
Introduction

O Forest Stewardship Council® (FSC®) convoca os governos a chegarem 
a um acordo sobre um Quadro de Ação da Rio+20 que será o manual 
de referência para as ações governamentais em todos os níveis no 
esforço pelo avanço do desenvolvimento sustentável a nível global. Os 
acordos existentes, combinados a uma implementação inexpressiva, não 
reverteram as principais tendências que enfraquecem a capacidade de 
carga do planeta, nem tiveram muito impacto na erradicação da pobreza. 
O Quadro de Ação precisa ir além da reiteração dos compromissos 
anteriores. Ele precisa delinear um panorama mais efetivo e abrangente, 
que seja transparente em relação ao caráter e às dimensões dos desafios 
a serem enfrentados, e que abranja todas as soluções pertinentes (isto 
é, soluções regulatórias, fiscais, financeiras e aquelas trazidas pela 
sociedade civil). 

O FSC convoca os governos sobretudo a incorporarem, no mundo todo, 
o compromisso de apoio sistemático aos sistemas de certificação de 
florestas e cadeias de custódia transparentes, eficazes e de comando 
multissetorial equilibrado, bem como o compromisso de promoção 
sistemática desses sistemas. O FSC convoca os governos ainda a prestarem especial atenção às florestas tropicais e 
subtropicais, uma vez que são estas as mais ameaçadas atualmente, e seu desaparecimento ou degradação acarretam os 
piores impactos sociais e ambientais. Ao mesmo tempo, o manejo sustentável de florestas tropicais em conformidade com 
os padrões FSC pode trazer benefícios consideráveis para as populações locais, para o ambiente local e para a comunidade 
mundial. Há muitas maneiras de combinar conservação com objetivos sociais e econômicos, e os governos podem 
desempenhar um papel fundamental aproveitando essas oportunidades através de políticas florestais nacionais, contratos 

públicos e programas de assistência ao desenvolvimento. 

A certificação florestal e a preferência por produtos certificados em contratos públicos não serão a solução de todos os 

nossos problemas, mas são questões que podem fazer muita diferença. Lembrem-se de incluí-las no Quadro de Ação!
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“A versão final do Quadro de Ação da 
Rio+20 será divulgada durante a Conferência 
Rio+20, de 20 a 22 de junho de 2012. É certo 
que o documento incluirá compromissos 
de promoção do manejo sustentável de 
florestas. Os governos reconhecem que as 
florestas oferecem muitas oportunidades 
para abordar questões adjacentes: pobreza, 
mudanças climáticas, segurança alimentar, 
conservação da biodiversidade, igualdade de 
gênero e preservação do saber conhecimento 
tradicional. O que permanece incerto é se o 
quadro incluirá compromissos específicos 
sobre instrumentos de uso/promoção, tais 
como certificação e contratos para combater 
os agentes do desmatamento e degradação 
ambiental.

Promovendo a Certificação Florestal no âmbito do Quadro de Ação da Rio+20
As Florestas e o Nosso Futuro

Forest Stewardship Council®
FSC® International Center
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1.  Certificação Florestal como ferramenta de desenvolvimento 
sustentável

O manejo responsável de recursos naturais é pré-condição para o 
desenvolvimento sustentável. O FSC foi criado por organizações 
ambientais e sociais em conjunto com proprietários de florestas 
(particulares e comunitárias) e empresas, “para promover o manejo 
ambientalmente adequado, socialmente benéfico e economicamente 
viável das florestas do mundo”. 

O principal instrumento do FSC é a certificação de práticas sustentáveis 
de manejo florestal, combinada à certificação de cadeia de suprimento 
de produtos florestais oriundos de tais unidades de manejo, passando pelo processo de transformação até o consumidor 
final, que recebe a informação através do selo FSC. Dessa forma o FSC criou um sistema mundialmente reconhecido, que 
une produtores e consumidores na redução da degradação florestal e do desmatamento, ao mesmo tempo em que mobiliza 

os recursos florestais de que necessitamos.

O FSC desenvolveu – e atualiza continuamente – seus padrões e suas ferramentas em processos multissetoriais de 

participação equilibrada entre seus membros, bem como em processos abertos em âmbito nacional. 

2.  Integrando a certificação florestal

Hoje existem 150 milhões de hectares certificados FSC no mundo todo, o que equivale a 4% das florestas mundiais, ou 
7% das florestas produtivas e semiprodutivas. Outros sistemas de certificação, de qualidade variável, cobrem mais de 240 
milhões de hectares. A certificação florestal ganhou destaque, mas não está integrada na maior parte do mundo e enfrenta 
constantes desafios devido a práticas de corte ilegal, receio em relação aos investimentos necessários em manejo florestal 
sustentável (em especial para pequenos produtores e produtores comunitários) e descompassos entre oferta e procura. 
Outra questão é que nem todos os sistemas são confiáveis em igual medida e mesmo o melhor deles apresenta falhas 

ocasionais no cumprimento das regras de certificação em campo.No Relatório Economia Verde, o PNUMA, assim como o 
FSC, apresenta a certificação de manejo florestal sustentável como uma evolução promissora e uma contribuição importante 
para as novas tendências existentes. Entretanto, é necessário que a certificação tenha alcance muito mais amplo, em 
especial nas regiões tropicais e subtropicais. 

O relatório conclui que “Há razões para otimismo, mas estabelecer uma postura ecológica no setor florestal requer esforço 
contínuo. Vários padrões e sistemas de certificação forneceram base sólida para a prática do manejo florestal sustentável, 
mas sua ampla aceitação requer domínio firme, além de políticas e mercados consistentes.” 

Produtos florestais têm papel preponderante na economia verde. Eles fornecem material de construção para edifícios de 
energia zero, substituem outros elementos por razões ambientais e são uma alternativa para recursos escassos. É óbvio 
que no futuro haverá procura crescente por recursos florestais, e é fundamental que esses produtos sejam mobilizados 
em harmonia com os objetivos globais acordados a fim de deter a degradação da biodiversidade, fortalecer o papel das 
florestas na mitigação das mudanças climáticas, além de aprimorar a justiça social e assegurar o respeito aos povos que são 
diretamente dependentes das florestas.
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3.   Certificação Florestal no Quadro de Ação da Rio+20

Deter o desmatamento e a degradação florestal, além de reflorestar de forma ecologicamente correta, é mais importante 
do que nunca. Para tanto é necessária uma combinação de medidas e programas, sendo a certificação florestal sem 
dúvida uma das principais, já que estabelece regras precisas para o manejo florestal ao mesmo tempo em que proporciona 

vantagens sociais e um mercado definido para os produtos. 

Para ajudarem na construção do desenvolvimento sustentável, os sistemas de certificação florestal têm de se basear em 
normas sólidas e ter credibilidade no monitoramento e controle de terceiros, além de contar com o apoio e o estímulo 
sistemático de todos os governos – governos estes que estão reunidos aqui no Rio. Eles podem ter papel decisivo 
combatendo o corte ilegal, implementando a proteção efetiva à biodiversidade e apoiando os sistemas de certificação 
florestal através de políticas de compras públicas, assistência ao desenvolvimento e promoção de processos multissetoriais 
que criam e sustentam sistemas confiáveis certificação florestal. Considerando o desmatamento contínuo e intenso nas 

regiões tropicais, o assunto deve ser encarado com prioridade máxima nos próximos anos. 

Exemplos de Apoio Governamental à Certificação Florestal

As leis florestais peruanas apoiam a certificação reduzindo o custo anual das taxas de colheita florestal 
para empresas que possuem concessão florestal. Adicionalmente, a lei promove a certificação como 
mecanismo para a rastreabilidade da madeira pelo governo.

O Governo Regional flamengo (Bélgica) concedeu subsídios que vão de 47.500 a 130.000 Euros para 
projetos de curto prazo (1 a 3 anos) que apoiam comunidades locais na América do Sul. Os subsídios 
vão ajudar as comunidades a se organizar para obterem a certificação em grupo de suas florestas e a 
coordenar o acesso a mercados de madeira certificada e produtos madeireiros (nozes e escultura em 
madeira, por exemplo). Há um projeto específico voltado à recuperação de florestas degradadas e em 
todos os casos o governo atua através de ONGs nacionais e muitas vezes locais.

O Desenvolvimento do Setor Florestal no Vietnã é um projeto de seis anos copatrocinado pelos governos 
do Vietnã, da Finlândia e dos Países Baixos e pelo Banco Mundial. Voltado para proprietários de florestas 
familiares (lotes com menos de 66.000 hectares) o projeto promove a certificação florestal através da 
criação de fundos locais para financiar serviços de consultoria para a execução de pré-avaliações e 
avaliações de certificação, auditorias de controle regulares, treinamento em auditoria de padrões de 
certificação para as equipes locais, promoção de vendas dos produtos certificados para exportação, além 
do desenvolvimento e da manutenção de um banco de dados de florestas certificadas.

Governos europeus, incluindo os do Reino Unido, dos Países Baixos, da Bélgica e da Alemanha, seguem 
políticas públicas de compras verdes que estimulam as autoridades a comprar produtos certificados.

O Ministério para Cooperação e Desenvolvimento da Alemanha (BMZ) ofereceu ao FSC recursos para 
a promoção do manejo sustentável de florestas. Esses recursos ajudaram a estabelecer um projeto de 
Parceria Público-Privada (PPP) que fortaleceu a presença do FSC na região Amazônica, na Bacia do 
Congo e na China, superando deficiências econômicas estruturais das representações nacionais do FSC 
nesses países.
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Em Kosovo o programa USAID apoiou a certificação, fornecendo fundos para o desenvolvimento da 
norma FSC de manejo florestal de Kosovo.
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Atividades governamentais para promover a certificação florestal 

Criação e cumprimento de políticas e regulamentações adequadas para o manejo florestal 
responsável e garantia de controles eficientes e eficazes; criação de condições favoráveis 
para sistemas de certificação florestal sólidos e de base multissetorial equilibrada, tais como 
o FSC (ex.: Brasil, Guatemala e África do Sul), incluindo incentivos fiscais para titulares de 
certificado (ex.: Peru).

Apoio à prática de manejo florestal responsável através de instrução e treinamento; apoio à 
criação de cursos que ajudem as pessoas a compreender o valor de florestas saudáveis e 
de uma economia verde; treinamento nos processos de certificação voluntária baseado em 
processos participativos.

Em regiões de florestas públicas, a busca por certificação FSC dessas florestas,  
evidenciando o manejo responsável com a participação dos stakeholders.

Apoio e incentivo ativo a processos de tomada de decisão multissetoriais direcionados 
ao FSC, a fim de obter a certificação de Manejo Florestal FSC de florestas privadas e 
comunitárias. 

Promoção e apoio na assistência a processos de certificação de manejo florestal por 
organizações de desenvolvimento social, em especial em países tropicais e subtropicais. 

Informação e mobilização dos consumidores para que saibam diferenciar os produtos com 
base no impacto socioambiental, e para que compreendam que produtos florestais de 
origem duvidosa contribuem para práticas irresponsáveis de manejo florestal, tais como 
extração excessiva, degradação, atividades ilegais e violação dos direitos dos trabalhadores. 
Identificação, nas políticas de compras públicas, de sistemas de certificação confiáveis que 
possam ter a aprovação do consumidor. 

Prática de compras públicas verdes, com base em critérios sólidos, e apoio a um mercado 

de produtos certificados amplo e confiável, incluindo o estabelecimento de metas 

progressivas.
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About FSC
O Forest Stewardship Council (FSC) é uma organização independente, não 
governamental e sem fins lucrativos criada para promover o manejo responsável 
das florestas mundiais. O FSC é um fórum sem igual onde stakeholders do 
mundo todo se reúnem e, através de processos multissetoriais sólidos, definem 
os critérios sociais e ambientais essenciais de manejo florestal. Esses princípios 
fundamentais são levados a cabo nas florestas ao redor do mundo através 
certificação FSC. Com a ajuda de programas, serviços e soluções de apoio à 
certificação FSC, o Forest Stewardship Council fortalece organizações, empresas 
e comunidades na adesão a um manejo florestal que supre as necessidades 
sociais, econômicas e ecológicas das gerações atuais e futuras.

Image © Fran Flores Dima-ala

Este documento também está disponível em Inglês, Espanhol e Frances.

Para últimas atualizações, por favor visite a página : http://bit.ly/fscrio20.

Junte-se ao FSC na Rio+20!

13 de Junho
11.30 – 13.00

Série de Conferências da BWI sobre indústrias susten-
táveis. Painél de Debate na Rio+20: Agenda e ações 
das Uniões Globais. Fabiola Zerbini, Diretora do FSC 
Brasil.

Hotel Royalty Copacabana 

13.15 – 14.45
Evento Paralelo na Rio +20. Certificação florestal como 
contribuição para o desenvolvimento sustentável. O 
trabalho e impactos.

RIOCENTRO, sala T3  

16 de Junho
11.00 –  13.00

Evento Palalelo (Rio+20 CNO). Certificação como uma 
ferramenta para tornar economias mais verdes. 

Espaço Arena da Barra, Auditório ARN-2

18.00 – 19.30
Idéias Justas & Soluções do IIED para um planeta sus-
tentável. Fazenda florestal localmente controlada: Uma 
fundamentação para economias verdes justas? Locally 
John Hontelez, Chefe de advocacia do FSC.

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC)
 
17 de Junho
15.30 – 18.00

Diálogos sobre desenvolvimento sustentável (Diálogos 
do Rio). Seção Florestal. Andre de Freitas, Diretor 
Geral do FSC .

RIOCENTRO
 
18 de Junho
14.00 – 15.30

Evento da FAO-BRACELPA-ICFPA: Florestas, o 
coração de uma economia verde. Painél de discussões 
– Certificação Florestal: A mudança de paradigna na 
economia verde. Andre de Freitas, Diretor Geral do 
FSC..

Ribalta

19 de Junho
13.00 – 20.30

8a Mesa redonda do CIFOR 8th na Rio+20
Estande do FSC

Hotel Royal Tulip

20 de Junho
12.30 – 13.30 

Cidades Globais na Rio+20  : seção conjunta do 
ISEAL-FSC. Como normas e certificações pode ajudar 
a formar cidades sustentáveis: Lições do setor florestal

Parque dos Atletas

FSC é um membro fundados da Iniciativa Pública de 
Compras Sustentáveis, que será lançada no dia 18 de 
Junho, às 17:00 horas no pavilhão da UNEP. O FSC 
também é um membro da Coalisão da Economia Verde 
e endossa os “9 Princípios para uma Economia Verde” 
(www.greeneconomycoalition.org).

#FSC_IC http://on.fb.me/FSCfacebook

Contatos do FSC na Rio+20
John Hontelez ·  Chief Advocacy Officer FSC ·  j.hontelez@fsc.org

Anakarina Perez Oropeza · Communications Officer · a.perezoropeza@fsc.org


