
preservação de floresças nativas está
entre essas ações, que ganham im-
portância por tudo o que envolve:
aquecimento global, declínio da

biodiversidade, extinção de espécies, colapso
de economias locais, trabalho escravo e in-
fantil, entre outros problemas.

O Brasil detém uma das maiores áreas flo-
restais no mundo: cerca de dois terços de seu
território são cobertos por florestas. Da área
cotai de 845 milhões de hectares, 66% é co-
berta por florestas naturais, 0,5% por planta-
ções de várias espécies de Eucalyptus e Pinus
e a área remanescente (33,5%) é ocupada pe-
la agricultura, pecuária, áreas urbanas, etc.,
segundo dados da FAO - Organização das
Nações Unidas para a Agricultura e Alimen-
tação de 2003.

E é da madeira de florestas que provêm a
matéria-prima para a produção de celulose e
papei; porém, cada vez mais, é da madeira
proveniente de reflorestamento que ela está
se originando hoje.

As preocupações mundiais em torno dos
problemas florestais levou à criação da or-
ganização FSC - Forest Stewardship
Council - IC, em 1993, na cidade de To-
ronto, Canadá, com mais de 130 partici-
pantes de 26 países. Em 2001, foi criado o
FSC Brasil (o Conselho Brasileiro de Ma-
nejo Florestal), resultado do avanço da cer-
tificação florestal no Brasil.

A certificação florestal deve garantir que a
madeira utilizada em determinado produto é
oriunda de um processo produtivo manejado

de forma ecologicamente adequada, social-
mente justa e economicamente viável, e no
cumprimento de todas as leis vigentes. O
processo de certificação é conduzido pela cer-
tificadora. No Brasil, existem atualmente cin-
co certificadoras credenciadas pelo FSC IC,
entre elas a Imaflora.

O FSC é hoje o selo verde mais reconheci-
do em todo o mundo, com presença em mais

de 75 países e todos os conti-
nentes. Atualmente, os negócios
com produtos certificados ge-
ram cerca de 5 bilhões de dóla-
res por ano em todo o mundo.
Hoje, o mercado de produtos
brasileiros certificados pelo FSC
movimenta mais de R$ l bilhão
por ano e a estimativa é que este
número tenha atingido RS 3 bi-
lhões até 2007.

junho 2008

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Embanews, a. 18, n. 218, p. 42, jun. 2008.




