
e as florestas



Você já viu essa marca?



Sabe o que ela significa?

 

A partir de agora, 
fique ligado no FSC!



FSC é a sigla de  

Forest Stewardship Council® 

(em português, Conselho  

de Manejo Florestal).

É uma organização 

independente, não

governamental, sem fins 

lucrativos, com a missão de 

ajudar a cuidar das florestas,  

   dos animais e das  

        pessoas que vivem nelas.



As florestas são...

Vitais para as nossas vidas e cobrem  
cerca de 30% da área terrestre mundial.

Habitat dos povos indígenas e 
comunidades tradicionais, quilombolas, 
ribeirinhos, seringueiros e de muitas 
espécies de animais e plantas.

Fonte de riqueza – fornecem madeira, 
resina, celulose, cortiça, frutos, óleos 
essenciais. Protegem o solo da erosão, 
garantem a produção de água, criam 
postos de trabalho e melhoram a 
qualidade de vida. 

Também são utilizadas como espaço de 
lazer e contato com a natureza. 



As florestas  
representam a  

vida e precisamos  
conservá-las! 

Você pode ajudar!  

Saiba como >

A certificação FSC é  
um sistema de garantia 
internacionalmente reconhecido 

que identifica, através de sua marca, 

produtos madeireiros e 
não madeireiros de origem 
responsável. É um link  

confiável entre a produção e o  

consumo consciente.   

Para as pessoas que vivem nas 
grandes cidades, tudo 
parece distante... Muitas nunca 

visitaram uma floresta – e talvez nem 

todas tenham essa oportunidade.  

E por estar longe, a 
tendência é pensar que  não 
podemos fazer nada...



Mas se você é a favor de conservar  
as florestas, apoie essa causa!

Não é preciso estar lá – basta conhecer, 

entender e saber que existe uma alternativa 

muito próxima de você – é só optar por 

produtos certificados, com o selo FSC!

Quando se ouve falar em desmatamento,  

a primeira coisa que pensamos é: 
 

“Não vou mais consumir madeira”

Certo?  

ERRADO!!!

Podemos e devemos continuar 
consumindo produtos madeireiros, 

mas precisamos ter a garantia 
de origem. Assim as empresas 

ganham credibilidade e diminuem o risco 

reputacional, e os consumidores não se 

preocupam porque conhecem a procedência.



Você sabia que...

... se pararmos de  
consumir madeira, as 
florestas vão acabar?  

Isso porque, se pararmos de 
consumir madeira, as áreas 
com vocação florestal serão 
substituídas por outros usos, 
como pastos para pecuária  
ou plantios de soja. 

O importante é 
saber a origem da 
madeira que está 
sendo consumida.

Ao extrair a madeira  
de forma responsável,  
dentro da capacidade de 
reposição das florestas, 
cria-se um incentivo para  
a sua sobrevivência! 



A cada um minuto,  
dois campos de futebol são 
desmatados na Amazônia. :-((  
O equivalente a dois  
hectares por minuto!

A certificação FSC é uma das 

principais ferramentas de 

combate ao desmatamento e 

contribui para o uso responsável 

dos recursos naturais! Por isso, 

ao consumir produtos de origem 

florestal, faça a sua parte e 

procure o selo FSC!

O que parece ser uma 
ameaça aos recursos 
naturais é, na verdade,  
o mecanismo para  
a sua conservação!



Os produtos de origem florestal estão 
muito mais presentes no nosso dia a 

dia do que podemos imaginar.

Procure o selo FSC 

nos papeis, livros, 

revistas, embalagens, 

lápis, lousas, rolhas, 

móveis, objetos, portas, 

janelas, pisos e até em 

construções inteiras. 

E tenha a garantia de 

que estes produtos 

são de origem 

responsável e vêm 

de florestas bem 

manejadas.



As boas práticas acontecem 
tanto em florestas nativas  
como em plantações florestais.

As florestas nativas são aquelas  

que têm sua composição original, 

ou seja, não foram plantadas  

pelo homem. Aqui no Brasil temos,  

por exemplo, a Amazônia – uma 

grande área de florestas nativas, 

que podem gerar recursos ao  

serem manejadas e conservadas 

ao mesmo tempo, quando 

certificadas pelo FSC. 



As plantações florestais são  
aquelas intencionalmente  
produzidas pelo homem. 

Na grande maioria são formadas 

por uma única espécie, e têm como 

objetivo a produção de produtos 

madeireiros, não madeireiros ou 

recuperação de áreas degradadas. 

Bem manejadas, podem gerar 

diversos benefícios ambientais 

e sociais, como melhoria dos 

recursos hídricos, proteção do 

solo, geração de emprego e renda, 

proteção de fauna, etc.



As árvores absorvem CO2  
à medida que crescem e 
os produtos de madeira 
armazenam esse carbono. 
Em comparação com outros 
materiais de construção 
tradicionais, como o aço, a 
madeira requer muito menos 
energia para ser produzida.

Temos cerca de 8 milhões 
de hectares de área de 

plantações florestais no 
Brasil, e elas absorvem 

aproximadamente 
1,7 bilhão de toneladas 

de CO2 da atmosfera.
(Fonte: Relatório anual Ibá 2016)

!



Ao optar por produtos 
certificados FSC, você 
ajuda a conservar as 
florestas, preserva a  
vida dos animais 
e garante o bem 
estar e os direitos 
dos trabalhadores, 
comunidades e  
povos indígenas.



Cada um de nós é 
responsável por 
estimular o bom uso 
das nossas florestas.

Então...
Questione!
Entenda!

E procure o selo!



Escreva o que as florestas 
representam para você
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