja + Desmatamento no Brasil; 

• Mercado de soja + Queimadas no Brasil; 

• Mercado de carne + Desmatamento no Brasil; 

• Mercado de carne + Queimadas no Brasil;  

• Pecuária + Desmatamento no Brasil; 

• Pecuária + Queimadas no Brasil. 

No clipping internacional, utilizou-se o mesmo programa de software e, como apoio, o 

software de rastreamento de mídia Lexis-Nexis, com as seguintes palavras-chave: 

• Deforestation e Brazil conectadas pelo operador booleano AND (e suas respectivas 

versões em espanhol, francês, alemão e holandês).  

Em seguida, fez-se uma análise de 499 notícias e de todos os artigos relevantes rastreados.  

 

Seleção dos veículos – clipping nacional  

Os critérios para seleção dos veículos analisados levaram em conta a circulação, a importância 

nacional e o alcance dos diversos tipos de veículos, além da reputação e da qualidade editorial. 

Devido à profunda reestruturação do setor de mídia, que aconteceu com a veiculação de 

notícias online, deve-se destacar que a importância dos veículos impressos ainda se faz 

presente principalmente em relação ao público formador de opinião, que busca fontes mais 

qualificadas. No entanto, em termos de volume, tanto as assinaturas de jornais tradicionais 
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online quanto novos sites, portais e blogs de notícias vêm crescendo e constituem-se hoje 

na principal fonte de notícias para uma parcela cada vez maior da população. 

Para os jornais impressos, foram selecionados os três maiores jornais diários do país, em 

termos de circulação. Dois de São Paulo (Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo/Estadão) e 

um do Rio de Janeiro (O Globo). Os três possuem penetração nacional.  

 

 

Fonte: Instituto Verificador de Comunicação (IVC) – abril 2016 

 

Note-se que os jornais selecionados também oferecem versões online com uma cobertura 

notadamente qualificada, sendo seus conteúdos restritos a assinantes. Entre os jornais online, 

além dos acima citados, incluiu-se também na amostragem o jornal Valor Econômico, que é 

publicado pelas Organizações Globo, segmentado para o setor de economia e negócios.   
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Fonte: IVC - janeiro 2018 

 

Devido à crise recente do setor de revistas impressas no Brasil, com a descontinuidade de 

vários títulos e o abandono de versões impressas, esse segmento de mídia perdeu relevância 

em relação a jornais impressos e outros tipos de mídia. No entanto, novos veículos, como a 

Revista Piauí, que tem se posicionado com uma linha editorial de análise e não factual, vem 

ganhando espaço no mercado editorial brasileiro. Entre as revistas impressas, foram 

selecionadas a Veja, de abrangência nacional, e a Piauí. 

As principais revistas semanais brasileiras registraram crescimento em sua circulação digital 

no ano de 2018. De acordo com dados do Instituto Verificador de Comunicação (IVC), a 

circulação digital de Veja e Época tiveram incremento na comparação com a média de 

circulação de 2017. Líder do segmento das semanais, Veja teve, ao longo de 2018, uma média 

de circulação digital de 366.180 exemplares, o que representa uma ligeira alta de 2,9% na 

comparação com o ano anterior. Na segunda colocação entre as semanais, a 

revista Época teve uma circulação digital média de 253.189 exemplares em 2018, número 

impulsionado pela nova política da Infoglobo, que passou a incluir a revista como um encarte 

semanal dos jornais O Globo e Valor Econômico, distribuindo-a aos assinantes das duas 

publicações. 

Entre as revistas online, além da versão eletrônica da Veja, incluiu-se na análise as edições 

eletrônicas da revista Época, da Época Negócios e da revista Exame, essas últimas duas 

voltadas para a segmentação de notícias econômicas e de mercado. 

 
 

333.773 329.394

245.482

107.219

O Globo Folha Estado Valor

Circulação paga (impresso + digital) 



 

 

9 

Tabela 1. Lista dos veículos do clipping nacional por tipo de mídia e respectiva 
tiragem/alcance. 
 

 

TIPO DE MÍDIA 

 

 

VEÍCULO 

 

ALCANCE / TIRAGEM 

 

Jornais impressos 

Folha de S. Paulo 

O Estado de S. Paulo 

O Globo 

307.608 

184.401 

352.561 

 

Jornais online 

O Estado de S. Paulo 

Folha de S. Paulo 

Valor Econômico 

O Globo 

493.746 

217.500 

106.087 

612.747 

 

 

 

 

Sites e portais 

BBC Brasil 

Brasil Agro 

Canal Rural 

El País 

G1 

Terra 

The Intercept Brasil 

UOL 

Yahoo! 

263.062 

1.000 

5.900 

125.071 

230.900 

182.000 

586.377 

1.074.687 

26.566 

Revistas impressas Veja 

Piauí 

307.608 

184.401 

 

Revistas online 

Exame.com 

Época 

Época Negócios 

Isto É Online 

Isto É Dinheiro Online 

Veja.com 

526.654 

78.900 

135.374 

104.249 

117.836 

612.747 

 

Blogs 

O Estado de S. Paulo 

O Globo 

Folha de S. Paulo 

Veja 

493.746 

1.612.789 

526.654 

315.163 
Fonte: Sinopress – dezembro 2020  

 

Segundo dados da empresa de monitoramento de mídia Comscore de março de 2020, o 

segmento de notícias da mídia online, incluindo sites, portais, revistas e jornais online, teve 

em março de 2020 cerca de 1.035.000.000 acessos. Por último, vale destacar a importância 

recente que blogs assinados vêm adquirindo no universo da internet, com canais assinados 
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por jornalistas como Reinaldo Azevedo e Ricardo Noblat e blogs de veículos como Veja, O 

Estado de S. Paulo, Valor e Folha de S. Paulo.  

Em relação aos portais e sites de maior alcance brasileiros, incluiu-se na análise G1, UOL, Terra, 

Yahoo! e dois sites voltados para o agronegócio, Canal Rural e Brasil Agro. Deve-se notar 

especificamente a entrada relativamente recente no mercado brasileiro de sites 

internacionais que produzem versões em português - e atualmente possuem bastante 

relevância em termos de alcance e abrangência. Neste grupo foram incluídos a BBC Brasil e o 

El País. Como representante de sites com um posicionamento político mais crítico e parcial, 

optou-se por incluir ainda o The Intercept Brasil.  

 

Seleção dos veículos – clipping internacional  

O universo amostral constitui-se de 499 notícias dos veículos que foram considerados 

estratégicos por sua importância para a cobertura internacional do tema, descritos abaixo: 

• China Daily é um jornal diário em língua inglesa publicado na República Popular da 

China. O departamento de comunicação do Partido Comunista Chinês controla a 

publicação do jornal, que tem a maior tiragem entre os jornais de língua inglesa na 

China: 900 mil exemplares (600 mil da versão internacional, 300 mil da versão 

doméstica); 

• CNN.com foi lançado em 1995 e consiste em um dos mais populares websites de 

notícias do mundo. Em 2019, atingiu o terceiro posto no ranking dos sites de notícias 

mais importantes dos Estados Unidos, de acordo com o Nielsen/NetRatings; 

• De Telegraaf é o maior jornal de circulação diária (matinal) dos Países Baixos, com uma 

média de aproximadamente 800 mil exemplares por dia. A sede do jornal localiza-se 

na capital do país, Amsterdã. Este jornal de circulação nacional contém diversos artigos 

que podem ser considerados "sensacionalistas", além de notícias relacionadas 

a esportes, além de uma ou mais páginas que são fornecidas 

pela revista de fofocas Privé. A cobertura econômica, no entanto, tende a ter um tom 

mais sério; 

• Der Spiegel é uma revista de notícias semanal alemã publicada em Hamburgo, mas de 

alcance nacional. É uma das maiores publicações de seu tipo na Europa, com uma 

circulação semanal de 840 mil exemplares. A revista é conhecida por seu jornalismo 

investigativo e, em 1994, lançou sua versão online, que possui uma equipe editorial 

independente; 

• El País é um jornal diário espanhol sediado em Madrid, e conta com escritórios nas 

principais cidades espanholas. Caracteriza-se por ser um jornal diário de tendência 

europeísta e social-democrata, com grande destaque dado a informações de âmbito 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amsterd%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esporte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fofoca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
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internacional. Em 2018, o número da tiragem diária impressa era 137.5 mil. Segundo 

a empresa de monitoramento de mídia Comscore, é o periódico digital em espanhol 

mais consultado do mundo, atingindo 19 milhões de leitores no mundo (dados de 

dezembro de 2017). Sua linha editorial é progressista e de centro-esquerda. É o jornal 

online mais lido em espanhol do mundo. Possui também versões em português e na 

América espanhola. 

• Euronews iniciou-se como um canal televisivo pan-europeu, que atualmente engloba 

uma agência de notícias com serviços em várias línguas, inclusive português. A 

Euronews TV emite em nove idiomas; 

• Financial Times (FT) é um jornal diário internacional de língua inglesa, com ênfase 

especial em negócios e notícias econômicas. O FT tem uma circulação de 169 mil 

exemplares impressos e 740 mil digitais (dados de outubro de 2019). O 

site FT.com tem 4,5 milhões de usuários registrados e mais de 285 mil assinantes 

digitais, bem como 600 mil usuários pagantes. O FT chinês tem mais de 1,7 milhão de 

usuários registrados. Atualmente, é impresso em 24 cidades do mundo; 

• Le Monde é um jornal diário francês fundado por Hubert Beuve-Méry e 

continuamente publicado em Paris desde a sua primeira edição, em 19 de dezembro 

de 1944. É um dos mais importantes e amplamente respeitados jornais do mundo e 

sua cobertura é focada em oferecer análise e opinião, em vez de ser um jornal de 

registro. Em 2018 sua circulação atingia 302.624 cópias impressas, e sua versão online 

está entre os 50 websites mais visitados da França; 

• Politico Europe é um semanário de língua inglesa baseado em Bruxelas, que surgiu em 

2014 para se especializar na cobertura das instituições da União Europeia e suas 

interações com relações nacionais e internacionais. Possui mais de 60 jornalistas em 

sua redação e, em 2017, possuía 1,8 milhões de visitantes em seu website, além de 80 

mil assinaturas de sua newsletter gratuita. 

• The Economist é uma publicação inglesa de notícias e assuntos internacionais de 

propriedade da The Economist Newspaper Ltd. e editada em sua sede na cidade de 

Londres. Por razões históricas, a The Economist refere-se a si mesma como um jornal, 

mas cada edição é impressa em formato de revista de notícias. Os últimos dados de 

circulação indicam 909 mil exemplares impressos e, combinado com a presença digital, 

1,6 milhão (dados de dezembro de 2019). Apesar de não se autoconsiderar uma revista 

econômica, a cobertura de notícias relacionadas à economia é o foco da revista, que 

tem uma inclinação neoliberal, pró livre mercado e globalização.  

• The Guardian é um jornal diário nacional britânico. Em agosto de 2013, sua edição 

impressa tinha uma circulação média diária de 189 mil exemplares. A edição online do 

jornal era a quinta mais lida no mundo em outubro de 2014. Enquanto a edição 

impressa veio caindo desde então, um relatório de 2017 mostra que a edição online 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neg%C3%B3cios
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Franc%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hubert_Beuve-M%C3%A9ry
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
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atinge mais de 23 milhões de adultos no Reino Unido por mês. Considerado um jornal 

independente, tem uma linha crítica em relação ao Partido Conservador e ao Partido 

Trabalhista. Destaca-se também na cobertura de temas globais como meio ambiente, 

ciência, crise climática e direitos humanos. 

• The New York Times (NYT ou NY Times) é um jornal norte-americano baseado em Nova 

York, com um público global. Fundado em 1851, já ganhou 130 prêmios Pulitzer e tem 

a 18ª maior circulação de um jornal do mundo, sendo o terceiro maior nos Estados 

Unidos. Dá bastante destaque a questões globais referentes a política externa dos 

EUA, geopolítica global e das Américas, meio ambiente, crise climática e ciência. 

Politicamente, possui uma inclinação democrata nos Estados Unidos. Em 2019, possuía 

uma circulação impressa de 483.701 exemplares. Em dezembro de 2017, o jornal 

possuía um total de 3.5 milhões de assinaturas pagas, tanto em edição impressa 

quanto digital, e mais de 130 milhões de leitores por mês. 

• The Washington Post é considerado um dos principais jornais diários norte-

americanos, sendo o sexto maior em termos de circulação impressa.  Apesar de as 

tiragens impressas virem caindo nos últimos anos, como acontece com todos os outros 

jornais, ele é o que tem a maior taxa de penetração de mercado de qualquer jornal 

metropolitano diário no país e também têm uma ampla audiência nacional. O jornal já 

ganhou 69 Prêmios Pulitzer. Sua tiragem impressa em 2017 era de 254.379 

exemplares, além de atingir cerca de 800 mil exemplares aos domingos. Possui cerca 

de um milhão de assinaturas digitais (2018). 

• Xinhua ou Nova China (em chinês  新華通訊社) é a agência de notícias oficial da 

República Popular da China, a maior agência de notícias do país. No mundo, é a maior 

em termos de correspondentes internacionais. Tem mais de 10.000 funcionários, 31 

escritórios na China e 170 no estrangeiro. A maioria dos meios de comunicação da 

China deve utilizar os seus serviços. Xinhua também mantém várias publicações nas 

seis línguas oficiais das nações unidas e serviços em alemão e português. A agência 

também é a proprietária de 20 jornais. 

 

4. Análise quantitativa 

A análise quantitativa teve por objetivo dar parâmetros de comparação entre a cobertura 

realizada tanto pelos diferentes tipos de mídia quanto pelos diferentes veículos pertencentes 

a um mesmo grupo, oferecendo subsídios para a formulação da análise qualitativa e de futuras 

estratégias de comunicação. 

Baseou-se em mecanismos eletrônicos de busca para compor um banco de dados, a partir do 

qual foram construídos diversos parâmetros que permitiram a quantificação e a comparação 

de variáveis, bem como uma análise de conteúdo do noticiário. 
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Em termos numéricos, foram analisados os espaços destinados a notícias referentes ao 

desmatamento, assim como a centimetragem referente ao espaço por colunas e altura (nos 

veículos impressos), bem como a centimetragem por cm2 nos veículos online, e a precificação 

desse espaço em termos de preço por publicidade (retorno de mídia, se o mesmo espaço 

tivesse sido pago por um anúncio). Analisou-se também o número total de matérias por tipo 

de mídia e por mês de veiculação. 

Em termos de análise de conteúdo, fez-se um levantamento das principais fontes de cada 

notícia, da distribuição das notícias por editoria, do tipo de notícia, do sentimento das notícias 

(positivo, negativo ou neutro) e da dimensão da cobertura. Após essas análises, foram gerados 

gráficos comparativos dos principais parâmetros estudados. 

 

4.1  Clipping Nacional 

 

Formato da notícia 

O formato da notícia oferece um indicativo da prioridade com que determinado assunto é 

tratado. Predominantemente constituído de reportagens, o universo amostral denotou um 

aspecto positivo no que diz respeito aos textos opinativos e autorais. 

 

 

 

É relevante notar o espaço substancial obtido em editorias de artigos assinados, editoriais 

assinados e blogs assinados, que normalmente são espaços nobres na mídia. Um volume 
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significativo nesses espaços denota que o assunto está fortalecido na agenda dos veículos 

de comunicação. Como exemplo, podem ser citados:  

 

“Combate de Bolsonaro ao desmatamento na Amazônia foi para inglês 

ver”, blog de Leonardo Sakamoto, Folha Blogs, 11.10.2019. 

 

“Bolsonaro brinca com fogo e queima seu governo”, Ricardo Noblat, 

Veja Blogs, 29.08.2019. 

 

“O CAR como requisito para a venda externa da soja”, por Luís Guedes 

Pinto e Toby Gardner, Valor Econômico, 31.10.2019. 

 

Distribuição por editoria 

Para essa análise, foram descartadas as notícias (principalmente de portais) que não 

apresentavam uma segmentação específica, colocadas apenas sob a denominação de 

“notícias”. Em termos de distribuição por editoria, descontaram-se também as matérias que 

estavam em editorias regionais (por exemplo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul etc.) 

O olhar sobre a distribuição por seção do veículo é importante pois fornece subsídios para a 

análise qualitativa dos enquadramentos sob os quais as notícias são apresentadas ao público. 

As editorias também possuem normalmente hierarquias de importância. Uma notícia em uma 

editoria Política normalmente tem mais peso que em uma editoria de Variedades ou 

Sociedade, por exemplo.  

Nota-se uma grande predominância nas notícias veiculadas em editorias de Economia, 

Negócios ou Mercado. Esta predominância explica-se pelo uso de palavras-chave de busca 

que são notadamente voltadas para esse segmento editorial, como “mercado de carne”, 

“mercado de soja” e “pecuária”. O cruzamento dessas palavras com palavras-chave 

relacionadas ao desmatamento mostra que o espaço destinado a matérias com citação da 

questão ambiental nas editorias voltadas a mercado e economia foi bastante relevante. 

Em seguida, predominaram as notícias em editorias de Meio Ambiente, seguidas nas editorias 

de notícias Nacional/Brasil. Em uma terceira dimensão, encontram-se as notícias de editorias 

específicas de Agronegócio, Internacional, Opinião e colunas assinadas.  

Abaixo, a distribuição quantitativa por editoria.  

 

https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2019/10/11/combate-de-bolsonaro-ao-desmatamento-na-amazonia-foi-para-ingles-ver/
https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2019/10/11/combate-de-bolsonaro-ao-desmatamento-na-amazonia-foi-para-ingles-ver/
https://veja.abril.com.br/blog/noblat/bolsonaro-brinca-com-fogo-e-queima-seu-governo/
https://valor.globo.com/opiniao/coluna/o-car-como-requisito-para-a-venda-externa-da-soja.ghtml
https://valor.globo.com/opiniao/coluna/o-car-como-requisito-para-a-venda-externa-da-soja.ghtml
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Distribuição por tipo de mídia e veículo 

Em números brutos, os sites e portais apresentaram o maior número de notícias divulgadas 

durante o período analisado. No entanto, é sempre importante notar que, devido à própria 

característica de portais e blogs, que não possuem uma periodicidade tão definida quanto 

jornais diários, por exemplo, e não possuem limitação física de espaço, essa predominância 

numérica é esperada. 

Deve-se levar em conta, no entanto, que a cobertura de jornais e revistas (tanto online quanto 

impressa) tende a ser mais qualificada, gerando maior repercussão, inclusive como notícia em 

outros portais e sites. Portanto, com base nos resultados obtidos, nota-se que a cobertura de 

jornais online, se combinada aos jornais impressos, foi bastante significativa e deve ser 

considerada a principal fonte de informação em relação ao universo amostral, mesmo em 

termos quantitativos.  
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A seguir, é apresentada uma análise específica da centimetragem por cada um dos tipos de 

mídia analisados, ou o cálculo do espaço destinado pelo veículo a determinada notícia e sua 

respectiva valoração. Este cálculo pode ser obtido por diferentes tipos de métricas. 

Considerou-se para esse estudo a metodologia da ferramenta Sinopress, que se utiliza de duas 

métricas (centímetro por coluna e centímetro por altura) para os veículos impressos, e ambas 

e o centímetro quadrado (que leva em conta o tamanho dos banners na página online) para 

notícias online. Com base na centimetragem obtida, a ferramenta informa valoração da 

notícia, com base no preço pago por um anunciante para esse mesmo espaço. 

 

Jornais impressos 

Apesar de as tiragens de jornais impressos virem caindo gradativamente no mundo todo, a 

presença de notícias sobre o tema em edições impressas ainda apresenta uma importante 

relevância, pois trata-se de uma notícia lida por um público qualificado e formador de opinião. 

Além disso, as notícias de veículos conceituados, como os jornais nacionais diários, pautam 

outros veículos, multiplicando assim o alcance desses conteúdos para vários outros canais 

noticiosos locais, regionais e online. 
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Valor total: R$ 51.664.698,00 

 

Dos três veículos analisados, nota-se que a Folha de S. Paulo é a que dá mais destaque ao tema 

desmatamento em termos quantitativos e em retorno de mídia. No entanto, deve-se lembrar 

que a Folha possui uma tiragem menor que a do jornal O Globo, o que torna tanto O Globo 

quanto a Folha mais relevantes em relação ao O Estado de S. Paulo.  
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Jornais online 

Entre os principais jornais online, o maior alcance tanto em termos de visitantes únicos quanto 

em termos de centimetragem foi d’O Globo Online. Apesar de ter um alcance próximo a 500 

mil visitantes únicos, O Estado de S. Paulo online não apresentou uma centimetragem tão 

representativa quanto a da Folha de S. Paulo online que, no entanto, possui menor alcance.  
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Em termos de retorno de mídia, o destaque foi para o jornal O Estado de S. Paulo.   

 

 

Valor total: R$ 963.879.062,50 
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Revistas impressas  

O mercado de revistas vem sofrendo uma enorme reestruturação nos últimos anos. As 

revistas impressas de maior tiragem do Brasil na década passada passaram a investir em 

portais online, como foi o caso da Veja com o Veja.com e da Época, que deixou de ter uma 

tiragem impressa e passou a ser apenas online. No entanto, o mercado vem também abrindo 

espaço para outros perfis de publicações, como é o caso da revista Piauí. Nesta pesquisa foram 

analisadas as revistas impressas Veja e Piauí.  

A Piauí é uma revista mensal de jornalismo, comentários, crítica, ensaios, ficção, sátira, 

charges e poesia. Idealizada pelo cineasta João Moreira Salles, a publicação pertence à Editora 

Alvinegra e foi lançada em 2006. O conteúdo da revista está hospedado no site da Folha de S. 

Paulo por uma parceria editorial, enquanto o sistema de assinatura é gerenciado pela Editora 

Abril. Contudo, ela não pertence a nenhuma das duas gigantes da comunicação. Embora tenha 

uma tiragem mensal modesta de 50 mil exemplares, a Piauí é reconhecidamente uma das 

principais publicações formadoras de opinião no Brasil.  

Na amostra selecionada da revista, por exemplo, havia uma reportagem com o perfil da 

ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e uma entrevista com o ministro do Meio Ambiente, 

Ricardo Salles e uma análise da política ambiental do governo Bolsonaro.   

 

“O meio ambiente como estorvo – a guerra aberta e a guerra velada 

entre o governo Bolsonaro e as forças que resistem ao 

desmatamento”, Revista Piauí, junho/2019.  

 

“A agrobombeira – a ministra Tereza Cristina se equilibra entre 

Bolsonaro, os ruralistas e a pauta ambiental”, Revista Piauí, 

setembro/2019. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Revista
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-meio-ambiente-como-estorvo/
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-meio-ambiente-como-estorvo/
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-meio-ambiente-como-estorvo/
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-meio-ambiente-como-estorvo/
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-meio-ambiente-como-estorvo/
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Valor total: R$ 967.976,82 

 

Revistas online 

O setor de revistas online vem crescendo e ganhando importância nos últimos anos. A Época 

Negócios e Época online foram os destaques em termos de espaço destinado às notícias 

relacionadas ao desmatamento. No entanto, em termos de alcance, a Veja.com e a 

Exame.com demonstram um alcance muito maior. Em termos de retorno de mídia, a Veja.com 

é o maior destaque, com 44% da participação total. Foram analisadas também a Isto É online, 

duas revistas online de negócios, a Época Negócios e a Isto É Dinheiro, e uma específica para 

o agronegócio, a Globo Rural.  
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Valor total:  R$ 309.798.059,60 
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Sites e portais  

Para sites e portais, os de maior alcance, tanto em termos de público leitor, quanto em termos 

de centimetragem e retorno de mídia são os portais G1 e UOL. Ambos dominam o mercado 

de portais noticiosos no país.  
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Valor total: R$ 15.104.036,97 

  

Blogs 

Um segmento relativamente recente do mercado que vem ganhando maior destaque é aquele 

constituído por blogs assinados. Normalmente eles repõem o que nos jornais impressos 

tradicionais eram os espaços destinados aos colunistas, jornalistas com grande reputação 

entre os leitores e considerados formadores de opinião. Entre esses blogueiros de primeira 

linha podem ser destacados Miriam Leitão, Reinaldo Azevedo, Ricardo Noblat e Leonardo 

Sakamoto. Também mencionaram o tema Bernardo Mello Franco, Fausto Macedo, Diogo 

Schelp, Merval Pereira e Jamil Chade. Normalmente suas colunas são bastante multiplicadas 

em redes sociais e vêm se constituindo num espaço considerado bastante nobre da mídia 

digital. Note-se que o espaço dedicado ao tema neste segmento foi bastante significativo, 

demonstrando a importância e a relevância que a sociedade atualmente dá às questões 

relacionadas ao desmatamento. 
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Valor total: R$ 129.012.256,90 

 

Sites internacionais em português  

Por fim, um novo segmento do mercado é constituído por empresas de comunicação 

internacional que vêm lançando sites com suas marcas em português. Entre elas a BBC Brasil, 

criado em 2000, o El País Brasil, lançado em português no Brasil em 2013, e a Reuters Brasil, 

que lançou seu portal em português na década de 90. Recentemente foi lançada a CNN Brasil, 

em português, mas ela não foi incluída na análise pois surgiu após o período do início da 

pesquisa, em 15 de março de 2020. Incluiu-se na análise também o The Intercept Brasil, que 

tem um perfil mais independente da mídia corporativa, tendo sido lançado como versão 

brasileira do site norte-americano em agosto de 2016. 
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Em termos de alcance e retorno de mídia, o site da BBC é aquele que possui maior 

predominância de mercado. Apesar de a situação tender a mudar com a entrada de novos 

competidores, como a CNN, e com os portais mais recentes ficando mais conhecidos, a BBC 

ainda possui o maior alcance nesse segmento.  

No entanto, em termos de espaço destinado ao tema, nota-se que o portal do El País vem 

dando um grande destaque ao desmatamento.  
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Valor total: R$ 47.951.015,45 

 

Para finalizar, foi feita uma análise de retorno de mídia por tipo de segmentação, 

comparando-se os diversos tipos de mídia e a precificação do espaço destinado ao tema. Nota-

se que os jornais online destacaram-se como o tipo de mídia que destinou mais valor de 

publicidade às notícias referentes ao desmatamento.  
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Distribuição da cobertura por período 

O Universo de amostragem compreende o período de 01/01/2018 a 30/06/2020. 

 

 

 

Apesar de a cobertura sobre desmatamento ter apresentado uma presença consistente ao 

longo de todo o período estudado, é incontestável o aumento exponencial da cobertura por 

parte dos veículos de comunicação sobre o tema no período entre julho e outubro de 2019. 

O interesse pelo tema na mídia neste período teve múltiplas causas, sendo a primeira e mais 

óbvia delas o aumento desenfreado das queimadas na Amazônia no período. A escalada no 

desmatamento desencadeou diversas crises fartamente exploradas pela cobertura, 

provocadas por falas polêmicas e pela política ambiental adotada pelo presidente Jair 

Bolsonaro e pelo ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, repercutindo em vários setores 

da sociedade, inclusive internacionalmente.  

Destacaram-se ainda notícias relacionadas às polêmicas relacionadas ao Fundo Amazônia, ao 

acordo UE-Mercosul e às pressões contra o desmatamento (especialmente por parte da 

França e da Alemanha) às vésperas e durante a Cúpula do Clima, realizada também nesse 

período. A seguir, alguns exemplos de destaque: 
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“Fundos que controlam 16 trilhões de dólares cobram Bolsonaro pela 

crise na Amazônia”, El País, 18.09.2019. 

 

“Após Fundo Amazônia, país pode perder bilhões sem ação 

ambiental”, Folha de S. Paulo”, 25.08.2019. 

 

“Incêndios na Amazônia espalham animais carbonizados em áreas 

destruídas”, Época Online, 24.08.2019. 

 

“A Floresta leva décadas centenas de anos pra se recuperar’: o que 

difere os incêndios na Amazônia e no cerrado”, BBC Brasil, 24.08.2019. 

 

“Para Macron, Amazônia é ’bem comum’ e pede ’mobilização de 

potências’ contra desmatamento”, G1, 24.08.2019. 

 

“Luxemburgo ameaça Brasil e cogita não assinar acordo com o 

Mercosul”, Veja Online, 22.08.2019. 

 

“França diz não estar pronta para acordo”, O Estado de S. Paulo, 

03.07.2019. 

 

“Nelson de Sá: É hora de sanções contra o Brasil, cobram alemães”, 

Folha Online, 19.08.2019. 

 

Enfoque territorial 

A análise buscou identificar qual o principal enfoque territorial do tema estudado. Entende-se 

aqui território não apenas no aspecto geográfico, mas no contexto mais amplo de dinâmicas 

sociais e geopolíticas, seguindo o conceito de Harvey (2005). Por exemplo, se a notícia trata 

do desmatamento da Amazônia, mas seu principal enfoque são as disputas geopolíticas entre 

União Europeia e Brasil, a notícia terá um enfoque global. Partindo-se dessa premissa, dividiu-

se a análise nas seguintes categorias: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/18/economia/1568838133_361572.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/18/economia/1568838133_361572.html
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/08/apos-fundo-amazonia-pais-pode-perder-bilhoes-sem-acao-ambiental.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/08/apos-fundo-amazonia-pais-pode-perder-bilhoes-sem-acao-ambiental.shtml
https://epoca.globo.com/sociedade/incendios-na-amazonia-espalham-animais-carbonizados-em-areas-destruidas-23900338
https://epoca.globo.com/sociedade/incendios-na-amazonia-espalham-animais-carbonizados-em-areas-destruidas-23900338
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49459942
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49459942
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/08/24/para-macron-amazonia-e-bem-comum-e-pede-mobilizacao-de-potencias-contra-desmatamento.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/08/24/para-macron-amazonia-e-bem-comum-e-pede-mobilizacao-de-potencias-contra-desmatamento.ghtml
https://veja.abril.com.br/economia/luxemburgo-ameaca-brasil-e-cogita-nao-assinar-acordo-com-o-mercosul/
https://veja.abril.com.br/economia/luxemburgo-ameaca-brasil-e-cogita-nao-assinar-acordo-com-o-mercosul/
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,franca-diz-nao-estar-pronta-para-acordo,70002902463
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/nelsondesa/2019/08/e-hora-de-sancoes-contra-o-brasil-cobram-alemaes.shtml
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Enfoque nacional: referente ao Estado Brasileiro. As notícias incluídas nessa categoria 

referiam-se basicamente a discussões de políticas públicas, políticas econômicas e/ou atores, 

órgãos, instituições que desenvolvem ações que englobam o território nacional como um 

todo. Constitui 28% do universo pesquisado. Exemplos: 

 

“Novo Código Florestal divide produtores rurais e ambientalistas”, O 

Globo Online, 01.03.2018. 

 

“STF mantém perdão a multa e crime por desmatamento”, Valor 

Online, 01.03.2018. 

 

“Análise: Censo da agropecuária x desmatamento”, Estadão, Blogs, 

26.07.2018. 

 

Enfoque regional: quando a notícia se refere especificamente a uma região geográfica, como 

um estado da federação. As notícias com enfoque específico em regiões de desmatamento 

regional, como a Amazônia e o Cerrado, por exemplo, encaixam-se nessa categoria. Em termos 

numéricos foi o maior destaque da cobertura, constituindo 39% do material pesquisado. 

Como exemplos dessas matérias, pode-se citar: 

 

“Bilionários, políticos, paulistas, estrangeiros, reincidentes 

contumazes: aqui estão os 25 maiores destruidores da Amazônia”, The 

Intercept Brasil, 31.01.2020.  

 

“Área desmatada na Amazônia para plantio de soja aumenta quatro 

vezes desde 2012”, Estadão Online, 10.01.2018. 

 

“41% da exploração de madeira em MT é ilegal, diz estudo”, Folha 

Online, 11.12.2020. 

 

Enfoque local: quando a notícia se referia a uma localidade específica dentro de uma área 

geográfica restrita (por exemplo, comunidade, município, área de proteção). Constitui 14% do 

universo pesquisado. Como exemplos, podemos citar: 

https://oglobo.globo.com/sociedade/novo-codigo-florestal-divide-produtores-rurais-ambientalistas-22444437
https://valor.globo.com/noticia/2018/03/01/stf-mantem-perdao-a-multa-e-crime-por-desmatamento.ghtml
https://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/ambiente-se/analise-censo-da-agropecuaria-x-desmatamento/
https://theintercept.com/2020/01/31/maiores-desmatadores-amazonia/
https://theintercept.com/2020/01/31/maiores-desmatadores-amazonia/
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,area-desmatada-na-amazonia-para-plantio-de-soja-aumenta-quatro-vezes-desde-2012,70002145718
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,area-desmatada-na-amazonia-para-plantio-de-soja-aumenta-quatro-vezes-desde-2012,70002145718
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/02/41-da-exploracao-de-madeira-em-mt-e-ilegal-diz-estudo.shtml
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“Com fotos, autores tentam alertar que soja e queimadas ameaçam 

Jalapão”, Folha Online, 01.01.2018. 

 

“Ataques de onças a índios no parque do Xingu levam a força-tarefa 

inédita”, Folha Online, 25.11.2018. 

 

Enfoque global/internacional: quando a notícia diz respeito ao ambiente global, e questões 

planetárias como perda de biodiversidade global, mudanças climáticas, bem como o 

posicionamento geopolítico do Brasil no mundo. Constitui 18% do universo pesquisado. 

Exemplos: 

 

"Vai tornar o país um pária. Sair do Acordo de Paris é desembarcar do 

mundo", Valor Econômico, 25.10.2018. 

  

“Florestas tropicais sofreram perdas expressivas em 2017”, O Estado 

de S. Paulo, 13.07.2018. 

 

“Para Macron, Amazônia é ’bem comum’ e pede ’mobilização de 

potências’ contra desmatamento”, G1, 24.08.2019 

 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/01/1947147-com-fotos-autores-tentam-alertar-que-soja-e-queimadas-ameacam-jalapao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/01/1947147-com-fotos-autores-tentam-alertar-que-soja-e-queimadas-ameacam-jalapao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/11/ataques-de-oncas-a-indios-no-parque-do-xingu-levam-a-forca-tarefa-inedita.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/11/ataques-de-oncas-a-indios-no-parque-do-xingu-levam-a-forca-tarefa-inedita.shtml
https://valor.globo.com/politica/coluna/vai-tornar-o-pais-um-paria-sair-do-acordo-de-paris-e-desembarcar-do-mundo.ghtml
https://valor.globo.com/politica/coluna/vai-tornar-o-pais-um-paria-sair-do-acordo-de-paris-e-desembarcar-do-mundo.ghtml
https://internacional.estadao.com.br/noticias/nytiw,florestas-tropicais-sofreram-perdas-expressivas-em-2017,70002393382
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/08/24/para-macron-amazonia-e-bem-comum-e-pede-mobilizacao-de-potencias-contra-desmatamento.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/08/24/para-macron-amazonia-e-bem-comum-e-pede-mobilizacao-de-potencias-contra-desmatamento.ghtml
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Fontes mais utilizadas 

O setor público é evidentemente o mais citado, principalmente o executivo federal (32,4%), 

incluindo agências federais, ministério e outros membros deste poder. Se incluirmos outras 

esferas de poder público, como legislativo, governos municipais, estaduais e Ministério 

Público, tem-se uma enorme predominância da presença do setor público (federal, 

sobretudo) como a principal fonte das reportagens, com 41,9%. 

O setor privado aparece em 21,4% do universo pesquisado, incluídas as associações 

empresariais e os médios e grandes produtores, além de menções genéricas ao setor.  

Terceiro grupo mais citado pelo noticiário, a sociedade civil é mostrada como ator-chave de 

mobilização, sendo reportada como possuidora de um papel estratégico nos mais diversos 

aspectos relacionados ao desmatamento, realizando projetos de combate a queimadas, 

fazendo pressão sobre a esfera pública e privada e realizando projetos de desenvolvimento 

sustentável.  

A academia foi ouvida em 11,2% do noticiário, principalmente quando a notícia aborda 

desafios técnico-científicos em relação ao desmatamento, como monitoramento, 

recuperação de áreas degradadas, impactos sobre as mudanças climáticas, novos modelos 

produtivos etc.  

Outro grupo que mereceu destaque foi o de atores internacionais, sendo majoritariamente 

constituído por governos estrangeiros e órgãos multilaterais exercendo pressão sobre o 

governo brasileiro em relação ao aumento do desmatamento.  
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É importante destacar ainda que 27,2% do material inclui divergências de opiniões. 

Destacaram-se polêmicas em relação às causas do desmatamento protagonizadas 

principalmente pelo Governo Federal (majoritariamente nas figuras do presidente da 

República e do ministro do Meio Ambiente) e outros setores da sociedade, como academia e 

sociedade civil, bem como entre órgãos e esferas distintas de governo. 

Essa análise do conteúdo das divergências e das principais narrativas conflitantes será 

desenvolvida posteriormente, na análise qualitativa do noticiário, que também discorrerá de 

forma mais aprofundada sobre a participação dos diferentes tipos de fonte e quais as 

mensagens-chave de cada uma delas, bem como os porta-vozes mais citados.  

 

 

 

Sentimento da notícia 

Em relação ao sentimento da notícia (positivo, negativo ou neutro), deve-se destacar que a 

cobertura sobre desmatamento é preponderantemente negativa. As narrativas 

desenvolvimentistas na mídia que, em décadas passadas comumente apontavam para 

desmatamento como algo bom para o desenvolvimento, praticamente desapareceram. No 

entanto, essa narrativa ainda se encontra presente principalmente no discurso oficial do 

Governo Federal que, por sua vez, é tratado de forma preponderantemente crítica e negativa 

na cobertura analisada. 

Outras fontes ouvidas também são retratadas mostrando uma dicotomia entre preservação e 

desenvolvimento do país. Deve-se ressaltar que, ao menos na cobertura analisada, essas 
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narrativas são consideradas dissonantes. Uma análise mais aprofundada das diversas 

dicotomias e narrativas conflitantes em relação ao desmatamento será feita na análise 

qualitativa. Aqui, buscou-se analisar apenas o sentimento geral da notícia, e notou-se que, de 

forma geral, o desmatamento é visto como algo ruim e negativo. 

A grande maioria das notícias de sentimento negativo versam sobre o aumento do 

desmatamento, a falta de sustentabilidade na economia ou falta de governança ambiental, 

como nos exemplos a seguir. 

  

“Protegido pelo desmatamento ilegal, agronegócio avança pelas 

últimas fronteiras do Cerrado”, The Intercept Brasil, 15.03.2018. 

 

“Para especialista em Cerrado, estágio de degradação do bioma é 

irreversível”, O Globo Online, 23.03.2018. 

 

“Abismo climático na Amazônia se aproxima, dizem cientistas”, Folha 

de S. Paulo Online, 11.12.2019. 

 

As notícias positivas referem-se normalmente a dados factuais também positivos, como a 

diminuição do desmatamento ou a implementação de políticas públicas ou práticas e 

atividades econômicas que geram maior sustentabilidade aos setores produtivos, entre 

outros. Exemplos de notícias positivas:  

 

“Preservação que dá dinheiro pode desafiar discurso antiambiental de 

Bolsonaro”, Folha Online, 06.01.2019. 

 

“Emissões de gases do efeito estufa no Brasil caem em 2017”, Folha 

Online, 21.11.2018. 

 

https://theintercept.com/2018/03/15/desmatamento-legal-agronegocio-avanca-cerrado/
https://theintercept.com/2018/03/15/desmatamento-legal-agronegocio-avanca-cerrado/
https://oglobo.globo.com/brasil/para-especialista-em-cerrado-estagio-de-degradacao-do-bioma-irreversivel-22517322
https://oglobo.globo.com/brasil/para-especialista-em-cerrado-estagio-de-degradacao-do-bioma-irreversivel-22517322
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/02/abismo-climatico-na-amazonia-se-aproxima-dizem-cientistas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/01/preservacao-que-da-dinheiro-pode-desafiar-discurso-antiambiental-de-bolsonaro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/01/preservacao-que-da-dinheiro-pode-desafiar-discurso-antiambiental-de-bolsonaro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/11/emissoes-de-gases-do-efeito-estufa-no-brasil-caem-em-2017.shtml
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Notou-se também que entre as notícias de sentimento positivo, uma boa parte delas foi 

pautada pelo setor agropecuário. O fato de que o agronegócio no Brasil tem um grande poder 

para pautar o noticiário será analisado mais profundamente no relatório qualitativo. 

 

“Bunge e Santander lançam linha para expansão de soja sem 

desmatamento no cerrado”, Folha Online, 29.08.2018. 

 

“O Bife sustentável”, Valor Econômico Online, 25.01.2018. 

 

Poucas notícias puderam ser consideradas neutras, algumas por conter tanto aspectos 

positivos quanto negativos ou por lidar com temas factuais específicos, que não permitiram 

uma avaliação do sentimento da notícia, como nos exemplos a seguir 

.  

“Aline Weber participa do Kuarup, no Xingu”, O Globo Blogs, 

20.07.2018. 

 

“Censo mostra progressos e atrasos no meio rural”, Valor Econômico 

Online, 27.07.2018. 
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/08/bunge-e-santander-lancam-linha-para-expansao-de-soja-sem-desmatamento-no-cerrado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/08/bunge-e-santander-lancam-linha-para-expansao-de-soja-sem-desmatamento-no-cerrado.shtml
https://valor.globo.com/opiniao/coluna/o-bife-sustentavel.ghtml
https://blogs.oglobo.globo.com/marina-caruso/post/aline-weber-participa-do-kuarup-no-xingu.html
https://valor.globo.com/opiniao/noticia/2018/07/27/censo-mostra-progressos-e-atrasos-no-meio-rural.ghtml
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Dimensão da cobertura 

A dimensão da cobertura refere-se ao espaço concedido ao tema em análise (no caso, o 

desmatamento tanto do Cerrado quanto da Amazônia) no texto como um todo. Este indicador 

varia em uma escala que vai de mínima a alta, assim compreendida: 

• Mínima: o tema aparece em aproximadamente uma linha da matéria, de maneira 

absolutamente lateral; 

• Mínima-média: o tema surge de maneira lateral, porém ocupa entre um e dois 

parágrafos da discussão; 

• Média: o tema é parte importante do fato reportado ou analisado, ocupando mais de 

dois parágrafos ou toda uma retranca da matéria; 

• Alta: o tema é o foco central da matéria.  

No geral, a dimensão da discussão foi alta, apresentando uma grande maioria de notícias que 

tratavam o tema como tema central ou mais de dois parágrafos destinados a ele.  

 

 

 

4.2  Clipping Internacional  
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Assim como no clipping nacional, foi notável o espaço obtido pelo tema analisado em artigos 

assinados e editoriais, que normalmente são espaços nobres na mídia. Um volume 

significativo nesses espaços denota que o assunto está fortalecido na agenda dos veículos de 

comunicação internacionais. 

 

 

 

Destacou-se nesse quesito o The New York Times (EUA), com 20 artigos na editoria de opinião, 

e a revista Der Spiegel (Alemanha), com um artigo editorial pedindo sanções ao Brasil. 

 

“Es ist Zeit für Sanktionen gegen Brasilien” [É hora de sanções contra o 

Brasil], Der Spiegel, Jens Glusing, 16.08.2019.  

 

“How to Save the Amazon Rain Forest”, [Como salvar a Floresta 

Amazônica], Lisa Viscidi e Enrique Ortiz, The New York Times, 

19.07.2019.  

 

“How China Could Stop Brazil’s Ecological Tragedy”, [Como a China 

pode impedir a tragédia ecológica do Brasil],Heriberto Araújo, The 

New York Times, 18.10.2019. 

 

Distribuição por editorias 

Conforme esperado, a grande maioria das notícias referentes ao desmatamento no Brasil 

encontram-se nas editorias internacionais, da região das Américas e de Meio Ambiente. 
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https://www.spiegel.de/consent-a-?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fpolitik%2Fjair-bolsonaro-es-ist-zeit-fuer-sanktionen-gegen-brasilien-kommentar-a-00000000-0002-0001-0000-000165454487&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com
https://www.nytimes.com/2019/07/19/opinion/amazon-rainforest-deforestation.html
https://www.nytimes.com/2019/10/18/opinion/china-brazil-amazon.html
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Destaque para um número relevante também nas editorias de Política, regionais da Europa 

ou Nacional dos respectivos países. Nesses casos, as notícias referiam-se majoritariamente a 

relações políticas entre os países e o Brasil notadamente em relação ao Acordo de Paris, ao 

acordo UE-Mercosul e outras questões geopolíticas ligadas ao desmatamento. 

 

 

 

Distribuição por tipo de mídia e veículo   

Em números totais de notícias, destacaram-se os jornais The Guardian (UK), The New York 

Times (EUA), Le Monde (França) e El País (Espanha) como os veículos que mais divulgaram 

notícias sobre desmatamento no Brasil. 

Entre as revistas, a The Economist (UK) apresentou uma cobertura mais robusta. As agências 

e portais estudados tiveram uma cobertura relativamente modesta sobre o tema.  
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Jornais  

O maior destaque ficou para o jornal britânico The Guardian, mas também o The New York 

Times, o El País e o Le Monde apresentaram coberturas bastante relevantes. 
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Valor total: R$ 169.555.016,13 

 

Portais de notícias internacionais  
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Nota-se que, entre os portais estudados, a CNN.com teve maior destaque. A agência chinesa 

Xinhua, que pauta inúmeras publicações na China, e a Euronews, portal de notícias europeu, 

deram um destaque relativamente modesto ao tema no período estudado.  

 

 

 

Valor total: R$ 7.837.926,86 
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Os três periódicos estudados não apresentaram um volume excepcional de notícias sobre o 

tema, mas todos apresentaram reportagens bastante aprofundadas, sendo os principais 

destaques as críticas à política ambiental do governo Bolsonaro.  

 

 

 

 

Valor total: R$ 601.708,77 

 

Distribuição da cobertura por período 

Em relação à distribuição das notícias no intervalo temporal da pesquisa, pode-se observar 
que a cobertura de 2018 foi relativamente uniforme, com um pequeno aumento em outubro, 
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motivado pela eleição de Bolsonaro e as notícias de como seria conduzida a política 
ambiental em seu governo.  
 

 
 
Como aconteceu na cobertura nacional, a cobertura internacional aumentou 
significativamente entre julho e outubro de 2019, motivada principalmente pela explosão do 
desmatamento na Amazônia e pelas inúmeras repercussões geradas pela política ambiental 
do governo Bolsonaro e seu enfrentamento da crise. Entre junho e julho o aumento também 
pode ser explicado pelas várias notícias relacionadas à assinatura do acordo UE-Mercosul, que 
ganharam bastante destaque principalmente no Le Monde e El País.  
O pequeno aumento de junho de 2020 em relação aos demais meses do mesmo ano também 
foi um reflexo do aumento de notícias relacionadas ao desmatamento da Amazônia.  

 

Fontes mais utilizadas 

No noticiário internacional, o governo brasileiro foi, assim como na cobertura nacional, a fonte 

mais ouvida. Também tiveram um grande peso organismos internacionais, como a ONU e a 

UE, governos estrangeiros e academia. De forma geral, os diversos setores da sociedade foram 

ouvidos pela cobertura internacional.  
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Sentimento da notícia 

O noticiário internacional demonstrou um enfoque ainda mais pessimista que o brasileiro, 

com uma forte predominância de notícias com sentimento negativo e poucas notícias 

positivas em relação ao desmatamento no Brasil. Destacou-se o fato de que os veículos 

chineses apresentaram uma abordagem mais positiva que os demais veículos internacionais.  

O noticiário internacional também apresentou um cunho mais alarmista que o brasileiro, com 

abundância de exemplos como os a seguir: 

 

“Les forêts tropicales continuent de disparaître à un rythme alarmant”, 

[As florestas tropicais continuam a desaparecer a um ritmo alarmante] 

Le Monde, 02.06.2020.  

 

“Amazon Rainforest heading to point of no return”, [A Amazônia está 

chegando ao ponto de não retorno], Euronews, 22.02.2018.  
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https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/02/les-forets-tropicales-continuent-de-disparaitre-a-un-rythme-alarmant_6041451_3244.html
https://www.euronews.com/2018/02/22/amazon-rainforest-heading-to-point-of-no-return-
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“The Planet future burns along with Amazon” [O futuro do planeta 

queima junto com a Amazônia], China Daily, 28.08.2019.  

 

“La Amazonia pierde 9.700 kilómetros cuadrados em um año, la mayor 

deforestación de la década”, [A Amazônia perde 9.700 km2 em um 

ano, o maior desmatamento da década], El Pais, 19.11.2019.  

 

“Planeta em llamas” [Planeta em chamas], El Pais, 21.08.2019.  

 

No contexto deste sentimento negativo, Bolsonaro foi claramente apontado como o principal 

vilão da crise do desmatamento brasileiro. As abordagens e narrativas sobre o noticiário serão 

discutidas em mais detalhes na análise qualitativa. 

 

 

 

Dimensão da cobertura 

O universo amostral do clipping internacional demonstrou ter uma excelente densidade 

informativa, sendo que as notícias em sua maioria trataram do tema de forma central ou pelo 

menos como um dos focos primários da discussão.  
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https://www.chinadaily.com.cn/a/201908/28/WS5d65c5a7a310cf3e35568365.html
https://elpais.com/sociedad/2019/11/18/actualidad/1574092783_837610.html
https://elpais.com/sociedad/2019/11/18/actualidad/1574092783_837610.html
https://elpais.com/elpais/2019/08/20/opinion/1566305913_743829.html
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4.3  Considerações finais da análise quantitativa  

 

• O universo amostral da pesquisa demonstra que a cobertura nacional do 

desmatamento no Brasil é consideravelmente mais ampla e mais presente que a da 

mídia internacional. No entanto, a mídia internacional também despende atenção ao 

tema de uma maneira bastante aprofundada, com a maioria das notícias ocupando 

posição central ou mais de dois parágrafos no texto.  

• O espaço opinativo (editoriais e artigos assinados) tanto na mídia nacional quanto na 

internacional foi bastante consistente, demonstrando uma valorização do tema no 

noticiário. 

• O aumento do desmatamento da Amazônia foi o grande propulsor do noticiário no 

período estudado, tanto na mídia nacional quanto na mídia internacional.   

• As fontes governamentais (em seus diversos níveis) foram as mais utilizadas, tanto 

nacional quanto internacionalmente. O setor privado, a academia e a sociedade civil 

também tiveram participação consistente entre os atores-chave ouvidos pela mídia.  

• Somadas as matérias dos portais e jornais nacionais online, o alcance foi de mais de 1 

bilhão de visitantes únicos. Com a maior repercussão e engajamento, a mídia online 

representou 92% do total de matérias.  

• Em relação aos veículos impressos, houve uma tiragem de 57 milhões de exemplares. 
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• Em que pese algumas diferenças entre os veículos e os tipos de mídia em termos de 

espaço e centimetragem destinados ao tema, demonstrou-se que há uma ampla 

penetração da cobertura em todos os veículos estudados e em todos os tipos de mídia, 

confirmando que o debate sobre o desmatamento tem presença consistente na arena 

midiática.  

 

Em seguida, será apresentada a análise qualitativa da pesquisa, que investigou as principais 

agendas temáticas, como é feita a construção da notícia (narrativas dominantes, atores-

chaves mais mencionados e as principais referências dos subtemas). Investigou-se, ainda, 

como as causas do desmatamento estão sendo abordadas (se elas estão presentes e quais são 

os principais vetores do fenômeno apontados pela imprensa).  

Na análise qualitativa também foram feitas uma comparação entre a cobertura do 

desmatamento na Amazônia e no Cerrado e uma análise específica de como as cadeias 

produtivas de commodities (principalmente soja e carne) são enquadradas na notícia sobre 

desmatamento na mídia nacional e internacional. 

 

 

5. Análise Qualitativa 

Para este estudo foi feita uma análise de enquadramento com base nas categorias pré-

definidas e uma análise temática, com base nos discursos prevalecentes em relação às causas 

do desmatamento no Brasil. Destacou-se, por exemplo, as principais causas apontadas para o 

desmatamento (causas diretas e causas secundárias) e as principais narrativas utilizadas para 

justificá-lo. A análise de discurso também foi utilizada para apontar a ausência ou presença de 

causas para a ocorrência de desmatamento, como o assunto entra na pauta (pela análise de 

atores-chave mencionados e mais citados e o que impulsiona o noticiário), bem como os 

principais impactos apontados e soluções para o problema.   

 

5.1 Enquadramento temático 

 

Tópicos 

Nesta parte da análise, foi feito primeiramente um levantamento do enquadramento das 

notícias em tópicos, que incluiu 6 categorias: política e formulação de políticas, governança e 

controle ambiental; sociedade civil; biodiversidade e ecologia; ciência; e economia e 

mercados. Obviamente algumas notícias poderiam ser alocadas em mais de um tópico, por 



 

 

50 

isso optou-se por descartar da análise as notícias que não se enquadravam especificamente 

em nenhum deles ou, por outro lado, em vários deles ao mesmo tempo. 
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Na análise da cobertura nacional, a representatividade dos aspectos econômicos e de 

mercados foi maior, e isso se explica pelo fato de que muitas notícias de economia citam o 

desmatamento, o que não ocorre de forma tão frequente na cobertura internacional 

analisada.  

Política e formulação de políticas 

O tópico com maior proporção de notícias foi o de política e formulação de políticas. Isso 

reflete como as ações governamentais tem um papel de destaque para impulsionar o 

noticiário, tanto nacional quanto internacional. Neste tópico o maior destaque foi para 

notícias voltadas para a política ambiental do governo de Jair Bolsonaro, bem como suas 

declarações a respeito da Amazônia e do meio ambiente, e inúmeras repercussões geradas 

por essas declarações.  

 

Neste tópico, os subtemas de maior destaque na cobertura nacional foram legislação 

ambiental, mudanças na lei ambiental, questões geopolíticas envolvendo a Amazônia, 

unidades de conservação, terras indígenas, ações governamentais na Amazônia, meio 

ambiente em geral, infraestrutura e regularização fundiária.  
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Governança e controle ambiental  

A governança e o controle ambiental também tiveram forte representatividade, tendo como 

principal destaque a divulgação de dados do desmatamento pelo INPE, que impulsionou de 

forma extraordinária o noticiário.   

Dentro deste tópico os subtemas mais relevantes foram: monitoramento/estatísticas de 

desmatamento, queimadas; controle e fiscalização do desmatamento; exploração madeireira; 

agronegócio; unidades de conservação; agricultura; mineração; garimpo ilegal, conflitos 

fundiários e grilagem de terra.  

 

Economia e mercados 

Nos jornais econômicos, economia e mercados foi o tema central, com 63% das notícias 

direcionadas para esse foco. Na cobertura geral, foi o terceiro enfoque mais utilizado. Houve 

maior enfoque na amostra nacional do que na internacional. Os subtemas de maior destaque 

foram: agronegócio, agricultura, pecuária, exploração madeireira, acordo UE-Mercosul e 

fomento a atividades sustentáveis. 

Neste tópico pesquisou-se a incidência de palavras-chave relevantes para a pesquisa, como 

cadeia produtiva da soja, agronegócio, cadeia produtiva da carne, acordo UE-Mercosul, 

restrição a soja e carne brasileiras e traders de grãos. O resultado pode ser observado abaixo.  
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O maior destaque deste tema foram as populações indígenas/questão indígena, que 

concentraram 60% do noticiário, seguido por violência no campo, mobilizações/movimentos 

sociais, populações tradicionais. Vegetarianismo ou movimentos contra o consumo de carne 

teve pouca exposição na mídia nacional, mas ganhou um certo destaque na mídia 

internacional.  

 

Biodiversidade 

A perda de biodiversidade como tema central da notícia teve maior representatividade na 

cobertura nacional. Sob esse tópico, teve destaque o noticiário sobre animais mortos e 

carbonizados devido às queimadas. Essa foi uma temática bastante explorada e que ganhou 

grande repercussão, mas ainda não foi tão expressiva quanto viria a ser no período das 

queimadas no Pantanal (este fora do universo de análise desta pesquisa). Entre outros temas 

que apareceram neste tópico estão extinção de espécies, descoberta de novas espécies, 

exploração econômica de biodiversidade, extrativismo sustentável e uso sustentável da 

floresta.  

 

Ciência 

O grande destaque deste tópico foi para questões relacionadas à mudança do clima. 

Normalmente as notícias que se enquadraram neste enfoque tratavam da questão climática 

global e apontavam o aumento do desmatamento como uma das causas do fenômeno das 

alterações climáticas. Outro destaque deste enfoque foram as reportagens que tratavam 

sobre o ponto de não retorno de que a Amazônia se aproxima, caso a taxa de destruição 

continue no mesmo ritmo.  

 

5.2 Investigando as razões do fenômeno 

 

62,3% do material analisado mencionou causas para o desmatamento. Uma grande parte da 

cobertura mais factual mencionou o fogo provocado pela ação humana como causa do 

desmatamento, sem maiores elaborações a respeito de por que isso vinha ocorrendo. Em 

seguida, as principais causas apontadas foram a extração ilegal de madeira, a pecuária, a soja, 

o agronegócio, a mineração e obras de infraestrutura. Houve diferença na cobertura nacional 

e internacional, sendo que esta última deu mais peso à soja como causa direta do 

desmatamento. 
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Apesar da mudança nos vetores de desmatamento ao longo do tempo, ainda há uma 

concentração grande da cobertura nacional sobre causas relacionadas à extração ilegal de 

madeira. 

 

 

 

A seguir, alguns exemplos de notícias que citaram causas diretas do desmatamento: 

 

”Faltam comando e controle das políticas para a região amazônica, diz 
Mourão”, UOL, 23.01.2020.  
 
“Queimadas na Amazônia têm duas origens: limpeza de pasto e 
desmatamento”, O Globo Blogs, 24.08.2019.  
 

“Número de queimadas cresce 70% e é o maior desde 2013, Amazônia 

lidera”, UOL, 19/08/2019.  

 

“The Amazon is burning because the world eats so much meat” [A 
Amazônia está queimando porque o mundo come tanta carne], 
CNN.com, 23.08.2019. 
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https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/01/23/faltam-comando-e-controle-das-politicas-para-a-regiao-amazonica-diz-mourao.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/01/23/faltam-comando-e-controle-das-politicas-para-a-regiao-amazonica-diz-mourao.htm
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/queimadas-na-amazonia-tem-duas-origens-limpeza-de-pasto-e-desmatamento.html
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/queimadas-na-amazonia-tem-duas-origens-limpeza-de-pasto-e-desmatamento.html
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/08/19/numero-de-queimadas-cresce-70-e-e-o-maior-desde-2013-amazonia-lidera.htm
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/08/19/numero-de-queimadas-cresce-70-e-e-o-maior-desde-2013-amazonia-lidera.htm
https://edition.cnn.com/2019/08/23/americas/brazil-beef-amazon-rainforest-fire-intl/index.html
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Em relação a causas indiretas, foi interessante notar que a proporção que aponta causas 

indiretas no noticiário internacional é muito maior do que no noticiário nacional (27% para 

12%). No entanto, isso pode ser explicado não por uma menor densidade da notícia no Brasil, 

mas porque o noticiário factual relacionado apenas às queimadas foi muito maior no Brasil do 

que no exterior.  

A menção a causas indiretas diferiu muito entre o noticiário nacional e o internacional. No 

Brasil, as mais identificadas foram falta de governança ambiental, posicionamento político do 

governo Bolsonaro, seguido da demanda chinesa por commodities, desenvolvimento do Brasil 

e flexibilização da legislação ambiental. No noticiário internacional, o maior destaque foi para 

a demanda da União Europeia por commodities brasileiras, seguida pelo posicionamento 

político do governo Bolsonaro. 

Em termos gerais o noticiário internacional deu mais peso às cadeias globais de commodities 

como causa do desmatamento no Brasil, e discutiu mais o tema do que na mídia brasileira, 

que se concentra mais em causas diretas como o agronegócio e a expansão do cultivo de soja 

e pecuária.  

Outra diferença significativa foi a presença na cobertura nacional do desenvolvimento 

econômico como causa do desmatamento. Normalmente quando essa causa é mencionada, 

ela é feita de uma forma positiva ou neutra, como que tornando justificável o desmatamento 

em prol do desenvolvimento do país.  
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5.3 Como o assunto entra na pauta 

 

No noticiário nacional, as ações/pronunciamentos do poder público (executivo e legislativo) 

foram os maiores responsáveis pela inclusão de pautas no universo de amostragem. Em 

seguida vieram a divulgação de dados do desmatamento; ações/demandas de governos 

estrangeiros e ações e demandas da sociedade civil, incluindo protestos e conflitos.  

O noticiário internacional foi pautado de forma semelhante. No entanto, tiveram maior peso 

as ações políticas e demandas de governos estrangeiros e de organismos internacionais. As 

ações e políticas do governo brasileiro e a divulgação de dados do desmatamento tiveram um 

peso relativamente menor, mas também contribuíram de forma relevante para pautar o 

assunto.  

 

 

 

 

5.4  Representatividade dos setores 

 

A metodologia buscou também identificar como os diferentes setores da sociedade são 

retratados na cobertura. No noticiário nacional, em primeiro lugar em número de menções 

veio o setor público, principalmente o governo federal. Os atores mais citados foram o 
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presidente da República, seguido dos ministros do Meio Ambiente, Agricultura, Relações 

Internacionais e de órgãos governamentais como o INPE, o Ibama e a Força-Tarefa em Defesa 

da Amazônia.   

O segundo setor mais citado foi o setor privado, no qual tiveram maior peso atores ligados à 

agricultura e ao agronegócio. O terceiro setor mais citado foi a sociedade civil, principalmente 

entidades ligadas à defesa do meio ambiente. Em seguida vieram governos estrangeiros, 

academia e organismos multilaterais.  

 

Setor Público 

Os órgãos do Poder Executivo Federal são retratados de alguma forma em 60,6% do noticiário 

nacional, o que coloca o Poder Executivo no topo da lista dos atores-chave mencionados pela 

imprensa.  

Dentro do Poder Executivo, o Governo Federal é o mais citado, e o presidente Jair Bolsonaro 

é a personalidade mais citada. O Governo Federal tem uma ação sendo descrita, analisada ou 

divulgada em 32,7% das matérias. Em 12,8% do noticiário, é responsabilizado ou cobrado. E o 

Ministério do Meio Ambiente é citado em 18,6% das notícias.  

Um destaque merece ser dado à atenção que o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, 

recebeu como ator-chave para a mídia, tanto nacional quanto internacionalmente, em relação 

ao tema desmatamento durante o período pesquisado. Bolsonaro foi a fonte principal mais 

citada, com 160 notícias, no clipping nacional, e incontáveis menções. Para o bem ou para o 

mal, as narrativas divulgadas pelo presidente brasileiro a respeito da questão ambiental 

impulsionaram de forma avassaladora a cobertura jornalística ambiental, tanto no Brasil 

quanto no exterior. Entre as principais narrativas atribuídas ao presidente a respeito da 

questão ambiental divulgadas pela mídia, podem-se citar: 

• A culpabilização das ONGs pelas queimadas da Amazônia. 

• A recusa do presidente de receber ajuda da Alemanha para combater os incêndios na 

Amazônia. 

• A posição polêmica do presidente em relação às terras indígenas e a defesa da 

liberação da mineração nessas áreas. 

• A defesa do presidente de que a Amazônia deve ser incorporada à economia brasileira. 

• O questionamento do presidente em relação aos dados do desmatamento do INPE. 

• A afirmação de que a Amazônia é nossa e de que os governos estrangeiros 

(respondendo a um questionamento do presidente francês) não devem se pronunciar 

sobre questões brasileiras. 
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• A afirmação de que países como Alemanha têm muito a aprender com o Brasil sobre 

Meio Ambiente, após a chanceler alemã se pronunciar sobre as queimadas. 

• A polêmica do presidente em relação ao Fundo Amazônia. 

A seguir, alguns exemplos da repercussão das declarações de Bolsonaro na cobertura sobre o 

desmatamento. 

 

“O que eles querem lá?’, diz Bolsonaro sobre oferta de ajuda do G7 

para Amazônia”, Época Negócios Online, 26.08.2019.  

 

“Bolsonaro diz que Alemanha tem muito a aprender com Brasil sobre 

meio ambiente”, Isto É Online, 27.06.2019. 

 

“Bolsonaro acusa INPE de divulgar dados mentirosos sobre 

desmatamento”, O Estado de S. Paulo, 19.07.2019. 

 

“Sem provas, Bolsonaro diz que queimadas podem ter sido provocadas 

por ONGs”, Folha de S. Paulo, 21.08.2019.  

 

O teor da repercussão sobre os posicionamentos de Jair Bolsonaro foi em grande parte 

negativo na amostra pesquisada, sendo que vários artigos buscaram fontes para contrapor as 

declarações do presidente e outros tantos retrataram o presidente como o principal vilão 

ambiental do planeta na atualidade.  

 

“Bolsonaro é pessoalmente responsável pela atenção negativa que 

Brasil recebe, diz presidente de consultoria internacional”, BBC Brasil, 

09.06.2020. 

 

“Declaração de Bolsonaro sobre queimadas gera protesto”, G1, 

21.08.2019.  

 

“O Brasil de Jair Bolsonaro, um novo vilão ambiental para o planeta”, 

El País Brasil, 29.07.2019.  

https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/08/o-que-eles-querem-la-diz-bolsonaro-sobre-oferta-de-ajuda-do-g7-para-amazonia.html
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/08/o-que-eles-querem-la-diz-bolsonaro-sobre-oferta-de-ajuda-do-g7-para-amazonia.html
https://istoe.com.br/bolsonaro-diz-que-alemanha-tem-muito-a-aprender-com-brasil-sobre-meio-ambiente/
https://istoe.com.br/bolsonaro-diz-que-alemanha-tem-muito-a-aprender-com-brasil-sobre-meio-ambiente/
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-acusa-inpe-de-divulgar-dados-mentirosos-sobre-desmatamento,70002929326
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-acusa-inpe-de-divulgar-dados-mentirosos-sobre-desmatamento,70002929326
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/08/bolsonaro-diz-que-queimadas-podem-ter-sido-causadas-por-ongs.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/08/bolsonaro-diz-que-queimadas-podem-ter-sido-causadas-por-ongs.shtml
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52976774
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52976774
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/08/21/declaracao-de-bolsonaro-sobre-queimadas-provoca-protestos.ghtml
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/28/politica/1564267856_295777.html
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No entanto, o presidente foi eficiente em dar espaço na mídia a algumas narrativas que 

permeiam desde sempre a questão ambiental no Brasil e dizem respeito às dicotomias entre 

desenvolvimento X proteção ambiental, produção de alimentos X proteção ambiental e 

também à soberania brasileira na Amazônia. No noticiário, Bolsonaro colocou na pauta 

questões como a ingerência internacional na Amazônia, remetendo a uma postura 

nacionalista da Era Vargas e da ditadura militar e desviando o foco da questão da necessidade 

de proteção ambiental e respeito à própria legislação ambiental brasileira. Acusações de 

antipatriotismo, defesa de interesses externos e riscos de invasão da Amazônia foram usadas 

para combater os defensores da política ambiental, não apenas por Bolsonaro, mas também 

por membros do alto escalão de seu governo, como a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. 

Tereza Cristina ganhou repercussão ao fazer críticas à modelo Gisele Bünchen, que havia feito 

uma carta aberta ao governo contra o desmatamento, dizendo que quem critica o Brasil é 

mau brasileiro.  

“Gisele Bünchen diz à ministra da Agricultura que mau brasileiro é 

quem desmata”, Folha de S. Paulo, 16.01.2019.  

 

Outra narrativa que o presidente conseguiu emplacar na mídia foi a de que a Amazônia seria 

um território improdutivo, que deveria ser englobado à economia brasileira. Desde a 

campanha já havia indícios claros de que Bolsonaro não tinha interesse em dar sequência a 

uma pauta de respeito ao meio ambiente, já que as forças políticas que o elegeram estão 

ligadas a um outro conjunto de interesses, como o agronegócio, grileiros, madeireiros. Nesse 

sentido, várias de suas declarações que ganharam ampla repercussão na mídia reforçavam o 

discurso em favor desses grupos e contra a postura de preservação e defesa de direitos já 

adquiridos de povos indígenas e unidades de conservação.  

 

“Cada vez mais, índio é um ser humano igual a nós, diz Bolsonaro em 

transmissão nas redes sociais”, G1, 24.01.2020.  

 

“Amazônia tem que ser explorada, não abro mão disso, diz Bolsonaro 

em Tóquio”, O Globo, 31.10.2019.  

 

“Governo Federal incentiva garimpo em terras indígenas, diz senador 

Randolfe Rodrigues”, BBC Brasil, 28.07.2019.  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/01/gisele-buendchen-diz-a-ministra-da-agricultura-que-mau-brasileiro-e-quem-desmata.shtml?origin=folha
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/01/gisele-buendchen-diz-a-ministra-da-agricultura-que-mau-brasileiro-e-quem-desmata.shtml?origin=folha
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/01/24/cada-vez-mais-o-indio-e-um-ser-humano-igual-a-nos-diz-bolsonaro-em-transmissao-nas-redes-sociais.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/01/24/cada-vez-mais-o-indio-e-um-ser-humano-igual-a-nos-diz-bolsonaro-em-transmissao-nas-redes-sociais.ghtml
https://oglobo.globo.com/sociedade/a-amazonia-tem-que-ser-explorada-nao-abro-mao-disso-afirma-bolsonaro-em-toquio-24031112
https://oglobo.globo.com/sociedade/a-amazonia-tem-que-ser-explorada-nao-abro-mao-disso-afirma-bolsonaro-em-toquio-24031112
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49147160
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49147160
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Dois bons artigos analisaram a visão desenvolvimentista de Bolsonaro para a Amazônia que 

ganhou bastante repercussão de forma geral no noticiário brasileiro: um que faz parte da 

amostra estudada, do The Intercept Brasil, e outro do site Mongabay Brasil. 

 

“Documentos e áudios inéditos mostram plano de Bolsonaro para 

povoar a Amazônia contra Chineses, ONGs e Igreja Católica”, The 

Intercept Brasil, 20.09.2019. 

 

“Governo Bolsonaro revela plano para desenvolver a Amazônia 

improdutiva”, Mongabay Brasil, 04.03.2019.  

  

 

Outro ator de destaque do Poder Executivo no período pesquisado foi o ministro do Meio 

Ambiente, Ricardo Salles, que foi citado como fonte principal em 79 notícias (segunda fonte 

do Governo Federal mais citada) e que também defendeu a postura desenvolvimentista para 

a Amazônia e a flexibilização da legislação ambiental brasileira, colocando na pauta 

novamente a dicotomia entre preservação ambiental X agronegócio e desenvolvimento. 

 

“Ministro do Meio Ambiente quer liberar ferrovias em áreas 

protegidas”, O Globo, 08.01.2019.  

 

No entanto, a credibilidade do ministro e sua narrativa de defesa da necessidade de maior 

“eficiência” e flexibilização da legislação ambiental para o desenvolvimento econômico 

ficaram abaladas e desacreditadas após o vazamento de uma reunião ministerial onde ele 

argumentava que a epidemia do coronavírus era o momento ideal para “passar a boiada”. A 

frase teve ampla repercussão negativa, nacional e internacionalmente.  

 

“Ministro do Meio Ambiente defende passar a boiada e mudar regras 

enquanto a atenção da mídia está voltada para a Covid-19”, G1, 

22.05.2020.  

 

https://theintercept.com/2019/09/19/plano-bolsonaro-paranoia-amazonia/
https://theintercept.com/2019/09/19/plano-bolsonaro-paranoia-amazonia/
https://brasil.mongabay.com/2019/03/governo-bolsonaro-revela-plano-para-desenvolver-a-amazonia-improdutiva/
https://brasil.mongabay.com/2019/03/governo-bolsonaro-revela-plano-para-desenvolver-a-amazonia-improdutiva/
https://oglobo.globo.com/sociedade/ministro-do-meio-ambiente-quer-liberar-ferrovia-em-areas-protegidas-23355861
https://oglobo.globo.com/sociedade/ministro-do-meio-ambiente-quer-liberar-ferrovia-em-areas-protegidas-23355861
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/22/ministro-do-meio-ambiente-defende-passar-a-boiada-e-mudar-regramento-e-simplificar-normas.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/22/ministro-do-meio-ambiente-defende-passar-a-boiada-e-mudar-regramento-e-simplificar-normas.ghtml


 

 

61 

“Brazilian minister calls for environmental deregulation while public 

distracted by Covid”, Reuters, 23.05.2020.   

 

Entre outros atores e vozes do setor público destacaram-se o Ministério Público (citado em 

8,6% do noticiário) e o Poder Legislativo (em 11,4% do noticiário).  

 

Setor Privado 

O setor privado é mencionado em 29% do universo pesquisado na amostragem nacional. Nos 

veículos econômicos, esse número sobe para 66%. A maior presença entre os atores chave 

fica por conta de ex-ministros da agricultura, seguido de associações de produtores do 

agronegócio, mercado financeiro e associações de pecuaristas. O agronegócio, ou os médios 

e grandes produtores rurais, são mencionados em 60,4% das notícias, demonstrando o peso 

do setor para o debate sobre desmatamento. Pequenos produtores aparecem em 2% dos 

textos pesquisados. Vale destacar também o grande espaço dado a menções ao mercado 

financeiro no noticiário nacional. No outro oposto, setores como a mineração e de grandes 

obras de infraestrutura não receberam um destaque tão significativo.  

 

 

 

A ampla presença no noticiário de atores e fontes ligadas ao agronegócio demonstra que esse 

setor tem uma grande capacidade de pautar a mídia e impulsionar o noticiário no Brasil. Deve-

se lembrar que hoje o setor agropecuário é proprietário de diversos meios de comunicação. 

A Band, por exemplo, apresenta-se como uma emissora ruralista, e há inúmeros websites e 
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https://www.reuters.com/article/us-brazil-politics-environment/brazil-minister-calls-for-environmental-deregulation-while-public-distracted-by-covid-idINKBN22Y30Y
https://www.reuters.com/article/us-brazil-politics-environment/brazil-minister-calls-for-environmental-deregulation-while-public-distracted-by-covid-idINKBN22Y30Y
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emissoras, como o Canal Rural, cujos proprietários são empresas ligadas ao setor. Além 

disso, o agronegócio é um importante anunciante das grandes empresas de comunicação 

brasileiras, investindo inclusive em grandes ações institucionais, como a campanha “Agro é 

Tech, Agro é Pop, Agro é Tudo”, em parceria com a Rede Globo. Seja por meio da bancada 

ruralista no Congresso ou por ações de mídia corporativa, o agronegócio brasileiro demonstra 

ser um dos setores econômicos com maior capacidade de pautar seus interesses diretamente 

na mídia.  

As principais narrativas identificadas no noticiário específico voltado ao setor do agronegócio 

foram: 

• A defesa por representantes do setor de que o Brasil é um país que respeita sua 

legislação ambiental, que tem normas ambientais mais rígidas que a maioria dos 

outros países e uma produção agrícola brasileira feita de forma sustentável. 

 

“Agronegócio também preserva, diz Embrapa”, O Estado de S. Paulo, 

27.09.2018.  

“O Agro não precisa ser pop, basta ser o que é”, Valor Online, 

26.02.2018. 

 

• Questionamento da crítica (principalmente de outros países) de que a agricultura 

brasileira não respeita o meio ambiente ou tem relação com as queimadas na 

Amazônia.  

 

“A agricultura não tem nada a ver com a Amazônia, diz ministra”, O 

Globo, 18.11.2019. 

 

Damaging Brazilian food production´s image: the ´food x forest´ 
movement [Prejudicando a imagem da produção de alimentos 
brasileira: o movimento ´alimentação x floresta´]. China Daily, 
30.12.2019.  

 

• Sustentabilidade como uma necessidade para a sobrevivência do agronegócio 

brasileiro, sendo a política ambiental de Bolsonaro uma ameaça a essa sobrevivência. 

 

“Sustentabilidade é uma necessidade de mercado, segundo a Abiove”, 

Folha de S. Paulo Online, 14.12.2018.  

 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,agronegocio-tambem-preserva-diz-embrapa,70002521092
https://valor.globo.com/opiniao/coluna/o-agro-nao-precisa-ser-pop-basta-ser-o-que-e.ghtml
https://oglobo.globo.com/sociedade/sustentabilidade/a-agricultura-nao-tem-nada-ver-com-amazonia-diz-ministra-tereza-cristina-sobre-desmatamento-24087780
https://global.chinadaily.com.cn/a/201912/30/WS5e095a45a310cf3e35581642.html
https://global.chinadaily.com.cn/a/201912/30/WS5e095a45a310cf3e35581642.html
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2018/12/sustentabilidade-e-uma-necessidade-de-mercado-segundo-a-abiove.shtml
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“Em meio à crise da Amazônia, pecuaristas criam associação ligada à 

sustentabilidade”, O Estado de S. Paulo, 08.11.2019.  

 

“Produtores que estão alegres hoje vão chorar amanhã”, artigo de 

Katia Abreu, O Estado de S. Paulo, 13.08.2019.  

 

• O agronegócio como propulsor de iniciativas de sustentabilidade para a 

agricultura (com notícias que claramente entram na pauta por iniciativa 

de empresas do agronegócio). 

 

“Syngenta quer recuperar 1 milhão de hectares degradados no cerrado 

em 5 anos”, Época Negócios Online, 23.10.2019.  

 

“Gigante agrícola quer salvar Cerrado da invasão da soja”, UOL, 

29.08.2018.  

 

Sociedade Civil 

Na divisão de tópicos, notícias cujo principal foco foi a sociedade civil representaram 8% do 

noticiário, sendo que a maior representatividade foi para os povos indígenas.  

Na distribuição por fontes ouvidas, cerca de 12% do total utilizaram fontes de ONGs e 

movimentos da sociedade civil, principalmente organizações ligadas ao meio ambiente.  

Em termos de menções, as organizações da sociedade civil são citadas em 25,7% de todo o 

noticiário nacional, com as populações indígenas em primeiro lugar, seguidas de 

ambientalistas e ONGs ambientais. Também tem presença no noticiário movimentos sociais 

não diretamente ligados à causa ambiental, como movimentos relacionados à agricultura 

familiar, ao MST e aos movimentos pelo direito dos animais.  

Há três tipos principais de enquadramento da sociedade civil na cobertura:  

• Como vítimas diretas dos problemas ambientais (principalmente no que se refere a 

populações indígenas ou tradicionais e à violência no campo); 

• Como ativistas em defesa do meio ambiente (quando é retratada uma ação, iniciativa 

ou protesto, desempenhando um papel de mobilizador ou produzindo conhecimento 

ou denunciando ações ilegais); 

• Como fontes que dão um contraponto a narrativas oficiais do governo ou de outros 

setores, como o agronegócio.  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,em-meio-a-crise-da-amazonia-pecuaristas-criam-associacao-ligada-a-sustentabilidade,70003080765
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,em-meio-a-crise-da-amazonia-pecuaristas-criam-associacao-ligada-a-sustentabilidade,70003080765
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,produtores-que-estao-alegres-hoje-vao-chorar-amanha,70002965256
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/10/epoca-negocios-syngenta-quer-recuperar-1-milhao-de-hectares-degradados-no-cerrado-em-5-anos.html
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/10/epoca-negocios-syngenta-quer-recuperar-1-milhao-de-hectares-degradados-no-cerrado-em-5-anos.html
https://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2018/08/29/gigante-agricola-quer-salvar-cerrado-da-invasao-da-soja.htm
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Pela análise da cobertura nota-se que as ONGs têm um papel de relevância no debate sobre 

a agenda ambiental, sendo consideradas fontes confiáveis de informação pela mídia tanto 

quanto cientistas e institutos de pesquisa, muitas vezes produzindo depoimentos, relatórios 

e estudos científicos que permitem maior contextualização do noticiário. Neste aspecto essas 

organizações desempenham um papel semelhante à academia e universidade na mídia. 

 

 

 

Comunidade científica 

A comunidade científica e os institutos de pesquisas são outro setor de relevância no que se 

refere à cobertura sobre o desmatamento. Se considerarmos os institutos de pesquisa ligados 

ao governo federal, como INPE e Embrapa, o setor tem extrema relevância para pautar 

notícias e uma grande representatividade tanto em relação a fontes ouvidas quanto em 

relação a menções.  

Na academia, as fontes mais ouvidas vieram principalmente da Universidade de São Paulo, 

seguida de UFRJ, UFMG, UFRGS e UFPA. Entre as universidades internacionais mais citadas no 

noticiário nacional estavam o King´s College e o Imperial College de Londres.  

 

5.5 Principais impactos 
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61,5% do noticiário aborda algum tipo de impacto gerado pelo desmatamento. Como a 

análise contabilizou os impactos mais citados, e boa parte da amostra cita mais de um 

impacto, foi feita uma contabilização em termos de menções.   

No noticiário nacional, os impactos de ordem ambiental foram os mais citados, referindo-se 

principalmente à perda da biodiversidade/danos para o ecossistema e ao aumento de emissão 

de CO2/mudanças climáticas. 

Em seguida vieram os impactos de ordem econômica, tendo mais destaque perda de lavouras, 

prejuízo para a imagem do Brasil e do agronegócio no exterior; sanções econômicas; boicotes 

a produtos brasileiros; perda de financiamento de outros países.  

Em um artigo do Valor Econômico, o ex-ministro da Agricultura Blairo Maggi resumiu o teor 

da maioria das notícias com enfoque econômico que apontaram como uma ameaça às 

exportações brasileiras e ao agronegócio o aumento do desmatamento e a política ambiental 

do novo governo.  

 

“Há anos o Brasil vinha defendendo preservação com produção, 

tínhamos avançado bastante, já tínhamos ganhado confiança do 

mercado, mas com esse discurso [do governo], voltamos à estaca zero. 

E aqui faço uma analogia: o Brasil tinha subido no muro e passado a 

perna para descer do outro lado, agora fomos empurrados de volta e 

para bem longe do muro. Não veja como crítica feroz, mas sim como 

um alerta.” 

“Retórica do governo levará agronegócio à estaca zero, diz Blairo”, 

Valor Econômico, 15.08.2019.  

 

Os impactos sociais foram os menos citados, referindo-se principalmente a impactos a 

populações tradicionais; impactos a agricultores ou populações próximas às queimadas; e 

problemas de saúde gerados pelo fogo.  

No noticiário internacional houve mais peso para o aumento de emissão de CO2 e mudanças 

climáticas, sendo este o principal impacto identificado do desmatamento no Brasil, seguido 

da perda de biodiversidade/danos ao ecossistema.  

 

Veja abaixo algumas notícias representativas dos impactos mais mencionados.  

 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/08/15/retorica-do-governo-levara-agronegocio-a-estaca-zero-diz-blairo.ghtml
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“No desmatamento atual, Amazônia chega a ponto de não retorno em 

até 30 anos, diz pesquisador referência sobre clima”, BBC Brasil, 

19.11.2019. https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50468611 

 

“Brasil é um dos países em que macacos estão mais ameaçados, 

aponta estudo”, G1, 20.08.2018. 

 

“Animais carbonizados e silêncio no lugar do verde e som de pássaros: 

biólogo descreve cenário apocalíptico após queimadas”, UOL, 

22.08.2019. 

 

“Desmatamento pode elevar temperatura na Amazônia em 1,45°C”, O 

Estado de S. Paulo, 21.03.2019. 

 

“Fumaça de queimadas pode causar danos no DNA e morte das células 

do pulmão, diz pesquisa”, G1, 29.08.2019. 

 

“Entenda como a crise com as queimadas na Amazônia pode afetar a 

economia brasileira”, O Globo, 23.08.2019.  

 

“Nestlé reavalia compra de carne e cacau do Brasil, após queimadas 

na Amazônia”, O Globo, 02.09.2019.  

 

“Por Amazônia, multinacionais querem boicotar couro, soja e carne do 

Brasil”, UOL Economia, 29/08/2019.  

 

 

5.6  Principais soluções apontadas 

 

Apenas 23,4% do total aborda algum tipo de solução para o problema do desmatamento (Nos 

veículos econômicos esse índice é maior, 31,7%). No noticiário nacional as soluções mais 

mencionadas referem-se à melhora do monitoramento e controle do desmatamento e 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50468611
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50468611
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2018/08/20/brasil-e-pais-com-maior-numero-de-primatas-ameacados-de-extincao-aponta-estudo.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2018/08/20/brasil-e-pais-com-maior-numero-de-primatas-ameacados-de-extincao-aponta-estudo.ghtml
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/bbc/2019/08/22/animais-carbonizados-e-silencio-no-lugar-do-verde-e-som-de-passaros-biologo-descreve-cenario-apocaliptico-apos-queimadas.htm
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/bbc/2019/08/22/animais-carbonizados-e-silencio-no-lugar-do-verde-e-som-de-passaros-biologo-descreve-cenario-apocaliptico-apos-queimadas.htm
https://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/ambiente-se/desmatamento-pode-elevar-temperatura-na-amazonia-em-145c/
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/08/29/fumaca-de-queimadas-pode-causar-danos-do-dna-e-morte-das-celulas-dos-pulmoes-diz-pesquisa.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/08/29/fumaca-de-queimadas-pode-causar-danos-do-dna-e-morte-das-celulas-dos-pulmoes-diz-pesquisa.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/entenda-como-crise-com-as-queimadas-na-amazonia-pode-afetar-economia-brasileira-23899633
https://oglobo.globo.com/economia/entenda-como-crise-com-as-queimadas-na-amazonia-pode-afetar-economia-brasileira-23899633
https://oglobo.globo.com/economia/nestle-reavalia-compras-de-fornecedores-de-carne-cacau-da-amazonia-23920835
https://oglobo.globo.com/economia/nestle-reavalia-compras-de-fornecedores-de-carne-cacau-da-amazonia-23920835
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/08/29/empresas-paises-boicote-produtos-brasileiros-queimadas-amazonia.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/08/29/empresas-paises-boicote-produtos-brasileiros-queimadas-amazonia.htm
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fiscalização e aplicação de multas. Em seguida vêm aumento de produtividade e 

sustentabilidade das atividades econômicas e da cadeia produtiva; aumento da presença do 

Estado; restrição ao consumo de produtos provenientes de áreas desmatadas; criação e 

fiscalização de áreas protegidas; e fomento a atividades florestais sustentáveis, como sistemas 

agroflorestais e desmatamento zero.  

No noticiário internacional, entre as soluções deu-se mais destaque ao cumprimento pelo 

Brasil dos compromissos assumidos no Acordo de Paris, seguido da maior rastreabilidade da 

cadeia produtiva de grandes indústrias consumidoras de commodities brasileiras e sanções 

internacionais aos produtos brasileiros. Curioso notar que esse item (sanção a produtos 

brasileiros) no noticiário nacional é visto mais como um impacto negativo do desmatamento, 

e no internacional mais como solução ao problema. O noticiário internacional também 

menciona mais a redução do consumo de carne.  

 

Veja a seguir algumas notícias representativas das soluções mais citadas.  

 

“Em carta aberta, grupos ativistas pedem que investidores não 

comprem ações da JBS e Marfrig”, Época Negócios Online, 12.12.2019.  

 

“Grandes grupos investem em rastreabilidade”, Valor Econômico, 

15.05.2018.  

 

“Com crescimento populacional, dieta humana deve reduzir carne, 
açúcar e sal, diz executivo da Nestlé”, UOL, 23.10.2019.  

 

“How big beef and soya firms can stop deforestation” [Como as 
grandes indústrias de carne e soja podem frear o desmatamento], The 
Economist, 13.06.2020. 
 
“New financial tool to support sustainable soy production in Brazil” 
[Nova ferramenta financeira para ajudar a produção de soja 
sustentável no Brasil], Xinhua News, 05.07.2019. 
 
“Mudar o que comemos pode ajudar no combate ao aquecimento 
global, diz estudo”, O Estado de S. Paulo, 19.02.2020.  
 
“Está na hora do desmatamento zero”, Época Online, 11.01.2018.  

https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/12/em-carta-aberta-grupos-ativistas-pedem-que-investidores-nao-comprem-acoes-da-jbs-e-marfrig.html
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/12/em-carta-aberta-grupos-ativistas-pedem-que-investidores-nao-comprem-acoes-da-jbs-e-marfrig.html
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2018/05/15/grandes-grupos-investem-em-rastreabilidade.ghtml
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2019/10/23/com-crescimento-populacional-dieta-humana-deve-reduzir-carne-acucar-e-sal-diz-executivo-da-nestle.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2019/10/23/com-crescimento-populacional-dieta-humana-deve-reduzir-carne-acucar-e-sal-diz-executivo-da-nestle.htm
https://www.economist.com/the-americas/2020/06/11/how-big-beef-and-soya-firms-can-stop-deforestation
http://www.xinhuanet.com/english/2019-07/05/c_138199737.htm
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,mudar-o-que-comemos-pode-ajudar-no-combate-ao-aquecimento-global-diz-estudo,70003202478
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,mudar-o-que-comemos-pode-ajudar-no-combate-ao-aquecimento-global-diz-estudo,70003202478
https://epoca.globo.com/ciencia-e-meio-ambiente/noticia/2018/01/esta-na-hora-do-desmatamento-zero.html
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5.7 Cerrado X Amazônia: uma análise comparativa 

 

Em termos de volume, a cobertura sobre o desmatamento na Amazônia foi 7 vezes maior do 

que a cobertura sobre o Cerrado no período pesquisado. No noticiário internacional, a 

proporção é 1 para 12, e muitas vezes o Cerrado é retratado pela mídia internacional como a 

parte invisível ou esquecida do desmatamento brasileiro. No entanto, de maneira geral, as 

notícias que tiveram como foco principal o desmatamento no Cerrado trataram do tema com 

uma densidade informativa alta e boa contextualização.  

Proporcionalmente, a presença do setor produtivo e da ênfase econômica na cobertura sobre 

o Cerrado é bem maior do que na cobertura sobre a Amazônia. Entre os temas de destaque 

que ganharam visibilidade no período estão a moratória da soja no Cerrado, o desmatamento 

zero, o Acordo UE-Mercosul, expansão da fronteira agrícola e agronegócio.  

Menções frequentes na cobertura sobre o Cerrado são feitas quanto ao fato de que a região 

é mais vulnerável do que a Amazônia, já que possui menos áreas protegidas, e que é mais 

ameaçada pelo avanço do agronegócio e por obras de infraestrutura, como hidrelétricas. 

Também é menção constante o fato de que a maioria da vegetação nativa se encontra em 

propriedades privadas, e não públicas, como ocorre na Amazônia.  

Os temas de destaque sobre o Cerrado no período pesquisado foram as divulgações dos dados 

e taxas de desmatamento do bioma em 2018 e em 2019. As principais causas apontadas foram 

a falta de áreas protegidas e o avanço do agronegócio na região.   

 

“Desmatamento fez Cerrado perder em 2 anos mais de 2 vezes a área do Distrito 

Federal”, G1, 21.06.2018.  

 

“Cerrado brasileiro recua diante da soja e do gado”, Isto É Online, 11.06.2019.  

 

“Empresas vão apoiar transparência e sustentabilidade no Cerrado”, Época 

Negócios, 18.02.2019.  

 

Outro tema de destaque foi a rastreabilidade da produção de grãos no Cerrado, 

principalmente de soja. De maneira geral, neste tema a mídia nacional ouviu mais o setor 

produtivo e as empresas do que ambientalistas e ONGs. Denúncias feitas pelo Greenpeace de 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/desmatamento-fez-cerrado-perder-em-2-anos-mais-de-2-vezes-a-area-do-distrito-federal.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/desmatamento-fez-cerrado-perder-em-2-anos-mais-de-2-vezes-a-area-do-distrito-federal.ghtml
https://istoe.com.br/cerrado-brasileiro-recua-diante-da-soja-e-do-gado/#:~:text=O%20Cerrado%2C%20que%20cobre%20um,da%20pecu%C3%A1ria%2C%20apoiada%20pelo%20governo.
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/02/epoca-negocios-empresas-vao-apoiar-transparencia-e-sustentabilidade-no-cerrado-brasileiro.html
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que duas grandes empresas, Bunge e Cargill, não estavam cumprindo leis ambientais e 

estavam comprando soja de propriedades oriundas de grilagem de terra no Oeste Baiano, por 

exemplo, tiveram pouca repercussão na grande mídia nacional.  

De forma geral, o agronegócio mostra-se mais forte para barrar denúncias ou mostrar uma 

imagem mais positiva na mídia brasileira na cobertura sobre o Cerrado do que naquela sobre 

a Amazônia.  

 

 

5.8 Considerações finais da análise qualitativa 

 

Esta análise investigou a cobertura da mídia nacional e internacional e seu enquadramento 

sobre a problemática do desmatamento no Brasil, bem como sua relação com os principais 

vetores econômicos desse processo.  

O tema hoje recebe uma atenção relevante do noticiário, sendo tratado de forma copiosa e 

com a devida importância, dispondo dos espaços mais nobres do noticiário, que desenvolve 

um debate contextualizado de questões complexas envolvendo geopolítica, mudanças 

climáticas, mercados globais de commodities, consumo, entre outros.  

Identificou-se que a mídia, no entanto, ainda tem uma cobertura bastante institucionalizada 

do tema, sendo que atores governamentais são as fontes mais citadas e os personagens mais 

proeminentes da cobertura. Especialmente o Poder Executivo, na figura do presidente 

brasileiro e de alguns de seus ministros, impulsionaram o noticiário e pautaram narrativas e 

versões negacionistas a respeito do tema, muitas das quais tratadas de forma bastante crítica 

pela grande maioria dos veículos.   

Outro ator proeminente na cobertura do período foi o INPE, que, apesar de ser um órgão 

governamental, tem credibilidade científica e foi capaz de contrapor a narrativa oficial do 

governo brasileiro a respeito das queimadas no período.  

Identifica-se que a mídia é um espaço de debate e disputa entre narrativas conflitantes a 

respeito do desmatamento, sendo que é dado espaço nesta arena para todos os atores 

envolvidos (sociedade civil, setor produtivo e governo) para expor diversos pontos de vista a 

respeito do tema. No entanto, nem todos os atores têm o mesmo peso e espaço, sendo que 

os atores ligados ao Governo Federal e ao agronegócio têm mais proeminência do que atores 

ligados à sociedade civil ou à comunidade científica, por exemplo. Notou-se ainda que atores 

ligados ao mercado financeiro vêm ganhando mais destaque.  
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A abordagem é predominantemente institucional e de governança, mas existe espaço 

abundante também na cobertura para as questões econômicas relacionadas ao 

desmatamento. O lado menos presente no noticiário diz respeito a causas socioeconômicas 

subjacentes ao problema, como questões fundiárias (grilagem e concentração de terra) e 

questionamento do modelo agroexportador latifundiário. No entanto, a análise permitiu 

observar que houve um espaço significativo destinado à discussão de causas complexas como 

padrão de consumo de países desenvolvidos e mercado global de commodities. A maioria das 

soluções propostas sugerem mudanças nesse modelo econômico de desenvolvimento, porém 

sem apontar ou defender modelos alternativos.   

Outro enquadramento de destaque apontado, principalmente na mídia internacional, é o da 

mudança do clima. A grande maioria das notícias que trataram do aumento do desmatamento 

no Brasil tiveram como enfoque as mudanças climáticas ou citaram como principal impacto 

do desmatamento o aumento de emissões de CO2.   

A análise também demonstrou que o agronegócio/agricultura é uma grande força propulsora 

da cobertura sobre o tema, e muitos dos atores-chave desse setor defendem uma postura 

comprometida com o meio ambiente e crítica ao desmatamento ilegal, diferentemente do 

que vem ocorrendo com o governo federal.  

Identificou-se ainda que temas que despertam o lado “emocional” do desmatamento, como 

animais carbonizados, problemas de saúde para populações afetadas e dramas pessoais 

ganharam especial destaque devido à dimensão catastrófica que as queimadas tiveram no 

período estudado, com eventos singulares jamais vistos, como o escurecimento do céu de São 

Paulo no dia 19/08/2019 devido á fumaça proveniente das queimadas na Amazônia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Relatório de Recomendações 
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A mídia tem um papel importante em informar o público e os formadores de opinião a 

respeito do desmatamento, e assim pode ser um potente agente de pressão sobre os 

tomadores de decisão e os formuladores de políticas públicas. Nos últimos anos, houve um 

crescente interesse dos veículos de comunicação, tanto nacionais quanto internacionais, na 

cobertura do desmatamento no Brasil, notadamente da Amazônia, mas também de outros 

biomas. 

A análise quantitativa e qualitativa realizada entre o período de janeiro de 2018 a junho de 

2020 mostrou as principais características da cobertura nacional e internacional sobre o tema, 

o que permitiu tirar conclusões a respeito de como a mídia se pauta e faz o enquadramento 

da cobertura sobre o desmatamento. Por exemplo, foi observada uma forte dependência de 

fontes oficiais governamentais, caracterizada por um grande número de reportagens do tipo 

“ele afirmou”, “ela disse”, o que resulta em um noticiário pautado por falas oficiais, o chamado 

“jornalismo declaratório” (Kucinski, 2003, Marcondes Filho, 2002). Também foi observada 

uma crescente abordagem do desmatamento dentro do enquadramento da mudança do 

clima, sendo retratado como um dos principais vetores desse fenômeno.  

Outra forte tendência apontada foi em relação à mudança na forma como a mídia retrata as 

principais causas do desmatamento. Enquanto em estudos feitos anos atrás o principal vetor 

do desmatamento apontado pelos meios de comunicação era a atividade madeireira ilegal 

(McEwen, 2020), ganha cada vez mais espaço na cobertura a falta de governança ambiental, 

e a agropecuária como causa direta (notadamente o cultivo de soja, seguido da pecuária). Há 

também uma crescente atenção para as relações globais e os comportamentos de consumo 

de países industrializados e seus efeitos no desmatamento, mas essa atenção ainda ocorre 

principalmente na mídia internacional. Nos veículos nacionais, essa questão é tratada 

majoritariamente como um risco à economia e ao setor produtivo, com repercussões 

negativas para a balança comercial ou para a geração de empregos.  

Outra conclusão do estudo foi a correlação entre o aumento da cobertura sobre o 

desmatamento e o aumento real das áreas desmatadas, principalmente baseado nos dados 

do INPE. Porém, muitas vezes essa cobertura mais factual é feita por jornalistas não 

especializados em meio ambiente e carece de profundidade ou de um entendimento mais 

explícito dos vetores que levam ao desmatamento.  

Com base nesses achados, serão apontadas as principais deficiências e características da 

amostra analisada, seguidas de recomendações para ações e oportunidades que possam dar 

uma melhor qualidade à cobertura do tema pela mídia nacional e internacional.  

 

1. Problema: aumento da cobertura devido à escalada das queimadas não veio 

acompanhada de um aumento na contextualização da cobertura sobre o 
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desmatamento, principalmente em editorias que normalmente não cobrem meio 

ambiente.   

Alavancada pela divulgação dos dados do INPE, a cobertura sobre desmatamento e queimadas 

ganhou espaço extenso e proeminente no noticiário e ultrapassou a barreira da segmentação 

de notícias ambientais. No entanto, muito desse espaço foi destinado a reportagens factuais, 

feitas por jornalistas não especializados em meio ambiente, que não mostravam claramente 

ao leitor (ou citavam de forma confusa) as principais causas desse aumento das queimadas.  

Gerou ainda mais confusão a repercussão de narrativas contraditórias por parte do Governo 

Federal, que questionavam os dados do INPE, culpabilizavam ONGs pelas queimadas ou ainda 

caracterizavam o problema como um fator cultural brasileiro (“atear fogo no mato”). Apesar 

de isto ter tido um lado positivo, ao possibilitar uma cobertura mais emocional do tema, com 

enfoques que lidavam com a perda de vida de animais e os impactos na saúde humana, esse 

aumento da cobertura em sua maior parte deixou de lado as questões de fundo do 

desmatamento. 

 

Recomendações: É preciso munir os jornalistas, principalmente os de editorias regionais do 

Norte e Centro-Oeste e os jornalistas políticos (que cobrem os atores-chave do Governo 

Federal que comentam sobre desmatamento), de informações contextualizadas sobre as 

dinâmicas do desmatamento, que podem ter como fontes bancos de dados tanto do WWF 

como de parceiros que a organização julgue confiáveis.   

  

Ações sugeridas: Fazer um mapeamento dos jornalistas que realizaram a cobertura das 

queimadas em 2018, 2019 e 2020. Distribuir um press kit aos nomes mais estratégicos, bem 

como aos seus respectivos editores, na ocasião da divulgação de dados sobre desmatamento 

do INPE no futuro, tanto os relativos à Amazônia quanto os do Cerrado. O press kit pode conter 

uma série de materiais, como vídeos curtos didáticos, fact sheets e FAQs, que mostrem de 

forma didática e objetiva temas como: 

• a dinâmica do desmatamento (retirada de madeira, fogo no mato para abertura de 

pasto, abertura de frentes para a expansão da fronteira agrícola etc.); 

• o que é grilagem de terras e por que a especulação fundiária é fator fundamental 

também no desmatamento; 

• os principais impactos dessas queimadas (em termos de meio ambiente e saúde 

humana); 

• informações que contraponham as principais narrativas negacionistas ou 

deturpadoras usadas pelo atual governo para desinformar o leitor, com 

esclarecimentos, por exemplo, sobre a credibilidade dos dados do INPE (explicações 
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sobre como o INPE coleta dados, quais os principais sistemas de monitoramento do 

desmatamento etc.) e o papel das ONGs. 

• uma relação de fontes especializadas da academia, do terceiro setor e do agronegócio 

- contemplando inclusive a diversidade de vozes - que possam ser consultadas tanto 

na apuração das reportagens em si quanto para rebater a desinformação. 

Uma outra possibilidade seria a criação de um banco de dados e fontes voltado a jornalistas, 
com informações contextualizadas e atualizadas sobre o desmatamento no Cerrado e na 
Amazônia, apresentadas de forma simples e objetiva, para que possam ser utilizadas tanto 
por jornalistas especializados na temática ambiental quanto pelos de outras editorias que 
precisem de dados confiáveis para a cobertura do tema. Esse banco de informações poderia 
ser criado como um hotsite hospedado no portal do WWF, na área voltada à imprensa, e 
divulgado aos jornalistas mapeados para o envio do press kit. 
 
 

2. Problema: pouco conhecimento por parte dos jornalistas da legislação ambiental 

brasileira, bem como dos mecanismos de monitoramento e controle ambiental. 

No Brasil, a legislação ambiental pode parecer complexa e ainda é pouco conhecida pelos 

jornalistas que não são especializados no tema. Além disso, é presente no noticiário (e na 

sociedade em geral) a narrativa de que a legislação ambiental e os órgãos de fiscalização 

ambientais são um entrave ao desenvolvimento econômico do país e ao setor produtivo. Não 

é raro aparecer no noticiário citações como “a indústria de multas ambientais” e 

manifestações em defesa da flexibilização da legislação ambiental brasileira. Com a eleição de 

Bolsonaro, esse tipo de narrativa tornou-se ainda mais presente, sendo disseminada por 

atores-chave como o próprio ministro do Meio Ambiente. 

As inúmeras tentativas recentes de mudanças na legislação ambiental vigente por iniciativas 

do Legislativo e do Executivo fizeram com que o enfoque legal fosse um dos preponderantes 

nas notícias sobre desmatamento. Contudo, muitas vezes os jornalistas que cobrem o 

Congresso ou o Executivo não têm conhecimento adequado ou aprofundado a respeito da 

legislação ambiental, nem tampouco dos mecanismos de monitoramento e controle 

ambientais, ainda pouco conhecidos e citados no noticiário. 

Recomendações: Suprir a carência de informação e conhecimento dos jornalistas a respeito 

de direito ambiental e legislação ambiental, assim como sobre as principais tentativas de 

mudanças na legislação ambiental vigente, como o PL da Grilagem e outras medidas que vêm 

sendo propostas. Disponibilizar informações sobre os principais mecanismos de 

monitoramento e controle ambiental, bem como sobre o funcionamento dos órgãos 

ambientais.  
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Ações sugeridas: Mapear jornalistas estratégicos para a cobertura de tópicos relacionados à 

legislação ambiental e monitoramento e controle ambiental e convidá-los para um 

treinamento no formato de workshop ou seminário, organizado pelo WWF com especialistas 

no tema. Entre os assuntos abordados, poderão estar: 

• Lei de Acesso à Informação Ambiental, de 2003 

• Código Florestal  

• Principais Projetos de Lei em tramitação ou decretos do Executivo que visam a 

flexibilização da legislação ambiental vigente (como o PL da Grilagem, a autorização de 

mineração em terras indígenas etc) 

• O Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (SINAFLOR), que 

disponibiliza autorizações de exploração florestal e o Documento de Origem Florestal 

(DOF) 

• Cadastro Ambiental Rural 

• Órgãos ambientais e sua atuação (Ibama/ICMBio), e Funai e demarcação de terras 

indígenas 

• Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

• Áreas de Preservação Permanente (APPs) e o Código Florestal 

 

3. Problema: noticiário demasiadamente burocratizado ou declaratório 

Como afirmado acima, grande parte do noticiário sobre desmatamento é “declaratório”, 

repercutindo falas de fontes oficiais do governo a respeito de questões ligadas ao 

desmatamento. Na análise encontrou-se um grande número de reportagens que contêm no 

título “ele afirmou”, “ela disse”, colocando uma frase de alguma autoridade como o lead da 

notícia.  

O caráter declaratório do jornalismo brasileiro é um “vício” que já foi apontado por diversos 

autores, e não se restringe à temática ambiental (Kucinski, 2003; Marcondes Filho, 2002). 

Além disso, o curto espaço de tempo de apuração e redações mais enxutas dificultam cada 

vez mais a cobertura jornalística. A melhor maneira de reagir a esse tipo de prática é garantir 

aos jornalistas rápido acesso a dados confiáveis e a fontes/especialistas que possam ser 

contatados com agilidade, para que esse tipo de notícia não se resuma à reprodução de uma 

fala oficial, mas já contenha a repercussão de outras fontes confiáveis divergentes e/ou dados 

que embasem ou rebatam a declaração.  

Recomendações: Assim como proposto no tópico 1, fornecer a jornalistas informação 

contextualizada, confiável e baseada em dados científicos que permita uma cobertura menos 

superficial. Fazer contato periódico com jornalistas para que eles tenham sempre à mão 

fontes de dados confiáveis de informação ambiental, desde relatórios/estudos produzidos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.650.htm
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pelo WWF ou outras organizações parceiras até o fornecimento de listas de fontes 

atualizadas ou banco de dados ou portais que reúnam informações sobre o desmatamento. 

 

Ações sugeridas:  

• Realizar parceria com portais informativos sobre a Amazônia (como o Infomazonia.org 

e o Data Initiative Journalism, da EarthJournalism.net), ou iniciar novas iniciativas de 

portais que se tornem referência como banco de dados e informações sobre a 

Amazônia, como recomendado no tópico 1; 

• Criar um banco de dados específico sobre o Cerrado, nos moldes dos já existentes para 

a Amazônia, visando aprofundar as análises e discussões em torno do desmatamento 

neste bioma; 

• Iniciar parcerias com agências de fact-checking (como Agência Lupa, da revista Piauí, e 

Aos Fatos)  para que declarações falsas a respeito do meio ambiente sejam 

rapidamente questionadas e refutadas tanto, na mídia tradicional quanto nas redes 

sociais;  

• Disponibilizar para jornalistas banco de porta-vozes (especialistas do WWF, mas 

também da academia, órgãos associativos, indígenas, quilombolas etc). Aqui, é 

interessante buscar a pluralidade de vozes, fornecendo contato não só de especialistas 

quanto de lideranças indígenas e de populações tradicionais locais dos biomas 

afetados pelo desmatamento. 

 

4. Problema: pouca visibilidade dada ao desmatamento no Cerrado, se comparado à 

Amazônia, principalmente na mídia internacional.  

É notório que o Cerrado tem bem menos visibilidade na mídia do que a Amazônia. O fato de 

que a maior parte do desmatamento do bioma ocorre em propriedades privadas e a forte 

atuação do agronegócio na região também dificulta a repercussão de temas como a moratória 

da soja no Cerrado. Internacionalmente, o desmatamento da Amazônia também tem mais 

apelo junto à mídia.  

 

Recomendações: Disponibilizar aos jornalistas ferramentas que propiciem a formação de 

redes de jornalistas interessados no Cerrado e facilitem o acesso a dados e a fontes de 

especialistas, possibilitando uma capacitação de longo prazo aos profissionais da imprensa 

que cobrem temas relacionados ao desmatamento no Cerrado, mesmo que transversalmente.  

 

https://infoamazonia.org/pt/about/
https://earthjournalism.net/projects/data-journalism-initiative
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/
https://www.aosfatos.org/
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Ações sugeridas:  

• Criar um portal informativo sobre o Cerrado, nos moldes dos já existentes para a 

Amazônia, como abordado no tópico 3; 

• Realizar treinamentos ou seminário para jornalistas sobre temas relacionados ao 

desmatamento no Cerrado, com participação de diversos setores da sociedade como 

a academia, o agronegócio e as ONGs; 

• Realizar press trips para jornalistas internacionais, cuja a cobertura sobre o tema é 

reduzida, para que conheçam melhor as particularidades e desafios enfrentados pelo 

bioma; 

• Visando despertar o interesse da imprensa na cobertura da região, criar um prêmio de 

reportagem para notícias sobre o Cerrado (nos moldes do Prêmio de Reportagem 

sobre a Biodiversidade da Mata Atlântica, uma iniciativa da SOS Mata Atlântica e CI-

Brasil, que teve inúmeras edições). 

 

 
5. Problema: aumento do enquadramento na mudança do clima não veio acompanhado 

de um aumento na contextualização da cobertura sobre o desmatamento e/ou 

resultou em um recorte muito reducionista do tema.   

O enquadramento do desmatamento como causa da mudança climática é um enfoque 

predominante hoje, principalmente no noticiário internacional, e tem mais relevância até do 

que o enfoque da perda de biodiversidade. Apesar de esse reenquadramento ter tido algum 

efeito positivo, como o aumento da cobertura e o maior destaque a vetores legais do 

desmatamento como o cultivo da soja e a pecuária, um percentual grande desse noticiário 

aponta as florestas apenas como um grande reservatório de carbono localizado em algum 

lugar distante do planeta.  

Além disso, em parte dessa cobertura as florestas tropicais são tratadas como um grande 

bloco, sem individualização, o que possivelmente impede que o leitor desenvolva uma relação 

mais emocional e tenha um engajamento mais ativo com o tema. Esse tipo de cobertura seria 

mais capitalizado por todos os agentes que defendem a preservação das florestas e permitiria 

maior engajamento por parte dos leitores em sua defesa se o noticiário sobre o 

desmatamento da Amazônia e do Cerrado fosse mais individualizado e também focado em 

seus valores intrínsecos, sociais e econômicos, que vão além da regulação climática. 

 

Recomendações: É importante disponibilizar a jornalistas (principalmente internacionais) que 

cobrem as mudanças do clima informações mais detalhadas e contextualizadas da Amazônia 
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e do Cerrado. O foco deve ser introduzir nessa cobertura dados que permitam um 

entendimento mais global, tanto das questões econômicas quanto das ambientais que levam 

à perda de florestas, bem como dos serviços ecossistêmicos que esses biomas oferecem, como 

a manutenção do regime pluvial, das nascentes e lençóis freáticos, qualidade do ar, 

preservação da biodiversidade e etc.  

 

Ações sugeridas:  

• Mapear jornalistas que fazem a cobertura de mudanças climáticas em veículos de 

países-chave da UE e da China e fornecer desde relatórios informativos até sugestões 

de pauta exclusivas que abordem estes vieses; 

• Organizar press-trips com jornalistas estratégicos para conhecerem o “outro lado” do 

desmatamento invisível no Brasil; 

• Organizar workshops internacionais sobre a Amazônia e o Cerrado, nos moldes dos 

seminários organizados pelo Fojo Media Institute 1   

 

 

6. Problema: na mídia nacional, os fatores macroeconômicos que geram o 

desmatamento estão demasiadamente restritos ao noticiário econômico ou a 

editorias especializadas em meio ambiente, que atingem um público bem específico 

(“leitor de jornalão”).  

 

Na mídia nacional, a principal causa indireta apontada para o desmatamento é a falta de 

fiscalização e governança ambiental por parte do governo brasileiro. A pecuária e a agricultura 

são mencionadas com frequência como causas diretas do desmatamento, mas as relações 

mais complexas das cadeias de commodities globais e o desmatamento ainda estão restritas 

ao noticiário econômico especializado e, nessas editorias, são enquadradas mais como risco 

ao agronegócio brasileiro do que como problema ambiental.  

 
1 O Fojo Media Institute, que faz treinamentos internacionais para jornalistas, costumava organizar seminários 
sobre meio ambiente para jornalistas brasileiros e da América Latina, juntamente com jornalistas de países da 
África e Ásia. Os seminários eram financiados pela Agência de Desenvolvimento Sueca – Swedish International 
Development Agency (SIDA). Atualmente eles só têm projetos com o Leste Europeu, Rússia, Ásia e África. Alguma 
agência de fomento da União Europeia ou mesmo a SIDA poderia ser contatada para voltar a promover esse tipo 
de encontro voltado para a Amazônia. 
 

https://fojo.se/en/about-fojo/
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Recomendações: Trazer essa discussão para além das seções de meio ambiente e de 

economia, dentro de uma perspectiva mais próxima do dia-a-dia das pessoas, em editorias de 

consumo, gastronomia, saúde, comportamento e ciência, entre outras, utilizando uma 

abordagem que possa gerar uma maior conscientização na parcela da população que não 

consome artigos de análises densas e aprofundadas sobre questões de economia e 

desmatamento.  

Esse tipo de reportagem pode ganhar a atenção do leitor pelo lado emocional, mostrando que 

suas decisões de consumo também têm relação com o que acontece em regiões distantes do 

país, como o Cerrado ou a Amazônia.  

Uma possibilidade, por exemplo, é colocar a comida como o aspecto central de uma 

reportagem sobre desmatamento, o que pode ao mesmo tempo trazer um elemento 

emocional que vai captar a atenção do leitor e elucidar temas complexos como 

“rastreabilidade da cadeia produtiva” ou produção global de commodities, temas que não 

querem dizer muito e parecem muito distantes da maioria dos leitores.  

Na mídia anglo-saxã (como nos jornais The Guardian e The New York Times), percebe-se que 

já há um grande número de notícias que estão usando essa abordagem, ainda pouco utilizada 

no Brasil ou em outros países, que foca na importância das decisões de dieta para os leitores 

e como elas influenciam no desmatamento.  

 
“We must not barter the Amazon rainforest for burger and steaks” 
[Não devemos trocar a Amazônia por hambúrgueres e bifes], The 
Guardian, 02/07/2019.  

 

 

Além disso, esse tipo de reportagem também permite buscar maior engajamento de públicos 

diversos em campanhas nas redes sociais para pressionar empresas a estabelecer melhores 

padrões de ESG.  

 

Ações sugeridas:  

• Elaborar e executar um calendário de pautas que possibilite outros olhares para os 

impactos do desmatamento, indo além das editorias de meio ambiente, política e 

economia, e contemplando as de consumo, gastronomia, saúde, comportamento, 

ciência e outras, a partir de abordagens que explicitem que os danos causados 

perpassam diferentes aspectos da vida das pessoas; 

https://www.theguardian.com/environment/commentisfree/2019/jul/02/barter-amazon-rainforest-burgers-steaks-brazil
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• No caso específico de gastronomia e consumo, áreas nas quais há uma grande 

atuação de influenciadores, realizar ações e parcerias para que divulguem conteúdos 

relacionadas ao problema do consumo de produtos provenientes do desmatamento 

ou ao consumo sustentável;  

• Criar iniciativas como o The Good Growth Partnership e Consumer Goods Forum no 

Brasil para desenvolver uma rede de parceiros, pautas e materiais de comunicação 

para jornalistas, além de campanhas nas redes sociais que busquem maior 

engajamento do público nas decisões de consumo do dia-a-dia;  

• Criar uma iniciativa em parceria com ONGs e veículos de mídia voltada para a 

transparência de cadeias de commodities ligadas ao desmatamento, como a Know The 

Chain, gerando mais visibilidade para um público mais amplo para iniciativas como a 

moratória da soja e o desmatamento zero e catalisando pressão para que empresas 

adotem melhores padrões de ESG em suas cadeias produtivas. 

 

7. Problema: cobertura investigativa sobre o desmatamento é incipiente 

O jornalismo ambiental investigativo ainda é pouco praticado no Brasil, mas pode ser muito 

útil para revelar as ligações da origem de determinado produto com o desmatamento ilegal 

ou questões de violação de direitos humanos, trabalho escravo e corrupção.  

É importante que a mídia utilize as informações e ferramentas desenvolvidas pela sociedade 

a partir de dados abertos de forma mais intensa e rotineira, gerando maior pressão 

simultaneamente de consumidores, cidadãos e organizações da sociedade civil. Com mais e 

melhores dados, a mídia pode ser um vetor de fiscalização para a implementação de políticas 

de transparência mais robustas e aumentar a pressão sobre corporações para resolver 

potenciais problemas em suas cadeias produtivas.  

 

Recomendações: Para jornalistas que trabalham com esse tipo de abordagem pode ser de 

fundamental valor o apoio de ONGs, tanto como fontes para fornecer dados ou informações 

inéditas que possam levar a reportagens investigativas, quanto como parceiros para 

treinamentos e aplicação de ferramentas investigativas.  

Nos últimos anos, uma série de iniciativas têm procurado dar maior transparência tanto aos 

dados ambientais quanto às cadeias de commodities, o que têm permitido à sociedade 

monitorar e criar, de forma mais efetiva, soluções para a questão do desmatamento, 

potencializando a fiscalização e o controle tanto do setor privado, em suas cadeias de 

suprimento, quanto dos órgãos públicos, que fiscalizam a procedência de produtos de origem 

ilegal.  

https://goodgrowthpartnership.com/
https://www.theconsumergoodsforum.com/
https://knowthechain.org/
https://knowthechain.org/


 

 

80 

 

Ações sugeridas:  

• Promover parcerias, que podem se desdobrar em treinamentos, seminários, prêmios 

de reportagem e/ou bolsas para produção de investigações jornalísticas, como o 

Global Investigative Journalism Network, visando o incentivo da cobertura ambiental 

investigativa;  

• Mapear ferramentas que disponibilizam dados de monitoramento e rastreamento das 

cadeias de commodities, como a Chatham House Resource Trade Database, a Trase 

Initiative e a Supply Chain Transparency, da Global Canopy, e oferecer treinamento a 

jornalistas para que as utilizem em suas apurações investigativas;  

• Promover parcerias com veículos e ONGs que tenham uma pegada mais investigativa, 

como The Intercept Brasil, De Olho nos Ruralistas, AmazonWatch, O Eco, XinguVivo, 

Agência Pública, Revista Piauí e outros, para a realização de mais reportagens de 

investigação da área ambiental;   

• Mapear jornalistas estratégicos que realizem cobertura investigativa (tanto de veículos 

especializados nesse tipo de abordagem, como o já mencionado The Intercept Brasil, 

quanto de grandes veículos, como André Trigueiro, da TV Globo, por exemplo) e 

realizar ações de aproximação, como encontros de relacionamento, para que se 

tornem parceiros na divulgação de informações exclusivas de denúncia relacionadas 

ao desmatamento na Amazônia e no Cerrado.   

 
 
 
 
 
 

8. Problema: a cobertura sobre desmatamento não aponta soluções 

 

A presente pesquisa mostrou que a cobertura sobre desmatamento é majoritariamente 

negativa e focada nos problemas. Evidentemente esse viés é fundamental para alertar a 

opinião pública sobre o problema e pressionar autoridades e responsáveis a resolvê-lo, mas a 

mídia também pode fazer parte da solução, trazendo propostas numa abordagem que vem 

sendo conhecida como “constructive journalism”, “solutions reporting” ou “jornalismo de 

soluções”.   

https://gijn.org/
https://resourcetrade.earth/
https://trase.earth/
https://trase.earth/
https://globalcanopy.org/what-we-do/supply-chain-transparency/
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A título de exemplo, o jornal The Guardian possui uma série de reportagens dentro da série 

chamada “The Upside”, que tenta mostrar o lado positivo do que está acontecendo, incluindo 

reportagens com alternativas sobre as questões do desmatamento. 

Há inúmeras iniciativas de amplos setores da sociedade que buscam criar soluções para uma 

produção mais sustentável e para reduzir o desmatamento e que podem ser amplificadas se 

obtiverem uma boa repercussão na cobertura jornalística.  

 

Recomendações: Fomentar uma cobertura que também mostre uma agenda positiva para os 

ecossistemas naturais, na qual soluções também ganhem visibilidade, por meio de pautas que 

mostrem casos bem-sucedidos de reflorestamento de áreas degradadas, aumento da 

sustentabilidade da cadeia produtiva e outras iniciativas positivas para combater o 

desmatamento.   

 

Ações sugeridas:  

• Mapear e sistematizar um banco de boas práticas, com iniciativas de ONGs, de populações 

locais e até de órgãos públicos que ajudem a combater o desmatamento, e oferecê-las 

como sugestões de pauta a jornalistas que cobrem o tema nas diferentes de editorias; 

• Na mesma lógica, mapear quem são os “heróis” dessa causa, personagens que atuam 

em diferentes frentes no combate ao desmatamento, e sugerir suas histórias como 

pautas a jornalistas. Neste caso, também seria possível produzir vídeos para redes 

sociais ou intermediar a participação desses “heróis” em conteúdos de influenciadores 

da causa ambiental;  

• Criar uma rede, que poderia ser chamada de Agenda Positiva para as Florestas, com 

website e fóruns para divulgação de ações e participação de diferentes setores da 

sociedade, incluindo jornalistas e influenciadores, que poderiam ter suas matérias e 

conteúdos com abordagem propositiva também divulgados nesta plataforma.  

9. Problema: a cobertura sobre desmatamento é muito polarizadora  

 

A cobertura da mídia nacional pode ser uma ponte entre os diversos setores da sociedade, já 

que uma mídia plural pode reunir vozes diversas e promover uma visão comum a respeito de 

soluções para o desmatamento. No entanto, pela análise constatou-se que atualmente a 

mídia reverbera de forma bastante frequente declarações que visam promover apenas 

polêmicas e visões antagônicas entre os diferentes setores da sociedade, que depois são ainda 

mais amplificadas nas redes sociais. Nesse sentido, mesmo que isso já acontecesse em 

governos anteriores, com a eleição de Jair Bolsonaro a mídia vem se tornando cada vez mais 
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um megafone para velhas dicotomias entre desenvolvimento x conservação ambiental, 

agronegócio x florestas, economia x meio ambiente, indígenas x produtores rurais e 

interferência internacional na Amazônia x soberania nacional. Na maioria dos casos, esses 

antagonismos reverberam na grande imprensa sem uma visão crítica que traga ao leitor uma 

abordagem mais construtiva.  

 

Recomendações: pautar a mídia com abordagens que evidenciem valores comuns entre 

setores “antagônicos”. As ONGs podem ter um papel importante para fornecer aos jornalistas 

dados científicos e informações confiáveis que barrem a propagação de discursos 

desagregadores ou polêmicas que desinformam e visam apenas jogar setores da sociedade 

uns contra os outros. Desta forma, pode-se engendrar na imprensa um papel de arena onde 

pontes são construídas e soluções comuns para o problema são encontradas. Essa é uma 

abordagem que pode ser facilmente transposta para o universo das redes sociais, visando 

combater o clima de desinformação e polarização em relação à questão ambiental que o 

permeiam diariamente. Como exemplo dessa estratégia, podemos citar uma reportagem da 

Folha: 

 

“Não é só porque a Amazônia é nossa que precisamos acabar com ela, 

diz pecuarista”, Folha de S. Paulo, 18/08/2019. 

 

Ações sugeridas:  

• Produzir materiais de comunicação com cases de agricultores e produtores que 

aderiram à conservação, ou que ganharam mais produtividade ao se adequarem às 

normas ambientais ou aderirem a modelos sustentáveis de manejo, mostrando que a 

conservação ambiental é um caso de ganha/ganha. Os materiais podem incluir vídeos, 

estudos de caso e também sugestões de pauta; 

• Buscar parcerias com os canais específicos do agronegócio (Canal do Boi, Canal Rural, 

TV Terra Viva) para a inserção desses materiais de comunicação; 

 

• Promover ações nas redes sociais, por meio de influenciadores, que mostrem a 

unificação do Brasil em prol do meio ambiente, promovendo debates entre atores 

supostamente “antagônicos”, de forma a demonstrar que há sinergia apesar de suas 

diferentes atuações e visões. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/08/nao-e-so-porque-a-amazonia-e-nossa-que-devemos-acabar-com-ela-diz-pecuarista.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/08/nao-e-so-porque-a-amazonia-e-nossa-que-devemos-acabar-com-ela-diz-pecuarista.shtml
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10. Problema: a cobertura brasileira sobre o desmatamento da Amazônia tem um 

enfoque local, beirando o nacionalismo em alguns casos.  

 

O presente levantamento identificou que a cobertura do desmatamento no Brasil é 

primariamente enquadrada como um tema nacional. A Amazônia é raramente mencionada 

como uma região transnacional, localizada no território de diferentes países. Para a cobertura 

brasileira, a Amazônia é brasileira. Nesse sentido, pouco destaque é dado a problemas da 

Amazônia que estão fora da jurisdição do país, bem como ao fato de que se trata de uma 

região de importância global, onde atuam atores de diferentes partes do planeta, de nações 

como a China a multinacionais e grandes corporações. Isto pode levar a um enfoque 

nacionalista, do tipo “A Amazônia é Nossa”, e qualquer menção internacional à conservação 

acaba encarada como um ataque à soberania nacional.  

 

Recomendações:  

Pautar a mídia com uma perspectiva ao mesmo tempo nacional e transnacional, mostrando o 

caráter regional da Amazônia e promovendo uma visão conjunta e comum entre o Brasil e 

outros países da América do Sul que compartilham do território Amazônico, fortalecendo os 

laços com eles. Como na questão entre setores antagônicos, esmiuçada no tópico anterior, 

mostrar que em termos geopolíticos não são “os brasileiros contra o mundo”, mas que os 

brasileiros têm a missão conjunta com outros países amazônicos de preservar a floresta, 

deixando claro que o desmatamento não interessa somente aos brasileiros, nem tampouco 

promove desenvolvimento para nossa população.  

 

Ações sugeridas:  

• Incentivar a formação de uma rede de jornalistas da Amazônia (incluindo os de países 

vizinhos como Colômbia, Bolívia e Venezuela) por meio de workshops ou encontros 

internacionais; 

 

• Elaborar sugestões de pauta a veículos do Brasil que apresentem problemas similares 

enfrentados pelos países vizinhos no enfrentamento do desmatamento; 

 

• Promover press trips com jornalistas brasileiros que fazem a cobertura do 

desmatamento no país às “outras Amazônias”, para que conheçam melhor os desafios 

e soluções que os outros países do continente apresentam em relação à floresta. 
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11. Problema: a mídia brasileira ainda não pressiona suficientemente o mercado 

financeiro a retirar subsídios ao desmatamento.  

 

Uma das conclusões da pesquisa foi de que o setor financeiro vem ganhando cada vez mais 

relevância na cobertura jornalística internacional, a respeito das exigências de padrões de ESG 

nas empresas para que recebam ativos financeiros de grandes fundos de investimento e 

bancos. Esse tema recebeu bastante destaque principalmente na mídia europeia. No entanto, 

na mídia brasileira esta abordagem aparece mais como uma “ameaça” de fundos 

internacionais, que deixaram de investir no Brasil por causa do desmatamento.   

O setor financeiro tem cada vez maior importância para o fluxo global de commodities, por 

isso faz sentido pressionar este setor, e não apenas as grandes corporações, pois é ele que 

tomará decisões de investimento em empresas ligadas a práticas que levam ao 

desmatamento. Essa temática já vem sendo abordada, mas ainda é mais relevante na 

cobertura internacional, podendo ser explorada com mais intensidade e qualidade pela 

cobertura nacional.  

 

Recomendações: Incentivar o incremento da cobertura da mídia nacional a respeito da 

responsabilidade dos grandes bancos e do mercado financeiro nacional em relação a subsídios 

e investimentos que podem estar financiando o desmatamento. 

 

Ações sugeridas:  

 

• Treinar jornalistas estratégicos para que utilizem ferramentas de transparência de 

dados como a Task force on nature-related financial disclosures ou a Trase Initiative.  

 

• Incentivar o jornalismo investigativo, por meio de sugestões de pautas e fornecimento 

de informações sistematizadas, para que estabeleça as ligações entre o mercado 

financeiro e o financiamento de empresas que estão envolvidas com o desmatamento 

ilegal; 

• Realizar um estudo proprietário que evidencie essas ligações e seus desdobramentos 

e divulgá-lo a jornalistas das áreas econômica e ambiental. 

 
12. Problema: o poder econômico do agronegócio barra pautas mais críticas à atuação do 

setor. 

https://tnfd.info/
https://trase.earth/
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A análise de mídia apontou para a necessidade de uma melhor cobertura de parte da mídia 

em relação às responsabilidades do setor privado. Isso não significa lançar um olhar 

“antiempresarial” sobre o tema, mas sim enfatizar que os atores desse setor devem assumir 

protagonismo e presença no debate público sobre a urgente necessidade de rever seus 

modelos de negócios, além de não ser apenas porta-voz, ou repercutir sem um olhar crítico, 

de iniciativas que possam ser consideradas “greenwashing”. Na mídia corporativa, são 

comuns notícias claramente pautadas por ações de Relações Públicas de grandes empresas 

do agronegócio, como os exemplos abaixo.  

 

“Syngenta quer recuperar 1 milhão de hectares degradados no cerrado 

em 5 anos”, Época Negócios Online, 23/10/2019.  

 

“Gigante agrícola quer salvar Cerrado da invasão da soja”, UOL, 

29/08/2018.  

 

Nesse sentido, é importante que os jornalistas tenham capacidade de investigar conflitos de 

interesse e responsabilidades, pois muitas vezes as notícias não questionam a ausência de 

modelos de negócios sustentáveis ou não apontam as contradições entre certas ações ou o 

papel dos distintos atores no jogo.  

Este talvez seja o ponto mais crítico e mais difícil de trabalhar com a imprensa, tendo em vista 

o caráter corporativo da mídia nacional e o fato de que grupos poderosos do agronegócio 

atuam também no setor de comunicação.  Além de deter seus próprios meios de 

comunicação, que hoje são referência na elaboração, transmissão e difusão do modelo de 

negócio agropecuário hegemônico no Brasil (como o Canal do Boi, Canal Rural, TV Terra Viva 

e o pioneiro programa jornalístico Globo Rural), o agronegócio atua em conjunto com a grande 

mídia, como na campanha publicitária “Agro é tech, agro é pop, agro é tudo”, da TV Globo, 

que teve início em 2016, produzindo 57 peças que tratavam de produtos agrícolas como café, 

cana-de-açúcar, milho, arroz, laranja, flores, melão e algodão, além da produção de frango.  

 

Recomendações: Apesar das dificuldades observadas por conta das questões estruturais da 

mídia corporativa no Brasil, os jornalistas devem ser orientados a criar filtros capazes de olhar 

de forma crítica um setor que tem sua parcela de responsabilidade na questão do 

desmatamento, mas sem cair na armadilha de criar um discurso anti-agronegócio que possa 

gerar uma dicotomia entre meio ambiente e produção agrícola e afetar negativamente as 

relações institucionais e comerciais exteriores e domésticas do Brasil. Por isso, é importante 

https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/10/epoca-negocios-syngenta-quer-recuperar-1-milhao-de-hectares-degradados-no-cerrado-em-5-anos.html
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/10/epoca-negocios-syngenta-quer-recuperar-1-milhao-de-hectares-degradados-no-cerrado-em-5-anos.html
https://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2018/08/29/gigante-agricola-quer-salvar-cerrado-da-invasao-da-soja.htm
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colaborar para que os profissionais de comunicação estejam sempre o mais preparados 

possível, munidos de dados e fontes confiáveis para poderem diferenciar soluções reais e 

efetivas de estratégias de Relações Públicas para “greenwashing”.  

 

Ações sugeridas:  

• Workshop e treinamento para jornalistas sobre ESG no agro e sobre iniciativas de 

organizações como o Sistema B, FSC, Coalizão Brasil, CEBDS, Imaflora e outras;  

• Buscar parceria para apoio institucional a veículos de jornalismo mais independentes, 

como De Olho nos Ruralistas, Nexo Jornal e The Intercept Brasil,   colaborando em 

reportagens com maior profundidade em relação a práticas não sustentáveis adotadas 

por grupos poderosos do agronegócio (ver tópico sobre jornalismo investigativo). 

• Promover, junto com parceiros de ONGs e mídia, uma iniciativa semelhante à Know 

the Chain, voltada para a questão da transparência nas cadeias de commodities 

relacionadas ao desmatamento, com o objetivo de engajar um público mais amplo em 

ações relacionadas à cadeia de produção da soja e da carne, como a moratória da soja, 

por exemplo; 

• Criar uma campanha publicitária, em parceria com outras grandes ONGs do setor 

ambiental, que seja um contraponto à “Agro é tech, agro é pop, agro é tudo”, 

mostrando o outro lado da moeda de forma leve e propositiva, de modo a atingir um 

público tão amplo quanto o da campanha do agronegócio. 

 

 

Conclusão 

 

Apesar de a mídia nacional e internacional ter um papel relevante como disseminadora de 

informações sobre o desmatamento, aumentando a pressão sobre governos e empresas para 

a adoção de práticas mais sustentáveis de produção, foi possível identificar uma série de 

pontos nos quais a cobertura jornalística pode ganhar em qualidade, alavancando seu poder 

de monitoramento e fiscalização e de engajamento da sociedade para a questão da 

conservação da Amazônia e do Cerrado.  

Com base nessas deficiências identificadas, buscou-se propor recomendações e ações práticas 

de comunicação que podem ser adotadas pelo WWF e parceiros visando fortalecer as redes 

de comunicação entre jornalistas, a capacitação de profissionais e as condições de 

disseminação de informações sobre o desmatamento para um público mais amplo. Entre as 

/Users/gabrielamichelotti/Documents/profile%20wwf/arquivos%20finais/Know%20the%20Chain
/Users/gabrielamichelotti/Documents/profile%20wwf/arquivos%20finais/Know%20the%20Chain
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ações elencadas estão apoio a veículos de jornalismo que sejam mais independentes, 

treinamentos e workshops, elaboração de materiais diversos de comunicação e ações em 

redes sociais para captar a atenção do grande público sobre temas complexos como 

“rastreabilidade da cadeia produtiva” ou produção global de commodities. 

A adoção das práticas sugeridas poderá ajudar a aumentar a pressão para a implementação 

de políticas de transparência mais robustas a fim de resolver potenciais problemas em cadeias 

de fornecimento das principais commodities ligadas ao desmatamento e dar ainda mais 

protagonismo para a mídia em seu papel de agente catalizador da adoção de modelos 

econômicos globais mais sustentáveis. 

 

Anexo 1 

 

Cobertura dos veículos internacionais: principais características 

 

Agências e portais 

 

CNN.com 

A cobertura teve como maior destaque notícias factuais sobre o aumento do desmatamento 

da Amazônia no ano de 2019 (78% do total). Nessa cobertura foram ouvidas 

preferencialmente fontes governamentais brasileiras, academia, sociedade civil e governos 

estrangeiros, nesta ordem. Na abordagem temática, destacaram-se os temas da política 

ambiental do governo Bolsonaro, mudança climática, populações indígenas e ativismo. Houve 

uma notícia sobre novas espécies e uma notícia sobre fakenews. O enfoque prioritário das 

notícias sobre desmatamento da Amazônia foi científico, seguido de governança ambiental e 

de ativismo.  

A principal causa apontada para o desmatamento foi o fogo causado por ação humana 

(provocado por madeireiros e fazendeiros para fazer pastagem). Algumas dessas matérias 

mencionavam também o comércio global impulsionando essas causas, mas de forma 

minoritária, como no exemplo abaixo: 

 

“The Amazon is burning because the world eats so much meat” [A 
Amazônia está queimando porque o mundo come muita carne], 
CNN.com, 23.08.2019. 

 

https://edition.cnn.com/2019/08/23/americas/brazil-beef-amazon-rainforest-fire-intl/index.html
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A narrativa do governo Bolsonaro e de seu ministro do Meio Ambiente de que o fogo era 

causado pelo ar seco e vento também foi reportada. As causas não diretas do desmatamento 

foram discutidas de forma geral em artigos assinados e análises, representando cerca de 12% 

do total, como no exemplo abaixo:  

 

“The soy they grow, the beef they farm, the wood they log, and 
everything else they tear from the Amazon, aren't all used in Brazil. We 
buy them: Europe and central Asia about 19%, China 22%, North 
America 14%, according to the World Bank. Developed economies got 
that way through using up their own resources, and those of their 
colonies. So their diktats to Brazil as it develops, might better involve 
alternatives to deforestation -- other ways to make money -- than 
lectures. We could also stop buying their stuff too.”  

[A soja que cultivamos, a criação de gado, a extração de madeira, todo 
o mais que está destruindo a Amazônia, não é tudo consumido no 
Brasil. Nós compramos isso: Europa e Ásia Central cerca de 19%, a 
China 22%, a América do Norte 14%, segundo o Banco Mundial. As 
economias desenvolvidas conseguiram isso consumindo seus próprios 
recursos e de suas colônias. Portanto seus diktats para o Brasil, 
conforme o país se desenvolve, devem conter melhores alternativas ao 
desmatamento –outras formas de ganhar dinheiro –, além de apenas 
sermões. Poderíamos também parar de comprar suas mercadorias.] 

“The Amazon is burning. The climate is changing. And we`re doing 
nothing to stop it”. [A Amazônia está em chamas. O clima está 
mudando. E não estamos fazendo nada para impedir isso], CNN.Com, 
04.09.2019. 

  

A cobertura da CNN teve, no período estudado, uma notícia sobre o desmatamento do 

Cerrado. A notícia teve diversas fontes da sociedade civil, incluindo as organizações WWF, 

Greenpeace e TRASE, uma iniciativa que rastreia as cadeias de abastecimento de commodities. 

Essa notícia pode ser considerada um bom exemplo de reportagem com uma boa densidade 

de cobertura, apresentando diversas fontes, diversas causas para o problema, incluindo 

geopolíticas, e apontando soluções.  

 

Deforestation is not new, and it doesn't just happen in Brazil. But as 
global demand for meat soars, and as China turns to Brazil for its 
supply of soybeans amid the trade war with the US, experts worry that 
Brazil's agricultural boom will come at the cost of habitats like the 
Cerrado. 

https://edition.cnn.com/2019/09/04/americas/brazil-amazon-npw-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2019/09/04/americas/brazil-amazon-npw-intl/index.html
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 [Desmatamento não é algo novo, e não acontece apenas no Brasil. 
Mas conforme a demanda por carne sobe em ritmo acelerado, e a 
China se volta ao Brasil para seu suprimento de soja em meio a sua 
guerra comercial com os EUA, especialistas temem que o boom na 
agricultura do Brasil se dará ao custo de ecossistemas como o 
Cerrado.] 

 

“The Amazon burns. But another part of Brazil is being destroyed 
faster” [A Amazônia queima, mas uma outra parte do Brasil está 
sendo destruída de forma mais rápida], CNN.Com, 27.08.2019.  

 

Euronews 

A agência de notícias Euronews também teve uma cobertura temática predominantemente 

voltada para o aumento do desmatamento da Amazônia (70% das notícias), sendo as 

principais causas apontadas a atividade humana, a expansão da fronteira agrícola e a estação 

seca. Houve uma menção ao desmantelamento da política ambiental do governo Bolsonaro 

como causa e uma citação ao presidente atribuindo a causa dos incêndios às ONGs. O segundo 

tema predominante foi a mudança do clima, em que o desmatamento apareceu também 

como segundo ou terceiro foco da notícia, seguido de populações indígenas. Pode-se dizer 

que o enfoque predominante do noticiário da Euronews foi científico, com destaque para as 

mudanças do clima.  

Apenas uma das notícias referiu-se ao Cerrado, quando um grupo de indígenas fizeram um 

protesto em frente à Comissão Europeia, em Bruxelas. O WWF foi fonte de uma das notícias, 

relacionada à pegada ecológica da UE, única matéria da Euronews que apresentou uma 

análise mais aprofundada das relações entre consumo e desmatamento, com uma citação que 

relacionava a demanda por commodities da UE ao desmatamento no mundo.  

 

"I think it's important to note that European demands is also driving 
depletion of nature beyond our borders. So our demand for 
commodities like soy, palm oil, and others is driving huge deforestation 
for instance in Brazil- so actually we are eating up the biocapacity and 
the reserves of Brazil. So it's a call for a shift towards more sustainable 
consumption, more sustainable food systems.” 
 [É importante notar que a demanda europeia está causando o 
esgotamento de recursos naturais para além de nossas fronteiras. 
Nossa demanda por commodities como soja e óleo está causando 
grande desmatamento, por exemplo, no Brasil – estamos de fato 
consumindo a biocapacidade e as reservas do Brasil. Então esse é um 
chamado para uma mudança em direção a um consumo mais 
sustentável, uma cadeia de alimentos mais sustentável.]  
 

https://edition.cnn.com/2019/09/22/americas/brazil-cerrado-soy-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2019/09/22/americas/brazil-cerrado-soy-intl/index.html
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“WWF: ´EU currently uses two times more than it ecosystems can 
renew´” [UE usa atualmente duas vezes mais do que seus ecossistemas 
podem repor], Euronews, 09.05.2019.  

 

As principais fontes citadas foram de institutos científicos e academia, com destaque para o 

INPE, seguido por sociedade civil e governos estrangeiros. Entre os atores chave mais 

mencionados está Jair Bolsonaro. Fugindo um pouco do padrão geral houve uma notícia sobre 

a exposição de Sebastião Salgado, com destaque de um parágrafo sobre seu projeto de 

reflorestamento e sobre a Amazônia.  

 

Xinhua News 

O noticiário da agência oficial chinesa foi o que apresentou um caráter mais oficioso e menos 

crítico ao governo de Jair Bolsonaro. Em comparação aos outros veículos, a cobertura foi 

muito mais favorável ao Brasil e ao governo brasileiro, dando ampla voz à versão do 

presidente brasileiro e de ministros do seu governo. 

O principal tema foi o desmatamento da Amazônia. Entre as principais causas do 

desmatamento a agência apontou a estação seca e o fogo causado pela ação humana, 

seguidas pela abertura de áreas para pastagens. O presidente Jair Bolsonaro e seu governo 

foram a principal fonte de notícia, sendo usados como fonte em 82% das notícias. A agência 

deu ampla voz ao presidente brasileiro, principalmente em sua narrativa de atribuição do fogo 

da Amazônia a ONGs, na polêmica com o presidente francês Emmanuel Macron e na recusa 

do brasileiro à ajuda alemã para combater os incêndios na Amazônia. Também foram ouvidos 

o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, e cientistas como Thomas Lovejoy, e ainda teve 

destaque como fonte o INPE.  

Outras notícias tiveram uma perspectiva bastante otimista em relação à política ambiental do 

governo brasileiro. Podem ser citadas como exemplos a matéria sobre um empréstimo do 

banco dos BRICs ao ministério do Meio Ambiente, para um projeto de saneamento (na qual a 

saída da Alemanha e da Noruega do Fundo Amazônia foi brevemente citada em um 

parágrafo), e outra sobre a defesa que o governo brasileiro fez, na pessoa de sua ministra da 

Agricultura, Tereza Cristina Dias, da indústria do couro nacional, após algumas marcas 

mundiais anunciarem a suspensão de importações do produto brasileiro. A única fonte da 

reportagem foi a Confederação Nacional da Indústria do Brasil (CNI), afirmando ser injusto 

relacionar as exportações brasileiras ao desmatamento. Outros exemplos de abordagem 

positiva foram o anúncio das emissões de gases do efeito estufa brasileiras em 2017 e a notícia 

de dezembro de 2018 de que a Noruega iria pagar 70 milhões ao Brasil pela redução do 

desmatamento. 

 

https://www.euronews.com/2019/05/09/wwf-eu-currently-uses-two-times-more-than-its-ecosystems-can-renew
https://www.euronews.com/2019/05/09/wwf-eu-currently-uses-two-times-more-than-its-ecosystems-can-renew
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“Brazil defends leather sector after overseas purchases halted due to 
environmental concern”,   [Brasil defende sua indústria do couro, após 
compras internacionais serem suspensas devido a preocupações 
ambientais], Xinhua News, 30.08.2019.  
 

Houve no noticiário da agência duas menções ao Cerrado brasileiro. A primeira dizendo que 

houve um aumento de 11% do desmatamento no bioma no período 2016-2017. A segunda, 

numa perspectiva positiva, noticiando um mecanismo de financiamento de soja sustentável, 

The Responsible Commodities Facility (RCF), na bolsa de Londres. A notícia aponta como causa 

do desmatamento do Cerrado a abertura de pastagens, mas também faz menção à demanda 

global por commodities como causa. 

 

“Historically, cattle ranching is one of the main causes of conversion of 
savanna to farmland. New technologies have allowed soy, corn, cotton 
and sugarcane production to expand into the cerrado since 2000, 
which continues at a fast pace as global demand for soy soars.”  
[Historicamente, a criação de gado é uma das principais causas da 
conversão da savana brasileira para a agropecuária. Novas 
tecnologias também permitiram que a produção de soja, algodão, 
milho e cana-de-açúcar se expandisse no Cerrado desde 2000, o que 
continua em ritmo acelerado com a crescente demanda global por 
soja.] 
 
“New financial tool to support sustainable soy production in Brazil” 
[Nova ferramenta financeira para ajudar a produção de soja 
sustentável no Brasil], Xinhua News, 05.07.2019. 
 

Houve ainda uma notícia sobre a extinção de espécies e uma sobre protestos por justiça 

ambiental nos EUA. 

 

 

 

Revistas 

 

The Economist 

Ao contrário de todos os outros veículos internacionais pesquisados, The Economist foi o 

único cuja densidade do noticiário foi baixa. Das 24 notícias, 17 mencionaram o 

desmatamento de forma marginal, em um parágrafo ou dois, sem ser o foco principal da 

notícia. As poucas notícias cujo tema central era o desmatamento referiam-se ao aumento do 

http://www.xinhuanet.com/english/2019-08/30/c_138350722.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2019-08/30/c_138350722.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2019-07/05/c_138199737.htm
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fenômeno na Amazônia. Contrastando com esse quadro geral, as notícias da The Economist 

que tiveram o desmatamento como foco, tanto da Amazônia quanto do Cerrado, 

apresentaram análises muito boas das questões econômicas relacionadas ao problema, com 

abordagem detalhada e análise das cadeias de commodities e sua demanda de consumo 

global como drivers do desmatamento. Entre elas vale destacar uma reportagem a respeito 

do desmatamento no Cerrado e outra a respeito das grandes indústrias de carne e soja e de 

como elas poderiam acabar com o desmatamento na Amazônia: ambas discutiram diversos 

aspectos complexos como, por exemplo, as diferenças entre o desmatamento no Cerrado e 

na Amazônia, a dificuldade de rastrear a cadeia produtiva quando voltada para o mercado 

interno brasileiro ou para insumos primários de outras mercadorias, entre outros.  

 
“A study names firms who buy products from areas with heavy 
deforestation: deforestation in Brazil” [Um estudo dá nomes às 
indústrias que compram produtos de áreas de desmatamento: 
desmatamento no Brasil], The Economist, 13.06.2020. 
“How big beef and soya firms can stop deforestation” [Como as 
grandes indústrias de carne e soja podem frear o desmatamento], The 
Economist, 13.06.2020. 
 

No entanto, apesar de não ter tido um número elevado de notícias sobre a Amazônia, 

qualquer notícia do semanário inglês que dê destaque ao tema ganha grande repercussão, 

tanto na mídia internacional quanto na mídia nacional. Foi o caso, por exemplo, da notícia de 

03 de agosto de 2019, citada pelos jornais Le Monde e Valor Econômico, pelo site Poder360, 

pela revista Página 22, entre outros. A notícia apresentava uma análise bastante extensa e 

aprofundada da crise ambiental que atingiu a Amazônia naquele período.  

“Deathwatch for the Amazon”, [Vigília no leito de morte da Amazônia] 
The Economist, 03.08.2019.   

 
Der Spiegel 

Em meio ao aumento do desmatamento, à polêmica entre Bolsonaro e Angela Merkel e à 

suspensão de repasses para projetos ambientais no Brasil, a influente revista alemã publicou 

quatro artigos, sendo dois deles com forte repercussão no noticiário brasileiro. O primeiro 

deles dizia que era hora de aplicar sanções ao Brasil para pressionar Bolsonaro a frear a 

destruição da Amazônia, e o outro recomendava que se parasse de comprar carne e soja do 

Brasil.  

 

“A Amazônia diz respeito a toda a humanidade. A evolução do clima 
no mundo depende da preservação da floresta tropical. Portanto, não 

https://www.economist.com/graphic-detail/2020/06/11/a-study-names-firms-that-buy-products-from-areas-with-deforestation
https://www.economist.com/graphic-detail/2020/06/11/a-study-names-firms-that-buy-products-from-areas-with-deforestation
https://www.economist.com/the-americas/2020/06/11/how-big-beef-and-soya-firms-can-stop-deforestation
https://www.economist.com/leaders/2019/08/01/deathwatch-for-the-amazon
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se deve deixar a decisão sobre o futuro desse ecossistema para o 
presidente extremista de direita do Brasil, Jair Bolsonaro. A Europa não 
deve assistir inerte enquanto um cético da ciência, movido por 
preconceito e ódio, sacrifica vastas áreas de floresta em favor de 
pecuaristas e plantações de soja.” 
“Jair Bolsonaro: É hora de sanções contra o Brasil”. Der Spiegel, 
16.08.2019. 

 

Duas semanas depois, a revista voltou a defender sanções contra produtos brasileiros. A 

matéria trazia dicas aos alemães para combater o fogo nas florestas tropicais, e entre elas 

estavam reduzir o consumo de carne e privilegiar produtos locais, pois o “Brasil é o maior 

exportador de carne do mundo”. “Mesmo se comprar carne alemã, privilegie produtos 

orgânicos ou com selo ecológico, pois o gado local é alimentado com soja brasileira”, afirmava 

a reportagem.  

 

Politico Europe 

A cobertura do semanário europeu focou no acordo UE-Mercosul durante o encontro do G7, 

dando destaque à ameaça de Emmanuel Macron de não assinar o tratado caso o Brasil não 

agisse contra o desmatamento e as queimadas na Amazônia. A revista também destacou a 

pressão de outros países da União Europeia para o combate ao desmatamento no Brasil como 

condição para seguir adiante com o acordo.  

 

Jornais  

 

China Daily 

A cobertura teve como maior destaque notícias factuais do aumento do desmatamento da 

Amazônia no ano de 2019. Também apresentou uma porcentagem significativa de notícias a 

respeito das florestas tropicais e da perda de biodiversidade de grandes ecossistemas, entre 

eles a Amazônia. Em muitas delas a Amazônia foi tratada como uma região que engloba vários 

países da Amazônia Legal (destaque para a Colômbia), não só o Brasil. Entre as questões 

geopolíticas mereceram algum destaque o acordo UE-Mercosul e a pressão do presidente 

francês, Emmanuel Macron, e de países financiadores do Fundo Amazônia contra o aumento 

do desmatamento. A principal causa apontada para o desmatamento foi a ação humana pelo 

fogo. Cerca de 50% das notícias apresentaram causas secundárias, como extração ilegal de 

madeira (a mais citada), grilagem de terra, especulação fundiária e agronegócio (soja e 

pecuária). Uma das notícias apontou a política ambiental do governo Bolsonaro como a 

principal causa do aumento do desmatamento. Entre as principais fontes utilizadas estavam 

https://magazin.spiegel.de/SP/2019/34/165454487/index.html
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institutos de pesquisas/academia (destaque para o INPE), populações tradicionais, 

sociedade civil e o governo brasileiro, principalmente o presidente Jair Bolsonaro, seus 

ministros do Meio Ambiente e da Defesa e o vice-presidente Hamilton Mourão. O presidente 

francês Emmanuel Macron foi citado em duas notícias. 14% das notícias trataram de impacto 

(entre eles perda da biodiversidade, morte de animais e flora, fome e sede) e 29% 

apresentaram soluções para o problema (com destaque para mobilização de recursos, fire 

bans, pressão por meio de boicote à importação de carne e soja brasileira ou a saída do acordo 

UE-Mercosul). 

Apenas uma das notícias (um artigo assinado) teve caráter eminentemente econômico e se 

tratou de uma crítica a um artigo do The Wall Street Journal, que anunciava a decisão de 

algumas multinacionais da indústria de alimentos de pararem de importar soja do Brasil e fazia 

a ligação entre a produção de commodities para a indústria alimentícia e o desmatamento da 

Amazônia. O artigo, escrito por Marcos Fava Neves, da USP e FGV, defendia o agronegócio 

brasileiro e sua conformidade com a legislação brasileira e o Código Florestal. O artigo era a 

favor de uma maior rastreabilidade da cadeia produtiva de alimentos, mas afirmava que era 

perfeitamente factível para as grandes indústrias comprarem produtos brasileiros não 

provenientes do desmatamento e desvinculava o aumento do desmatamento do agronegócio 

brasileiro. 

Damaging Brazilian food production´s image: the ´food x forest´ 
movement [Prejudicando a imagem da produção de alimentos 
brasileira: o movimento ´alimentação x floresta´]. China Daily, 
30.12.2019.  

 
De Telegraaf 

A cobertura do De Telegraaf sobre o desmatamento no Brasil foi módica e se ateve a questões 

factuais. Como exemplo, pode-se citar a breve nota de 23 de agosto de 2019 na seção Cartas. 

 

“Gigantische bosbranden in Brazilië en Bolivia schaden het milieu. 
Vuurzee in Amazonegebied door massale ontbossing. Meer dan 15.000 
hectare is reeds in vlammen opgegaan. Deze vuurhaarden zijn ook nog 
eens aangestoken door de plaatselijke boeren die meer 
landbouwgrond willen ontginnen.” 
[Incêndios gigantes no Brasil e na Bolívia prejudicam o meio ambiente. 
Há verdadeiras tempestades de fogo na Amazônia ocasionadas por um 
desmatamento massivo. Mais de 15 mil hectares já foram consumidos 
pelas chamas. Essas queimadas também foram iniciadas por 
fazendeiros locais, que querem explorar as terras para agricultura.] 

 

https://global.chinadaily.com.cn/a/201912/30/WS5e095a45a310cf3e35581642.html
https://global.chinadaily.com.cn/a/201912/30/WS5e095a45a310cf3e35581642.html
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O perfil do De Telegraaf aproxima-se mais de jornais tipo tabloide, e entre as causas 

apontadas para o desmatamento incluíu-se o crescimento populacional, causa que 

praticamente não é mais presente em jornais de maior qualidade.  

 

“Maatregelen voorgesteld als  beperking gebruik van fossiele 
brandstoffen, herbebossing, minder vlees eten,  beter gebruik van zon-
, wind- en kernenergie. Tegelijkertijd is bekend dat  ontbossing gewoon 
verder gaat. In landen als Brazilië (in 1950: vijftig miljoen inwoners, in 
2018 ruim  tweehonderdtien miljoen) en Indonesië (Java, in 1960: 
zestig miljoen inwoners,  in 2018: honderdzestig miljoen) gaat de 
ontbossing gewoon verder. Ik heb het  hier over landen met een 
extreme bevolkingstoename.”  
 
[No debate atual sobre o clima, são propostas medidas como limitar o 
uso de combustíveis fósseis, restauração florestal, comer menos carne, 
uso de energia solar, eólica e nuclear. No entanto, o desmatamento 
continua. Em países como o Brasil (50 milhões de habitantes em 1950, 
mais de 200 milhões em 2018) e Indonésia (Java tinha 60 milhões de 
habitantes em 1960, 160 milhões em 2018), o desmatamento 
continua. Estou falando de países com um crescimento populacional 
extremo.] 
“Tijd voor maximaal twee kinderen per gezin” [Tempos de um máximo 
de duas crianças por família], De Telegraaf, 30.01.2019.  

 

Um dos artigos apontaram para os perigos da extração ilegal de madeira e do coronavírus para 

as populações indígenas da Amazônia e três artigos tiveram como tema principal o aumento 

das queimadas na Amazônia, citando fontes como a NASA, ONGs e o ministério de Relações 

Exteriores da Holanda. Esses artigos não diferiram do tom normal da cobertura dos incêndios 

da Amazônia nos outros veículos, como no exemplo abaixo. 

Pode-se destacar que, apesar da pouca cobertura do tema e da baixa densidade do noticiário, 

um dos artigos contextualizava de forma bastante satisfatória, ainda que um pouco 

sensacionalista, a questão do desmatamento e da produção de grãos. 

 

“De sojaboon staat, dankzij de brandende Amazone en de Amerikaans-
Chinese  handelsoorlog, ineens in het middelpunt van de wereldwijde 
belangstelling. En  hoewel die zaken zich op tienduizenden kilometers 
van Utrecht lijken af te  spelen, wordt ook Nederland erin meegesleurd. 
Ons land is na China de grootste  importeur van sojabonen ter wereld. 
Het gaat dan wel hoofdzakelijk om doorvoer,  maar we zijn ook een 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/3087230/tijd-voor-maximaal-twee-kinderen-per-gezin
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belangrijke verwerker. Zo zit soja in de Cornetto-ijsjes  en in sommige 
vleesvervangers van Unilever.” 
[Os grãos de soja, graças à queima da Amazônia e à guerra comercial 
entre EUA e China, são de repente o foco da atenção global. E apesar 
de essas questões parecerem acontecer a dezenas de milhares de 
quilômetros de Utrecht, a Holanda também está envolvida. Depois da 
China, nosso país é o maior importador de soja no mundo. Pode ser só 
uma questão de tráfego, mas também somos um importante 
processador da soja. A soja está, por exemplo, no sorvete Cornetto e 
em alguns substitutos para carne da Unilever.] 
“Amazone brandt voor bonen” [A Amazônia queima por grãos], De 
Telegraaf, 23.08.2019.  

 

El País 

Como na maioria da cobertura internacional, grande destaque foi dado ao presidente Jair 

Bolsonaro e sua versão a respeito dos fatos. 15% das reportagens versavam sobre declarações 

de Bolsonaro (refutando as medições do INPE, atacando o Fundo Amazônia, negando o 

desmatamento ou dizendo que a Amazônia é brasileira) e a mesma porcentagem de 

reportagens exaltava o presidente brasileiro como o vilão do meio ambiente.  

“El Brasil de Bolsonaro, villano ambiental planetário”, El Pais, 
29.07.2019. 
 

Outra temática de destaque do jornal foram os povos indígenas. Com 15 menções às terras 

indígenas na análise estudada, o jornal tratou sobre a questão dos ataques e invasões 

ocorridos em territórios indígenas e também sobre violência no campo, assassinato de líderes 

indígenas e de ambientalistas.  

 

“Arcos y flechas contra la deforestación de la Amazonia” [Arcos e 
flechas contra o desmatamento da Amazõnia], El País, 12.09.2019. 

 

O Cerrado foi mencionado em apenas uma reportagem, mas, como acontece na mídia 

internacional em geral, quando mencionado o assunto é de forma bastante contextualizada.  

“La Deforestación ignorada de la sabana brasileña”, El País, 
25.03.2018.  
 

Outro destaque da cobertura do El País internacional são os artigos da jornalista brasileira 

Eliane Brum, que são traduzidos para o espanhol. Os artigos de Eliane normalmente tratam 

https://www.telegraaf.nl/financieel/2052045765/amazone-brandt-voor-chinese-varkens
https://elpais.com/internacional/2019/07/28/actualidad/1564267856_295777.html
https://elpais-noticias.com/2019/09/12/arcos-y-flechas-contra-la-deforestacion-de-la-amazonia-sociedad/?fbclid=IwAR3NVX9nmwWET6WW7sGBUXxAxCuHeMGAuxVPIxXrJ8wRvU30KUtf2He3se0
https://www.pressreader.com/spain/el-pa%C3%ADs-1ª-edición/20180325/281547996435304


 

 

97 

da temática ambiental brasileira e das populações tradicionais de forma bastante 

contextualizada. 

 

Financial Times 

No ano de 2018, as únicas notícias a respeito de meio ambiente referiram-se às preocupações 

de ambientalistas em relação à política ambiental do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Em 

2019, como nos outros veículos, a cobertura ambiental aumentou muito devido ao 

crescimento do desmatamento na Amazônia. Por conta do caráter econômico do jornal, os 

principais enfoques foram econômicos e de geopolítica. Foi dado destaque ao agronegócio, 

aos grandes produtores de carne, ao acordo UE-Mercosul, às grandes traders de grãos e à 

política ambiental do governo Bolsonaro. 

A presença do setor privado como fonte foi bem maior que de outros veículos, sendo a 

principal fonte utilizada, seguida pelo governo brasileiro e por governos estrangeiros. 

Também tiveram destaque fontes da sociedade civil.   

Os artigos do Financial Times podem ser considerados bons exemplos de como a imprensa 

pode reportar de forma clara e não superficial a complexidade da relação causal entre 

desmatamento e as cadeias globais de produção e consumo de commodities. Evidentemente, 

considerando o público leitor bem informado do jornal, este nível de profundidade e 

complexidade é esperado da publicação.  

Entre bons exemplos estão artigos sobre a necessidade de renovação da moratória da soja e 

sobre um relatório da Amazon Watch sobre fundos de investimento que investem em 

empresas acusadas de comprar produtos provenientes de áreas de desmatamento ilegal.  

 

“Brazil urged to renew limits on amazon soy production”[Brasil é 
instado a renovar limites da produção de soja na Amazônia], Financial 
Times, 03.12.2019.  
 
“Report: companies accused of aiding Amazon destruction” [Relatório: 
companhias acusadas de ajudar a destruir a Amazônia], Financial 
Times, 25.04.2019.  

 

As relações causais entre as cadeias de commodities e o desmatamento foram retratadas em 

27% dos artigos do FT, uma fatia bastante elevada em comparações com outros veículos. Entre 

os exemplos de complexas relações causais reportadas pelos artigos pode-se citar um 

parágrafo da reportagem sobre o relatório da Amazon Watch: 

https://www.ft.com/content/c554f32a-1521-11ea-9ee4-11f260415385
https://www.ft.com/content/4205c694-66a2-11e9-9adc-98bf1d35a056
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As the world’s largest rainforest, the Amazon region alone provides the 
world with 20 per cent of its required oxygen and plays a crucial role in 
stabilising global temperatures. It has, however, long been coveted by 
the agribusiness industry, which has been clearing vast tracts of the 
5.5m square kilometre rainforest, as well as the ecologically sensitive 
but less regulated 2m square kilometre savannah region known as the 
cerrado, environmentalists say. Much of the process is aimed at 
making space for soyabean farming, cattle ranching and even mining 
to meet demand from an increasingly wealthy China.  
 

[Como a maior floresta tropical do mundo, a região amazônica sozinha 
provê 20% do oxigênio necessário para o planeta e tem um papel 
crucial na estabilização da temperatura global. No entanto, a região 
vem há tempos sendo cobiçada pelo agronegócio, que já desmatou 
vastas áreas de seus 5.5 milhões de quilômetros quadrados, assim 
como a região do Cerrado, uma área de savana que também é 
ecologicamente sensível, porém menos regulamentada, de acordo 
com ambientalistas. Muito desse processo de desmatamento é focado 
em abrir espaço para a cultura de soja, pasto e até para mineração, 
para suprir a demanda de uma China cada vez mais rica] 

 
Deu-se também bom destaque à tentativa de flexibilização da legislação ambiental pelo 
governo Bolsonaro, como nos exemplos abaixo citados.  
 

“Brazil faces international backlash over Amazon land reform bill” 
[Brasil enfrenta repercussão negativa de reforma da lei fundiária da 
Amazônia], Financial Times, 20.05.2020. 
“Top Brazil official defends Amazon land grab bill” [Vice-Presidente 
defende reforma da lei fundiária da Amazônia], Financial Times, 
16.05.2020. 
“Bolsonaro seeks to open Brazil´s indigenous land to mining” 
[Bolsonaro quer abrir áreas indígenas para a mineração], Financial 
Times, 06/02/2020. 
“Monetise the Amazon and save it, says minister” [Rentabilize a 
Amazônia e salve-a, diz ministro], Financial Times,  23/08/2019. 

 

 
Le Monde 

Como em todas as outras coberturas, o maior destaque foi dado para o aumento do 

desmatamento na Amazônia, com os incêndios na floresta tendo sido comparados até ao 

incêndio da catedral de Notre Dame de Paris. 

 

https://www.ft.com/content/ca84017c-94c5-48ca-80c6-2ac31ea20cd9
https://www.ft.com/content/9dda2eaa-2ef1-45c3-bc6f-c19c88ece527
https://www.ft.com/content/0d3055b4-48d9-11ea-aeb3-955839e06441
https://www.ft.com/content/f791bbc6-c2c3-11e9-a8e9-296ca66511c9
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“Notre-Dame de l´Amazonie” [Notre Dame da Amazônia], Le Monde, 
22.05.2019. 
 

Entre as fontes mais citadas ganhou destaque o INPE (16 menções), a ONU, o governo 

brasileiro, o presidente francês e a sociedade civil (foram ouvidas ONGs como o ISA, o WWF, 

Greenpeace, entre outras). Em termos de enfoque, a cobertura do tema no Le Monde deu 

maior destaque à política anti-ambiental de Jair Bolsonaro, inclusive a suas declarações de 

querer abandonar o acordo de Paris, à falta de combate por parte do governo e às queimadas. 

Foi basicamente uma cobertura com enfoque na política ambiental e governança (ou falta de 

governança) ambiental no Brasil.  

 

“Le Brésil assume une politique anti-écologie”, Le Monde, 03.05.2019 
(link não mais disponível). 
 
“Amazonia, la politique incendiaire de Jair Bolsonaro”, Le Monde, 
21.09.2019. 

 

Além da política, foram apontadas como causa a extração ilegal de madeira e a expansão da 

fronteira agrícola, para pastagens e cultivos.  

 

“Chaque année, le nombre d’incendies et de parcelles défrichées 
augmente en juillet au Brésil. Ce n’est pas un hasard : cela correspond 
à la fin de la saison des pluies. C’est le moment où sont mises à feu des 
zones déjà travaillées par l’homme – en particulier pour l’entretien des 
pâturages – et où on transforme des forêts en espaces cultivables. La 
déforestation se fait en retirant d’abord le bois d’œuvre, puis en 
brûlant le reliquat de végétation. Les départs de feux ont aussi 
augmenté en flèche du fait d’une très importante sécheresse cette 
année. Mais cette explication saisonnière est amplifiée par les prises 
de position du nouveau président brésilien. D’emblée, Jair Bolsonaro 
a déclaré que l’Amazonie était un territoire improductif, composé de 
terres indigènes et d’unités de conservation, qu’il fallait intégrer à 
l’économie brésilienne.” 
[A cada ano, o número de incêndios em áreas desmatadas aumenta 
em julho no Brasil. Isso não é coincidência. Esse é o período do ano que 
corresponde ao término do período chuvoso. Nessa época o mato de 
áreas já trabalhadas pelo homem é queimado para manutenção e 
áreas de florestas são queimadas para virar áreas de cultivo. O 
desmatamento se inicia com a retirada de madeira nobre por 
madeireiros. Depois, a vegetação restante é queimada. Os incêndios 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/05/22/deforestation-notre-drame-de-l-amazonie_5465297_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/09/20/amazonie-la-politique-incendiaire-de-bolsonaro_6012353_3232.html
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também aumentaram devido à estação seca ter sido mais rigorosa 
neste ano. No entanto, esse ciclo sazonal foi amplificado pelas posições 
adotadas pelo presidente brasileiro. Desde o início, Jair Bolsonaro 
declarou que a Amazônia é um território improdutivo, tomado por 
terras indígenas e áreas de conservação, que precisavam ser 
reintegradas à economia brasileira]. 

 
“Incendies em Amazonie: um fléau saisonnier <amplifié par les prises 
de position de Jair Bolsonaro>” [Incêndios na Amazônia: uma praga 
sazonal amplificada pelo posicionamento político adotado por Jair 
Bolsonaro], Le Monde, 24.08.2019. 

 

Entre as causas mais apontadas do desmatamento, encontram-se a exploração madeireira 

ilegal, seguida pela agricultura (6) e pela produção de carne. Houve ainda menções à 

mineração e ao colonialismo.  

Na agricultura, a maior menção é a soja. Quatro notícias fizeram menção específica à ligação 

entre o desmatamento da Amazônia ou do Cerrado para o cultivo de soja e sua exportação 

para a União Europeia como insumo para a pecuária.  

 

“Si la France exporte des protéines végétales, elle manque en effet de 
matières premières riches en protéines destinées à l’alimentation 
animale et importe chaque année environ 3,5 millions de tonnes de 
tourteaux de soja, essentiellement depuis le Brésil et les Etats-Unis.“ 
[Se a França exporta proteína vegetal, falta a ela matéria-prima rica 
em proteína destinada à alimentação animal, e importa a cada ano 3,5 
milhões de toneladas de farelo de soja, essencialmente do Brasil e 
depois dos Estados Unidos.] 
 
“Huit pistes pour une relance verte après le coronavirus” [Oito pistas 
para um relançamento verde depois do coronavírus], Le Monde, 
28.04.2020.  

 

O Cerrado foi mencionado em apenas três artigos, mas os três possuíam uma densidade muito 

alta do noticiário, mencionando as cadeias de commodities e o fluxo global de mercadorias 

(principalmente a soja como matéria-prima para a pecuária europeia) como causas do 

desmatamento.  

 
“La déforestation de l´Amérique du Sud nourrit les élevages 
européens”,  [O desmatamento da América do Sul alimenta a pecuária 
europeia], Le Monde, 27.03.2018. 

https://www.lemonde.fr/climat/article/2019/08/22/incendies-en-amazonie-un-fleau-saisonnier-amplifie-par-les-prises-de-position-de-jair-bolsonaro_5501711_1652612.html
https://www.lemonde.fr/climat/article/2019/08/22/incendies-en-amazonie-un-fleau-saisonnier-amplifie-par-les-prises-de-position-de-jair-bolsonaro_5501711_1652612.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/26/apres-le-coronavirus-huit-pistes-pour-une-relance-verte_6037813_3234.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/03/26/la-deforestation-de-l-amerique-du-sud-nourrit-les-elevages-europeens_5276289_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/03/26/la-deforestation-de-l-amerique-du-sud-nourrit-les-elevages-europeens_5276289_3244.html
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Ses auteurs notent que 78% de l'ensemble du soja importé 
proviendraient de contrées à risque, essentiellement situées au Brésil 
(...) où cette monoculture a dévasté des pans entiers de l'Amazonie, 
puis du Cerrado. 

[Seus autores notam que 78% de toda a soja importada de terras 
ameaçadas, essencialmente situadas no Brasil (...) onde a monocultura 
devastou partes inteiras da Amazônia e do Cerrado.  
 
“L´impact de la France sur la deforestation mondiale” [O impacto da 
França no desmatamento mundial], Le Monde, 09.11.2018 (link não 
mais disponível). 

 

Entre os principais enfoques da cobertura estão a governança ambiental, seguida por 

mudanças climáticas (com destaque para o subtema Acordo de Paris, com 20 menções) e 

povos indígenas. O enfoque econômico ganhou destaque principalmente em relação ao 

acordo UE-Mercosul, com 11 menções.  

Os atores-chaves mais mencionados foram o presidente brasileiro (50 menções) e o 

presidente francês Emmanuel Macron (28 menções). Ricardo Salles, ministro do Meio 

Ambiente brasileiro, ganhou 18 menções.  

Em termos de densidade informativa e contextualização, pode-se considerar o noticiário do 

Le Monde como um dos melhores na amostra da pesquisa. As notícias que relacionavam o 

desmatamento com o comércio global de commodities, o consumo de matéria-prima de áreas 

desmatadas do Brasil na Europa e na França e, mais especificamente, e as consequências 

ambientais do acordo UE-Mercosul representaram 28% do total.  

 

The Guardian 

O The Guardian teve a maior cobertura da imprensa internacional no universo de análise, com 

129 notícias. O jornal é referência mundial na abordagem de temas relacionados ao meio 

ambiente e sua cobertura do assunto foi extensa. O principal destaque foi para as relações 

entre o consumo de alimentos e o desmatamento e as mudanças do clima. Em primeiro plano 

estiveram os inúmeros artigos tratando da importância da redução do consumo de carne, de 

como a produção de carne afeta o desmatamento e de como a grande indústria da carne está 

relacionada a crimes ambientais e até à violência no campo. A cobertura também tratou 

bastante do tema do vegetarianismo como solução para a crise ambiental.  
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“We must not barter the Amazon rainforest for burger and steaks” 
[Não devemos trocar a Amazônia por hambúrgueres e bifes], The 
Guardian, 02.07.2019.  

 

Além desse tema também teve destaque questões ligadas aos povos indígenas e à violência 

contra ambientalistas. Ao contrário da cobertura dos periódicos europeus, o jornal não deu 

um destaque tão grande às polêmicas de Bolsonaro nem à política ambiental do governo 

como a principal causa do aumento das queimadas.   

 

The New York Times 

O The New York Times teve a segunda maior cobertura da imprensa internacional no universo 

de análise, ficando atrás apenas do The Guardian, com 48 reportagens e artigos analisados. 

Vários artigos trataram do aumento do desmatamento na Amazônia, com abordagens 

regionais e contextualizadas. A cobertura trouxe muitos artigos assinados por personalidades 

conhecidas, como um texto de Roberto Mangabeira Unger.  

 

“How to save the Amazon without condescending to Brazil” [Como 
salvar a Amazônia sem condescender com o Brasil], The New York 
Times, 26.08.2019.  

 

Em termos de causas apontadas, assim como o The Guardian, o NYT deu grande destaque 

para a produção e o consumo da carne brasileira como vetor do desmatamento, apontando 

como soluções a redução do consumo, a taxação da carne e a adoção do vegetarianismo.  

“Why Amazon Fires Keep Raging 10 Years After a Deal to End Them” 
[Por que as queimadas na Amazônia continuam com fúria depois de 
dez anos de um acordo para acabar com elas], The New York Times, 
10.10.2019. 

 

Um dos artigos fez menção à soja como causa do desmatamento, apontando a China como 

parte da solução para o problema.  

“How China could stop Brazil´s ecological tragedy” [Como a China pode 
impedir a tragédia ecológica brasileira], The New York Times, 
18.10.2019.  

 
  

 

https://www.theguardian.com/environment/commentisfree/2019/jul/02/barter-amazon-rainforest-burgers-steaks-brazil
https://www.nytimes.com/2019/10/10/world/americas/amazon-fires-brazil-cattle.html?auth=login-email&login=email
https://www.nytimes.com/2019/10/10/world/americas/amazon-fires-brazil-cattle.html?auth=login-email&login=email
https://www.nytimes.com/2019/10/18/opinion/china-brazil-amazon.html
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Anexo 2 

 

Cobertura dos veículos nacionais: principais características 

 

Devido à concentração da propriedade da mídia registrada no Brasil, entre os veículos 

analisados, a maioria pertence a quatro grandes grupos de comunicação, Organizações Globo 

(G1, O Globo, Época, Valor Econômico e revista Globo Rural), Grupo Folha (UOL, Folha Online, 

Folha de S. Paulo), Grupo Estado (O Estado de S. Paulo e o Estado Online) e Grupo Abril (Veja, 

Veja.com. Este também detinha a Exame, vendida em 2019 ao banco BTG Pactual).  

Entraram no estudo também duas revistas online da Editora Três (Isto É Online e Isto É 

Dinheiro Online), uma editora menor, mas bastante tradicional no mercado editorial 

brasileiro, e outro grupo de veículos mais recentes do mercado de comunicação do Brasil, 

formado por sites internacionais de grandes empresas de comunicação que lançaram sites e 

portais em português (BBC Brasil, El País Brasil e agência Reuters). Participaram ainda da 

amostra dois veículos considerados independentes, que não pertencem a nenhum dos 

megagrupos de comunicação brasileiros ou internacionais, o The Intercept Brasil, e a revista 

Piauí.  

Por conta dessa característica de que vários veículos de diferentes mídias são pertencentes 

aos mesmos grupos, parte da cobertura é intercambiável, e não se distinguem diferenças 

editorias marcantes entre eles. Por exemplo, o portal G1, da Globo, publica com destaque as 

notícias do jornal O Globo, hospeda blogs do jornal O Globo e vídeos e notícias dos programas 

de TV da Rede Globo, como o Jornal Nacional. O mesmo se dá com o UOL, que dá destaque às 

notícias da Folha de S. Paulo e Folha Online.  

A seguir faremos uma análise da cobertura dos veículos, separando-os por tipo de mídia.  

 

Agências e portais 

G1 e UOL 

Entre as agências e portais analisados, os de maior destaque são o UOL e o G1. O UOL 

atualmente ocupa a terceira posição dos sites mais visitados no Brasil, ficando atrás apenas 

do Google e Facebook. Ele tem ligação com os outros veículos do Grupo Folha, dando 

destaque em sua homepage a notícias da Folha de S. Paulo e da Folha Online. Já o G1 é um 

portal de notícias jornalísticas do grupo Globo, com reportagens em formato de texto, foto, 

áudio e vídeo. Ele também tem ligação com os outros veículos do grupo, dando destaque a 

notícias do jornal O Globo e de programas jornalísticos da TV Globo, como o Jornal Nacional. 
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O UOL e o G1 também produzem conteúdo multimídia, como vídeos e entrevistas feitos pela 

TV UOL e vídeos do Jornal Nacional e outros programas da Rede Globo, por exemplo.  

Editorialmente, não houve grandes diferenças nas coberturas do UOL e do G1. Ambos 

seguiram na mesma linha dos principais veículos dos respectivos grupos, com predominância 

do enfoque político/institucional e factual, ambos críticos em relação à política ambiental do 

governo, sendo que o UOL se destacou com um tom mais duro em relação a Bolsonaro 

(seguindo a linha editorial da Folha de S. Paulo). Ambos tiveram uma concentração de notícias 

sobre desmatamento em suas editorias mais gerais e de ambiente, pautados basicamente por 

fontes oficiais e pelos dados do desmatamento. As editorias de meio ambiente e natureza 

tiveram reportagens mais aprofundadas, com enfoques diferenciados. Houve um número 

considerável de notícias relacionadas à perda de cobertura florestal e uma porcentagem 

considerável apontava causas diretas para o fenômeno. Também foi dado destaque para os 

impactos causados pelo desmatamento na agricultura e no agronegócio, principalmente nas 

editorias de economia. Como exemplos demonstrativos da cobertura, podemos destacar: 

 

“Você não vai acabar com o desmatamento nem com queimadas, é 

cultural, diz Bolsonaro”, G1 Política, 20/11/2019.  

 

“Ministra da Agricultura diz que notícias preocupam e que é preciso 

´baixar a temperatura´”, G1, 23/08/2019. 

 

“Agronegócio teme que discurso ambiental de Bolsonaro afete 

exportação”, UOL Economia, 23/08/2019.  

 

A cobertura factual das queimadas foi a mais vasta. Muitas dessas notícias apontaram causas 

para o aumento das queimadas, sendo as principais a ação do homem (colocar fogo) e o 

desmatamento. A ligação entre desmatamento e pecuária foi feita em algumas das 

reportagens, e o desmate para expansão da fronteira agrícola ficou em segundo plano.  

 

“Número de queimadas cresce 70% e é o maior desde 2013, Amazônia 

lidera”, UOL, 19/08/2019.  

 

“90% das queimadas em áreas de agronegócio na Amazônia são para 

criar gado”, UOL, 30/08/2019. 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/11/20/voce-nao-vai-acabar-com-desmatamento-nem-com-queimadas-e-cultural-diz-bolsonaro.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/11/20/voce-nao-vai-acabar-com-desmatamento-nem-com-queimadas-e-cultural-diz-bolsonaro.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/08/23/ministra-da-agricultura-diz-estar-preocupada-com-impacto-das-queimadas-no-agronegocio.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/08/23/ministra-da-agricultura-diz-estar-preocupada-com-impacto-das-queimadas-no-agronegocio.ghtml
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/08/23/agronegocio-exportacoes-europa-retorica-ambiental-bolsonaro.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/08/23/agronegocio-exportacoes-europa-retorica-ambiental-bolsonaro.htm
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/08/19/numero-de-queimadas-cresce-70-e-e-o-maior-desde-2013-amazonia-lidera.htm
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/08/19/numero-de-queimadas-cresce-70-e-e-o-maior-desde-2013-amazonia-lidera.htm
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/08/30/queimadas-na-amazonia-sao-9-vezes-maiores-em-pastagens-que-em-area-agricola.htm
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/08/30/queimadas-na-amazonia-sao-9-vezes-maiores-em-pastagens-que-em-area-agricola.htm
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Poucas reportagens próprias desses veículos trouxeram abordagens diferenciadas, mais 

aprofundadas ou investigativas. Um bom exemplo foi uma reportagem do G1 Natureza, 

baseado em dados do projeto MapBiomas: 

 

“Áreas da Amazônia que deveriam ter desmatamento zero perdem 6 

cidades de SP em três décadas”, G1 Natureza, 21/05/2019.  

 

No entanto, como apontado acima, esses dois portais hospedam sites de outros veículos do 

mesmo grupo e possuem acordo com sites internacionais e agências para reproduzirem 

notícias, portanto são excelentes fontes de divulgação e apresentam uma cobertura vasta e 

variada do tema. É o caso, por exemplo, de reportagens da BBC Brasil e da Agência France 

Presse Internacional, que são veiculadas nesses portais, ou de notícias de outros veículos, 

como o Jornal Nacional. As notícias com enfoque internacional, que tratavam de cadeias de 

consumo globais, tiveram na sua maioria origem em reportagens provenientes de sites ou 

agências internacionais reproduzidas por esses veículos.  

 

“Amazônia perde área verde igual a 200 mil campos de futebol em dez 

meses”, G1 Brasil (Jornal Nacional), 20/06/2018. 

 

“Manifesto assinado por 600 cientistas pede que Europa pare de 

´importar desmatamento´ do Brasil”, BBC Brasil (reproduzido pelo G1), 

25/04/2019. 

 

“Comer ovos, porco e frango na Europa aumenta desmatamento no 

Brasil, diz Greenpeace”, RFI (reproduzida pelo G1), 11/06/2019. 

 

“Campanha britânica pede a redes de fast-food boicote contra soja 

brasileira de área desmatada”, BBC (reproduzido por G1) 09/10/2019. 

 

Um terceiro destaque que pode ser dado à cobertura desses portais é em relação aos 

inúmeros blogs que eles hospedam. Tanto G1 quanto UOL hospedam blogs de jornalistas 

https://g1.globo.com/natureza/desafio-natureza/noticia/2019/05/21/areas-da-amazonia-que-deveriam-ter-desmatamento-zero-perdem-6-cidades-de-sp-em-tres-decadas.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/desafio-natureza/noticia/2019/05/21/areas-da-amazonia-que-deveriam-ter-desmatamento-zero-perdem-6-cidades-de-sp-em-tres-decadas.ghtml
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/06/amazonia-perde-area-verde-igual-200-mil-campos-de-futebol-em-dez-meses.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/06/amazonia-perde-area-verde-igual-200-mil-campos-de-futebol-em-dez-meses.html
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/04/25/manifesto-assinado-por-600-cientistas-pede-que-europa-pare-de-importar-desmatamento-do-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/04/25/manifesto-assinado-por-600-cientistas-pede-que-europa-pare-de-importar-desmatamento-do-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/06/11/comer-ovos-porco-e-frango-na-europa-aumenta-desmatamento-no-brasil-diz-greenpeace.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/06/11/comer-ovos-porco-e-frango-na-europa-aumenta-desmatamento-no-brasil-diz-greenpeace.ghtml
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2019/10/09/campanha-britanica-pede-a-redes-de-fast-food-boicote-contra-soja-brasileira-de-area-desmatada.ghtml
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2019/10/09/campanha-britanica-pede-a-redes-de-fast-food-boicote-contra-soja-brasileira-de-area-desmatada.ghtml
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formadores de opinião e com grande destaque nas redes sociais, como Reinaldo Azevedo, 

Leonardo Sakamoto e Míriam Leitão, que se destacaram na cobertura do assunto.  

 

“O ódio de Bolsonaro ao meio ambiente ameaça o agronegócio, não 

as ONGs”, Reinaldo Azevedo, UOL Blogosfera, 22/08/2019.  

 

“Descaso com meio ambiente trará restrições às exportações 

brasileiras”, Míriam Leitão, O Globo Blogs, 02/07/2019.  

 

“Bolsonaro deveria sair do armário e assumir orgulho por desmatar a 

Amazônia”, Blog do Sakamoto, UOL Blogosfera, 19/08/2019. 

 

Jornais  

Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo 

Os três jornais de maior circulação do Brasil e suas respectivas versões eletrônicas 

apresentaram uma cobertura bastante vasta e com densidade alta sobre o tema. A Folha de 

S. Paulo foi o jornal que mais dedicou espaço ao assunto, e, no geral, os três jornais 

apresentaram uma dimensão aprofundada da discussão, com alto teor de análises, artigos 

opinativos e discussão sobre causas e impactos do desmatamento. Assim como na amostra 

geral, a Amazônia esteve mais presente na cobertura. As notícias sobre o Cerrado destacaram-

se mais no princípio da amostra, quando a crise aguda de queimadas da Amazônia não estava 

ocorrendo ainda.  

 

“Caixa d´água do Brasil, Cerrado encolhe 43%”, O Globo, 02/04/2018.  

 

Assim como nos portais, a cobertura dos jornais apontou como principal causa das queimadas 

a ação do homem pelo fogo, para limpeza de pasto e para desmatamento. No entanto, o nexo 

causal entre essas ações e a produção madeireira ilegal, ou o desmatamento para a expansão 

de áreas de pecuária e agricultura não foi explicitado em grande parte da amostra, o que pode 

deixar o leitor com pouca clareza sobre o que realmente está por trás da perda de biomas 

como a Amazônia e o Cerrado.  

 

https://reinaldoazevedo.blogosfera.uol.com.br/2019/08/22/o-odio-de-bolsonaro-ao-meio-ambiente-ameaca-o-agronegocio-nao-as-ongs/
https://reinaldoazevedo.blogosfera.uol.com.br/2019/08/22/o-odio-de-bolsonaro-ao-meio-ambiente-ameaca-o-agronegocio-nao-as-ongs/
https://blogs.oglobo.globo.com/miriam-leitao/post/descaso-com-meio-ambiente-trara-restricoes-exportacoes-brasileiras.html
https://blogs.oglobo.globo.com/miriam-leitao/post/descaso-com-meio-ambiente-trara-restricoes-exportacoes-brasileiras.html
https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2019/08/19/bolsonaro-deveria-sair-do-armario-e-assumir-orgulho-por-desmatar-a-amazonia/
https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2019/08/19/bolsonaro-deveria-sair-do-armario-e-assumir-orgulho-por-desmatar-a-amazonia/
https://oglobo.globo.com/brasil/caixa-dagua-do-brasil-cerrado-encolhe-43-22518125
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“Queimadas na Amazônia têm duas origens: limpeza de pasto e 

desmatamento”, Ancelmo Gois, O Globo Blogs, 24/08/2019. 

 

Apesar de serem minoria, algumas reportagens enfatizaram as relações entre desmatamento 

e o mercado de soja, carne e madeira, como em reportagem da Folha de S. Paulo sobre um 

estudo da Amazon Watch que investigou relações comerciais de 56 empresas autuadas pelo 

Ibama com marcas consumidas na Europa e nos Estados Unidos. Nos três jornais observou-se 

que as reportagens mais contextualizadas e com melhores informações e dados sobre 

relações causais complexas do desmatamento e entrevistas extensas foram feitas pelas 

editorias de meio ambiente, por jornalistas especializados no assunto, como Giovana Girardi, 

Ana Carolina Amaral e Ana Lucia Azevedo.  

 

 “Desmatamento da Amazônia alimenta mercado de carne, soja e 

madeira”, Folha de S. Paulo, 09/09/2019. 

 

“Soja de fazendas com desmate ilegal em Mato Grosso é exportada 

para UE e China, mostra estudo”, Folha de S. Paulo, 11/06/2020. 

 

“Não é só porque a Amazônia é nossa que precisamos acabar com ela, 

diz pecuarista”, Folha de S. Paulo, 18/08/2019. 

 

A soja ficou atrás do fogo, das queimadas de pasto e da expansão da pecuária dentre as 

principais causas apontadas para o desmatamento. Em relação à Amazônia, algumas matérias 

positivas foram feitas sobre os números do desmatamento relacionado à soja. No entanto, no 

Cerrado, houve um foco maior na expansão da agricultura como causa do desmatamento.  

 

“Área desmatada na Amazônia para plantio de soja aumenta quatro 

vezes desde 2012. Apesar do avanço, número foi classificado como 

positivo pelo ministro do Meio Ambiente e pelo Greenpeace”, O Estado 

de S. Paulo, 10/01/2018.  

 

“Soja avança no Cerrado do Matopiba e desafia o futuro”, O Globo, 

23/09/2018. 

https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/queimadas-na-amazonia-tem-duas-origens-limpeza-de-pasto-e-desmatamento.html
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/queimadas-na-amazonia-tem-duas-origens-limpeza-de-pasto-e-desmatamento.html
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/09/desmatamento-da-amazonia-alimenta-mercado-de-carne-soja-e-madeira.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/09/desmatamento-da-amazonia-alimenta-mercado-de-carne-soja-e-madeira.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/06/soja-de-fazendas-com-desmate-ilegal-em-mato-grosso-e-exportada-para-uniao-europeia-e-china.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/06/soja-de-fazendas-com-desmate-ilegal-em-mato-grosso-e-exportada-para-uniao-europeia-e-china.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/08/nao-e-so-porque-a-amazonia-e-nossa-que-devemos-acabar-com-ela-diz-pecuarista.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/08/nao-e-so-porque-a-amazonia-e-nossa-que-devemos-acabar-com-ela-diz-pecuarista.shtml
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,area-desmatada-na-amazonia-para-plantio-de-soja-aumenta-quatro-vezes-desde-2012,70002145718
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,area-desmatada-na-amazonia-para-plantio-de-soja-aumenta-quatro-vezes-desde-2012,70002145718
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,area-desmatada-na-amazonia-para-plantio-de-soja-aumenta-quatro-vezes-desde-2012,70002145718
https://oglobo.globo.com/economia/soja-avanca-no-cerrado-do-matopiba-desafia-futuro-23094096


 

 

108 

 

Nas editorias de economia, os principais destaques foram para as repercussões negativas das 

queimadas para a economia brasileira e o agronegócio. Como afirmado anteriormente, 

enquanto a mídia internacional coloca a pressão na economia brasileira como uma das 

soluções para o desmatamento, na mídia nacional essa pressão é vista como impacto do 

desmatamento. A visão predominante das editorias de economia dos três jornais é o enfoque 

econômico, sendo as perdas financeiras o fator preponderante para a necessidade de 

mudanças em relação à questão ambiental. Nessas editorias, a defesa do meio ambiente não 

é vista como um bem intrínseco, mas uma necessidade econômica. O jornal O Estado de S. 

Paulo foi o que deu maior destaque e voz para atores ligados ao agronegócio.  

 

“Nestlé reavalia compras de fornecedores de carne e cacau da 

Amazônia”, O Globo, 02/09/2019.  

 

“Agronegócio depende da preservação ambiental, diz líder de 

associação do setor”, O Globo, 17/09/2019. 

 

“Agronegócio também preserva, diz Embrapa”, O Estado de S. Paulo, 

27/09/2018.  

 

Os jornais brasileiros ainda deram pouco destaque (comparativamente aos jornais 

internacionais) a questões relacionadas ao consumo. Foram poucas as reportagens que 

lidaram diretamente com a questão das opções de compra dos consumidores finais e suas 

relações com o desmatamento. No entanto, uma exceção se deu quando se propôs a Segunda 

Sem Carne, no início de 2018, em São Paulo (que acabou vetada pelo então governador do 

estado, Geraldo Alckmin). Na ocasião, o vegetarianismo e a abstinência de carne entrou como 

polêmica nas páginas dos jornais, com defensores e detratores.  

“Os falsos pecados da carne”, Folha de S. Paulo, 20/01/2018. 

 

“Pesquisadores pedem que brasileiros comam menos carne em prol do 

planeta”, O Globo, 05/12/2018.  

 
Valor Econômico  

https://oglobo.globo.com/economia/nestle-reavalia-compras-de-fornecedores-de-carne-cacau-da-amazonia-23920835
https://oglobo.globo.com/economia/nestle-reavalia-compras-de-fornecedores-de-carne-cacau-da-amazonia-23920835
https://oglobo.globo.com/sociedade/agronegocio-depende-da-preservacao-ambiental-diz-lider-de-associacao-do-setor-23883568
https://oglobo.globo.com/sociedade/agronegocio-depende-da-preservacao-ambiental-diz-lider-de-associacao-do-setor-23883568
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,agronegocio-tambem-preserva-diz-embrapa,70002521092
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcos-jank/2018/01/1951771-os-falsos-pecados-da-carne.shtml
https://oglobo.globo.com/sociedade/pesquisadores-pedem-que-brasileiros-comam-menos-carne-em-prol-do-planeta-23281130
https://oglobo.globo.com/sociedade/pesquisadores-pedem-que-brasileiros-comam-menos-carne-em-prol-do-planeta-23281130
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O jornal Valor Econômico tem reconhecidamente uma cobertura aprofundada da questão 

da sustentabilidade dos negócios e da economia, tendo desde sua criação dedicado uma 

editoria específica ao tema. A centralidade da cobertura esteve nos riscos que a política 

ambiental do governo Bolsonaro apresenta para os negócios e a economia brasileira, e a maior 

parte das notícias pertencia à editoria de agronegócios. Houve presença predominante de 

atores-chave do agronegócio ou ligadas ao setor da agricultura na cobertura, com temas como 

multas aplicadas pelo Ibama a desmatadores, moratória da soja, acordo UE-Mercosul, mas o 

noticiário também abordou questões como a mineração, biocombustíveis e grilagem.  

 

“Múltis do agronegócio dizem que PL da grilagem põe em risco suas 

compras no Brasil”, Valor Econômico, 20/05/2020.  

 

“Queimadas na Amazônia preocupam chinesa Cofco”, Valor 

Econômico, 24/09/2019. 

 

Além da cobertura econômica, o jornal também dedicou espaço para o enfoque político do 

desmatamento.  

 

“Maia e ruralistas articulam agenda ambiental paralela”, Valor 

Econômico, 03/09/2019.  

 

“Na COP 25, Alcolumbre diz que Congresso vai barrar retrocessos 

ambientais”, 09/12/2019. 

 

Outro destaque do noticiário do Valor foi para o enfoque de finanças, com notícias sobre as 

linhas de crédito atreladas a mecanismos de rastreabilidade de commodities ou fundos 

sustentáveis, e a atenção crescente do mercado financeiro a critérios de sustentabilidade 

ambiental para seleção de ativos.   

 

“Cofco obtém 2,1 bi atrelados a sustentabilidade”, Valor Econômico, 

17/07/2019. 

“Brasil inaugura fundo sustentável de ONU e Rabobank”, Valor 

Econômico, 17/09/2018. 

https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2020/05/20/mltis-do-agronegcio-dizem-que-pl-da-grilagem-pe-em-risco-suas-compras-no-brasil.ghtml
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2020/05/20/mltis-do-agronegcio-dizem-que-pl-da-grilagem-pe-em-risco-suas-compras-no-brasil.ghtml
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2019/09/24/queimadas-na-amazonia-preocupam-a-chinesa-cofco.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2019/09/03/maia-e-ruralistas-articulam-agenda-ambiental-paralela.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/12/09/na-cop25-alcolumbre-diz-que-congresso-vai-barrar-retrocessos-ambientais.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/12/09/na-cop25-alcolumbre-diz-que-congresso-vai-barrar-retrocessos-ambientais.ghtml
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2019/07/17/cofco-obtem-us-21-bi-atrelados-a-sustentabilidade.ghtml
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2018/09/17/brasil-inaugura-fundo-sustentavel-de-onu-e-rabobank.ghtml
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“Manifesto une 230 fundos pela Amazônia”, Valor Econômico, 

19/09/2019.  

 

Revistas  

As revistas brasileiras vivem um momento delicado no mercado de comunicação brasileiro, e 

pode-se dizer que a maioria delas perdeu relevância em relação a décadas passadas. As duas 

revistas impressas analisadas, Veja e Piauí, apresentaram perfis bastante diversos entre si. A 

Veja apresentou uma cobertura mais factual das questões do desmatamento. Entre os 

destaques houve uma entrevista com o ambientalista Thomas Lovejoy em janeiro de 2020. A 

Piauí, dentro da sua proposta de apresentar análises, perfis e sátiras, trouxe duas entrevistas 

extensas com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e a ministra da agricultura, Tereza 

Cristina.   

 

“O meio ambiente como estorvo – a guerra aberta e a guerra velada 

entre o governo Bolsonaro e as forças que resistem ao 

desmatamento”, Revista Piauí, junho/2019.  

 

“A agrobombeira – a ministra Tereza Cristina se equilibra entre 

Bolsonaro, os ruralistas e a pauta ambiental”, Revista Piauí, 

setembro/2019. 

 

Nos portais eletrônicos das revistas online estudadas, Exame, Época, Isto É, Época Negócios, 

Isto É Dinheiro, Globo Rural e Veja, houve material diversificado, mas bem menos extenso que 

dos jornais, que seguiu predominantemente na mesma linha da cobertura dos demais portais 

eletrônicos. A revista Época destacou-se como a que apresentou uma cobertura de maior 

qualidade para a questão ambiental, com matérias de fundo, análises e entrevistas de 

especialistas do setor.  

 

“Como Ricardo Salles tem desmontado a agenda verde em favor do 

agronegócio”, Época, 09/05/2019.  

 

https://valor.globo.com/financas/noticia/2019/09/19/manifesto-une-230-fundos-pela-amazonia.ghtml
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-meio-ambiente-como-estorvo/
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-meio-ambiente-como-estorvo/
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-meio-ambiente-como-estorvo/
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-meio-ambiente-como-estorvo/
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-meio-ambiente-como-estorvo/
https://epoca.globo.com/como-ricardo-salles-tem-desmontado-agenda-verde-em-favor-do-agronegocio-23652038
https://epoca.globo.com/como-ricardo-salles-tem-desmontado-agenda-verde-em-favor-do-agronegocio-23652038
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“José Carlos Carvalho e Nabhan Garcia discutem as queimadas na 

Amazônia”, Época, 30/08/2019.  

 

“Está na hora do desmatamento zero”, Época Online, 11.01.2018.  

 

O destaque do portal da Veja foi para seus blogs exclusivos, como de Ricardo Noblat.  

 

“Bolsonaro brinca com fogo e queima seu governo”, Ricardo Noblat, 

Veja Blogs, 29.08.2019 

 

A revista Época Negócios foi a que teve a cobertura mais extensa, não exclusiva de assuntos 

econômicos, mas muito em função de notícias que foram replicadas de agências ou outros 

portais, como BBC Brasil e da Reuters, em detrimento de uma apuração própria. O mesmo 

aconteceu com as revistas Isto É Dinheiro e Isto É. A revista Exame teve uma cobertura de 

qualidade, que versou sobre questões como o Fundo Amazônia, a existência de propriedades 

rurais em áreas indígenas, denúncias de compra de carne proveniente de áreas de 

desmatamento ilegal e ameaças de multinacionais e investidores estrangeiros motivadas pelo 

desmatamento no Brasil. Assim como a Época Negócios, também a Exame e a Isto É Dinheiro 

noticiaram sobre o caso da JBS e da Marfrig.  

 

“Em carta aberta, grupos ativistas pedem que investidores não 

comprem ações da JBS e Marfrig”, Época Negócios Online, 12.12.2019.  

 

“Natura faz apelo por preservação da Amazônia após queimadas 

atingirem fornecedores”, Época Negócios Online, 02/12/2019.  

 

Sites Internacionais  

BBC Brasil e El País Brasil 

 

Os portais internacionais em português apresentaram uma cobertura de qualidade da questão 

do desmatamento no Brasil. Com reportagens próprias e enfoques diversos, esses portais 

distanciam-se da cobertura mais política predominante nos jornais e sites nacionais, pautada 

https://epoca.globo.com/jose-carlos-carvalho-nabhan-garcia-discutem-as-queimadas-na-amazonia-23915377
https://epoca.globo.com/jose-carlos-carvalho-nabhan-garcia-discutem-as-queimadas-na-amazonia-23915377
https://epoca.globo.com/ciencia-e-meio-ambiente/noticia/2018/01/esta-na-hora-do-desmatamento-zero.html
https://veja.abril.com.br/blog/noblat/bolsonaro-brinca-com-fogo-e-queima-seu-governo/
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/12/em-carta-aberta-grupos-ativistas-pedem-que-investidores-nao-comprem-acoes-da-jbs-e-marfrig.html
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/12/em-carta-aberta-grupos-ativistas-pedem-que-investidores-nao-comprem-acoes-da-jbs-e-marfrig.html
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/12/epoca-negocios-natura-faz-apelo-por-preservacao-da-amazonia-apos-queimadas-atingirem-fornecedores.html
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/12/epoca-negocios-natura-faz-apelo-por-preservacao-da-amazonia-apos-queimadas-atingirem-fornecedores.html


 

 

112 

principalmente em fontes oficiais, e oferecem algumas das abordagens mais diferenciadas 

sobre o desmatamento. Além disso, devido a acordos de reprodução, notícias da BBC Brasil 

são replicadas em outros veículos online do Brasil, como a Época Negócios Online.  

 

“Brasil ´invisível ´sofre há anos com céu escuro e chuva preta” , BBC 

Brasil e Época Negócios Online, 22/08/2019. 

 

A BBC Brasil é o canal estrangeiro de maior alcance no Brasil, e destaca-se por possuir uma 

reportagem própria de qualidade e a apresentação de material multimídia, com vídeos 

didáticos sobre o noticiário do desmatamento.  

 

Além disso, o portal apresentou abordagens diferenciadas, com mais peso para o enfoque 

científico, a mudança do clima e questões de saúde ligadas ao desmatamento, se comparado 

aos veículos nacionais. Como exemplo, podemos citar:   

 

“Animais carbonizados e silêncio no lugar do verde e som de pássaros: 

biólogo descreve cenário após queimadas”, BBC Brasil, 22/08/2019. 

 

 

Imagem utilizada pela notícia da BBC Brasil com a legenda: Bombeiro dando água a tatu após 

incêndio no MT emocionou as redes sociais. 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49434487
https://youtu.be/uflBBRUJCfk
https://youtu.be/uflBBRUJCfk
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49428751
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49428751
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“Fumaça de queimadas é ameaça á saúde pública, alertam médicos”, 

BBC Brasil, 22/08/2019.  

“Há quatros dias, Maycon, de 4 anos, está internado no Hospital 
Infantil Cosme e Damião, em Porto Velho (RO). O motivo é uma crise 
de asma provocada pela fumaça das queimadas que cobre a cidade 
desde a semana passada. ´No domingo, ele começou a passar mal, 
ficou com a respiração difícil e falta de ar. Viemos correndo para a 
emergência e já internaram. Agora ele está melhor, tomando 
antibióticos e fazendo inalação´, conta a mãe do garoto, a dona de 
casa Maricelia Passos Damásio, de 31 anos.” 

 

“Brasil não precisa desmatar mais para ampliar produção, afirma 

presidente da Sociedade Rural Brasileira”, BBC Brasil, 23/09/2019. 

 

Além das reportagens produzidas pela equipe no Brasil, o site também traduz material feito 

pela BBC News, trazendo enfoques mais presentes no noticiário internacional ao universo 

brasileiro.  

 

“O que aconteceria na economia global se todos virassem 

vegetarianos”, BBC News Mundo, 28/09/2019.  

 

O El Pais, apesar de possuir menor alcance que a BBC Brasil, foi o site que mais dedicou espaço 

ao tema. Na cobertura existem desde reportagens do portal espanhol que foram traduzidas 

para o português até notícias produzidas em português que depois são levadas ao portal 

espanhol. Devido à característica deste veículo, encontram-se reportagens com enfoques 

regionais que raramente aparecem em outros veículos, tratando da questão da produção da 

soja e a perda de ecossistemas em outras regiões das savanas sul-americanas na Argentina e 

no Paraguai. Assim como no portal espanhol, foi dado destaque às questões indígenas, à 

pecuária e a soja como vetores do desmatamento, ao mercado financeiro e ao acordo UE-

Mercosul.  

 

“Política Ambiental de Bolsonaro ameaça acordo com EU e alarma até 

agronegócio exportador”, El País, 17/08/2019. 

 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49430367
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49443560
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49443560
https://www.bbc.com/portuguese/geral-49831157
https://www.bbc.com/portuguese/geral-49831157
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/16/politica/1565909766_177145.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/16/politica/1565909766_177145.html
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“Boicote por crise dos incêndios na Amazônia chega ao mercado 

financeiro e acende alerta”, El País, 31/08/2019.  

 

O veículo também apresentou reportagens de jornalistas visitando in loco áreas de 

queimadas, que primaram pela descrição didática dos processos que levam ao 

desmatamento, que muitas vezes foram escassas na cobertura diária dos veículos nacionais.  

 

“O crime que rasga a Amazônia segue um roteiro. Primeiro, limpa-se o 
terreno. As árvores nobres são subtraídas ilegalmente para que, pouco 
a pouco, se abra mais espaço para a chegada da agricultura e da 
agropecuária. “Os cultivos mais rentáveis, como o de soja e de cana, 
ocupam as melhores terras, do ponto de vista de fertilidade, da 
topografia e da logística”, explica Marcio Santilli, sócio-fundador do 
Instituto Socioambiental (ISA), ONG que atua na defesa dos direitos 
indígenas. “Assim, empurra-se a pecuária menos produtiva para as 
terras menos valorizadas, deixando para os grileiros e madeireiros o 
serviço sujo do desmatamento nas áreas de expansão da fronteira 
agrícola”. 
 
“Sob tensão, Amazônia se curva à linha tênue entre preservação 
ambiental e expansão agrícola”, El País, 29/10/2018.   
 

 

Outro destaque da cobertura do El País Brasil é a colunista Eliane Brum, que faz análises 

extensas sobre a questão da Amazônia, dos povos indígenas e da política ambiental do Brasil. 

Muitos de seus artigos são vertidos em espanhol para o site hispânico.  

 

“Amazônia, centro do mundo”, Eliane Brum, El País, 15/11/2019. 

 

The Intercept Brasil 

 

A entrada do The Intercept Brasil no mercado de comunicação brasileiro foi um acréscimo 

importante, já que ocupa um nicho pouco explorado de veículos independentes e voltados a 

reportagens investigativas. No período estudado, houve reportagens investigativas com 

parceria do site De Olho nos Ruralistas. Além disso, o The Intercept Brasil tem parceria com o 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/30/politica/1567192028_162880.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/30/politica/1567192028_162880.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/26/politica/1540516932_115158.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/26/politica/1540516932_115158.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/11/15/opinion/1573820553_621324.html
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site Mongabay, um dos mais conceituados do mundo em reportagens sobre meio ambiente, 

trazendo seus conteúdos para os leitores brasileiros.   

 

“Protegido pelo desmatamento legal, agronegócio avança pelas 

últimas fronteiras do Cerrado”, The Intercept Brasil, 15/03/2018. 

 

“Os Desmatadores”, The Intercept Brasil, 31/01/2020.  

 

“Ibama não consegue achar Amado Batista para cobrar multas, mas 

site do cantor tem 17 shows anunciados”, The Intercept Brasil, 

11/03/2020. 

 
 
 
 

Referências bibliográficas  

 

Boykoff, M. T. 2008 Climate change and journalistic norms: a case-study of US mass media 

coverage. Geoforum doi: 10.1016/j.geoforum. 2007.01.008. 

 

Di Gregorio, M. 2009. Code book for the analysis of media frames in articles on REDD. Bogor: 

Cifor.   

 

Ewen, Melissa (2020). Exploring trends in the international coverage of forests. Londres: 

Chatham House.  

 

Fearnside, P. M. 2005. Deforestation in Brazilian Amazonia: History, Rates, and Consequences. 

Conservation Biology 19 (3), 680-688.  

 

Harvey, D. 2005. A produção capitalista do espaço. (Título original: Spaces of capital: Towards 

a critical geography). Tradução: Carlos Szlak, São Paulo: Annablume. 

 

https://theintercept.com/2018/03/15/desmatamento-legal-agronegocio-avanca-cerrado/
https://theintercept.com/2018/03/15/desmatamento-legal-agronegocio-avanca-cerrado/
https://theintercept.com/2020/01/31/maiores-desmatadores-amazonia/
https://theintercept.com/2020/03/11/ibama-amado-batista-cobrar-multas/
https://theintercept.com/2020/03/11/ibama-amado-batista-cobrar-multas/


 

 

116 

Kucinski, B. A mídia de FHC e o fim da razão. Petrópolis: Vozes, 2003. 

 

Marcondes Filho, C. Comunicação e jornalismo: a saga dos cães perdidos. São Paulo: Hacker, 

2002. 

 

Margulis, S. 2004. Causes of deforestation of the Brazilian Amazon. World Bank Working Paper 

no 22.  

 

Nepstad, D. C. et al., 1999. Flames in the Rain Forest: origins, impacts and alternatives to 

Amazonian fires. Brasília: The World Bank.  

 

Ladle, R. J., Malhado, A. C. M., and Todd, P. A. 2010. Perceptions of Amazonian deforestation 

in the British and Brazilian media. Acta Amazonica, vol. 40 (2), 319-324. 


