Mobilizando-se contra
a exploração criminosa de recursos
naturais, vida selvagem e pessoas.
As corporações que cometem crimes ambientais acumulam grande riqueza
por meio da violência, corrupção e intimidação.
Seus crimes representam uma terrível ameaça à biodiversidade, aos
ecossistemas, às economias, aos povos indígenas e às comunidades locais,
às espécies de vida selvagem e ao clima global.
O crime ambiental inclui formas criminosas de extração de madeira,
mineração, pesca, comércio de animais selvagens e conversão de terras.
Esses crimes frequentemente convergem entre si e com outras formas de
atividade criminosa internacional. Globalmente, estima-se que o crime
ambiental tenha se tornado o maior impulsionador ﬁnanceiro de terrorismo
e outras formas de conﬂitos, gerando de US$ 110 a US$ 281 bilhões de lucro
ilícito1 anual, com um impacto indireto de US$ 1 a US$ 2 trilhões.2

Corporações do
crime ambiental:
redes criminosas
de exploração
Uma das maiores economias
ilícitas do mundo, o crime
ambiental está intimamente
ligado ao terrorismo, à corrupção,
aos abusos dos direitos humanos,
ao crime ﬁnanceiro e a outras
ameaças à paz e à segurança.
1 INTERPOL et al. 2018. World Atlas of Illicit Flows.

2 Banco Mundial. 2019. Extração ilegal de madeira, pesca e comércio de animais selvagens: os custos e como

combatê-los. Washington DC.
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Combate ao crime ambiental: abordando
a necessidade urgente de uma rede
coordenada e colaborativa

Diversas organizações públicas, privadas, comunitárias e da sociedade civil surgiram para lutar contra
os crimes ambientais. Muitas vezes, esses esforços são fragmentados.
A Nature Crime Alliance está reunindo governos e órgãos de aplicação da lei, da sociedade civil, de
doadores, empresas e instituições ﬁnanceiras e comunidades locais, para incentivar um ﬂuxo maior
de informação, tecnologia e ﬁnanciamento para integrar e ampliar os esforços globais para combater
os crimes ambientais.
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A Nature Crime Alliance concentra-se em
três pilares estratégicos:
Aumentar a
vontade política

para perseguir
agressivamente as
poderosas redes
criminosas e atores que
cometem crimes
ambientais.

1

Mobilizar
compromissos
ﬁnanceiros

para apoiar iniciativas,
parcerias e organizações
engajadas nessa luta.
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Reforçar a
capacidade
operacional

para melhor identiﬁcar,
interromper e processar os
indivíduos e corporações
que controlam o crime
ambiental e as
outras atividades
ilícitas daí oriundas.

Uma ação global coordenada é possível. Nosso futuro depende disso.
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