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RESUMO 

Alto valor de conservação: uma avaliação em três escalas 

O conceito de Alto Valor de Conservação (AVC) foi desenvolvido 
pela certificação florestal FSC (Forest Stewardship Council), e tem por 
objetivo designar áreas com características excepcionais devido a 
presença de importantes atributos, divididos nas seguintes categorias: 
florestas com concentração significativa de biodiversidade; grandes áreas 
florestais em nível de paisagem, que contenham populações viáveis da 
grande maioria das espécies de ocorrência natural; áreas florestais 
contidas ou que contém ecossistemas raros, ameaçados ou em perigo; 
áreas florestais em situações críticas que forneçam serviços básicos da 
natureza; áreas florestais fundamentais para atender necessidades 
básicas das comunidades locais; áreas florestais críticas para a 
identidade cultural tradicional de comunidades locais. Trata-se de um 
conceito inovador ao incluir aspectos sociais e culturais, razão pela qual 
tem sido amplamente utilizado fora do setor florestal, sendo incorporado 
por esquemas de certificação ligados a commodities e biocombustíveis, 
empresas de cadeia de logística (produção) e instituições financeiras. A 
identificação dos atributos pode ser feita seguindo-se uma abordagem 
genérica, na qual o manejo deve contribuir para manutenção ou 
incremento dos atributos identificados seguindo uma abordagem de 
precaução, incluindo as comunidades locais no processo de identificação 
das áreas de AVC. Para melhor uso deste conceito em situações 
específicas, alguns países adaptam os conceitos gerais em documentos 
chamados de Interpretação Nacional. O Brasil é um dos países que ainda 
não possuem uma interpretação Nacional e, portanto, a identificação de 
áreas de AVC é feita utilizando-se a abordagem genérica. Este trabalho 
se propõe a uma análise ampla do uso do conceito de AVC em três 
diferentes escalas: análise das publicações existentes sobre o tema, 
aplicação regional por meio das interpretações nacionais e uso do 
conceito no Brasil pelos empreendimentos de manejo florestal certificado 
pelo FSC. O capítulo 1 consiste em uma revisão estruturada das 
publicações existentes a nível mundial sobre o tema, que possibilitou a 
formação de uma base considerando as principais informações 
disponíveis sobre o tema. No capítulo 2 aprofunda-se em uma análise do 
conceito regional, considerando apenas os países que possuem uma 
interpretação nacional, reconhecendo as diferenças e características 
próprias de cada local. Por fim, o terceiro capítulo tem como foco 
específico os empreendimentos de manejo florestal certificado no Brasil, 
possibilitando o levantamento dos atributos identificados até o momento e 
a realização de uma análise das etapas de condução dos estudos de AVC 
por meio de questionários. 

 

Palavras-chave: Alto valor de conservação; FSC; Certificação florestal; conservação 

da biodiversidade; Revisão estruturada 
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ABSTRACT 

High conservation value (HCV): a three-step evaluation 

The concept of High Conservation Value (AVC) was developed by 
the Forest Stewardship Council (FSC), and its purpose is to designate 
areas with exceptional characteristics due to the presence of important 
attributes, divided into the following categories: forests with a significant 
concentration of biodiversity; large landscape-level forest areas containing 
viable populations of the vast majority of naturally occurring species; forest 
areas contained or containing rare, threatened or endangered 
ecosystems; forest areas in critical situations that provide basic services of 
nature; areas that are fundamental to meeting the basic needs of local 
communities; areas critical for the traditional cultural identity of local 
communities. It is an innovative concept to include social and cultural 
aspects, which is why it has been widely used outside the forest sector, 
being incorporated by certification schemes linked to commodities and 
biofuels, logistics chain companies (production) and financial institutions. 
The identification of the attributes can be done following a generic 
approach, in which the management should contribute to the maintenance 
or increment of the attributes identified following a precautionary 
approach, including the local communities in the process of identifying the 
areas of HCV. To better use this concept in specific situations, some 
countries adapt the general concepts into documents called National 
Interpretation. Brazil is one of the countries that do not yet have a national 
interpretation and, therefore, the identification of areas of HCV is done 
using the generic approach. This work proposes a broad analysis of the 
use of the concept of HCV in three different scales: analysis of existing 
publications on the theme, regional application through national 
interpretations and use of the concept in Brazil by the forest management 
companies certified by the FSC. Chapter 1 consists of a structured review 
of the existing worldwide publications on the subject, which enabled the 
formation of a base considering the main information available on the 
theme. In Chapter 2, the analysis of the regional concept is analyzed, 
considering only the countries that have a national interpretation, 
recognizing the differences and characteristics of each place. Finally, the 
third chapter focuses specifically on certified forest management projects 
in Brazil, enabling the identification of attributes identified so far and 
conducting an analysis of the stages of conduction of HCV studies through 
questionnaires. 

 

Keywords: High conservation value; FSC; Forest certification; Conservation of 

biodiversity; Structured review  
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos a biodiversidade no mundo vem sendo ameaçada apesar 

de esforços da maioria dos governos para sua proteção (BUTCHART et al., 2010). O 

Brasil juntamente com o Canadá e a Rússia são os países que abrigam a maior 

parte das florestas preservadas no mundo (POTAPOV et al., 2008), as quais 

apresentam características excepcionais no que diz respeito a conservação da 

biodiversidade e promoção de serviços ecossistêmicos, como estoque de carbono e 

regulação do ciclo hidrológico (GIBSON et al., 2011; POTAPOV et al., 2012). No 

Canadá, por exemplo, grande parte das florestas acabam sendo protegidas devido a 

sua inacessibilidade (ANDREW; WULDER; COOPS, 2012). Por sua vez, na região 

tropical onde estão presentes quase metade das florestas preservadas do mundo, 

foram registradas as maiores perdas, da ordem de 320 mil km² na América do Sul e 

100 mil km² na África, entre os anos 2000 e 2013 (POTAPOV et al., 2017), 

provocando grandes impactos na conservação da biodiversidade e 

consequentemente despertando a atenção dos pesquisadores em todo o mundo a 

respeito do assunto (HAUREZ et al., 2017; KLEINSCHROTH et al., 2017; POTAPOV 

et al., 2017; RORIZ; YANAI; FEARNSIDE, 2017) 

Parte da perda de florestas nos trópicos pode ser atribuída a expansão de 

grandes áreas de plantio de monoculturas, tais como óleo de palma, soja, cana de 

açúcar e plantios florestais (EDWARDS; LAURANCE, 2012), e podem causar grande 

impacto no ambiente de modo a impedir a sobrevivência de grande parte das 

espécies naturais levando a extinção (FITZHERBERT et al., 2008). Dessa forma, 

reverter este cenário deve envolver políticas que integrem a conservação da 

biodiversidade no planejamento da paisagem sem retirar o valor econômico 

(BUTCHART et al., 2010). Neste sentido a certificação tem um papel importante, 

promovendo o manejo sustentável e conservação das florestas com base no tripé 

social, ambiental e econômico (AULD; GULBRANDSEN; MCDERMOTT, 2008; 

GÓMEZ-ZAMALLOA; CAPARRÓS; AYANZ, 2011).  

As florestas tropicais manejadas certificadas pelo FSC (Forest Stewardship 

Council) apresentam diversos indicativos de uma maior sustentabilidade, tais como 

maior biomassa acima do solo e menores danos à floresta (KALONGA; 

MIDTGAARD; KLANDERUD, 2016; MEDJIBE; PUTZ; ROMERO, 2013) que refletem 

em ganhos com a conservação da biodiversidade (ARBAINSYAH et al., 2014) e 
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potenciais benefícios socioeconômicos a partir de produtos madeireiros e não 

madeireiros (DUCHELLE; KAINER; WADT, 2014). 

Dentro do sistema de certificação florestal surge o conceito de Alto Valor de 

Conservação (AVC), designando áreas excepcionais quanto à diversidade de 

espécies, ecossistemas em nível de paisagem, ecossistemas e habitats, serviços 

ecossistêmicos, necessidades das comunidades e valores culturais (BROWN et al., 

2013). Uma vez identificadas, estas áreas devem receber manejo que contribua para 

a manutenção dos diferentes atributos identificados, tais como presença de espécies 

endêmicas e ameaçadas (FREE et al., 2015; JONES; BYRNE, 2010) florestas 

significativas em nível de paisagem (PATRU-STUPARIU et al., 2013; WHITMAN; 

HAGAN, 2007), ecossistemas e habitats críticos ou ameaçados (BALLANTYNE; 

PICKERING, 2015; CASSANO; BARLOW; PARDINI, 2012), áreas de estoque de 

carbono e recarga de aquíferos (BUGALHO et al., 2016), áreas de manejo 

agroflorestal determinantes para a sobrevivência e desenvolvimento de 

comunidades (LAIRD; AWUNG; LYSINGE, 2007; MARTINI et al., 2012) ou de 

florestas que estão associadas a um valor espiritual para comunidades (BOSSART; 

ANTWI, 2016). Apesar de recente, o conceito tem sido bastante utilizado por 

diversos esquemas de certificação e empresas do setor privado, os quais exigem a 

condução de estudos para avaliação da existência dos atributos de alto valor. 

Neste contexto, este trabalho tem por objetivo entender o uso da abordagem 

das AVC por meio da avaliação das publicações sobre o tema, aplicação regional 

por meio das interpretações nacionais e uso do conceito no Brasil pelos 

empreendimentos de manejo florestal certificado pelo FSC. O trabalho foi 

organizado nos seguintes capítulos: 

 

Capítulo 1. Alto valor de conservação (AVC): uma revisão global 

Objetivos: Compilar informações de pesquisas relacionadas às AVC’s, e 

compor uma base de dados a nível mundial sobre o tema. 

 

Capítulo 2. Aplicação regional do conceito de alto valor de conservação: 

avaliação das interpretações nacionais 

Objetivos: Avaliar as interpretações nacionais, entendendo as adaptações do 

conceito de AVC utilizadas em cada país. 

Capítulo 3. O conceito de alto valor de conservação aplicado no Brasil 
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Objetivos: Realizar um levantamento das áreas de AVC identificadas no 

Brasil e entender como seu processo de avaliação está sendo conduzido pelos 

empreendimentos florestais certificados. 
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2. ALTO VALOR DE CONSERVAÇÃO (AVC): UMA REVISÃO GLOBAL 

Resumo 

Desde a sua primeira versão dos princípios e critérios, a 
certificação florestal FSC reconhece a importância ecologia e social das 
florestas. É o início do conceito de AVC, que surge pela primeira vez com 
este nome em 1998. Este conceito tem por objetivo a identificação de 
atributos que conferem uma importância especial a uma área, dentre uma 
ou mais das seis diferentes categorias: diversidade de espécies, grandes 
ecossistemas na paisagem, ecossistemas e habitats, serviços 
ecossistêmicos, necessidades básicas das comunidades e valor cultural 
tradicional de comunidades locais. Este conceito é pioneiro quanto à 
incorporação de aspectos sociais e culturais, razão pela qual tem sido 
utilizado por diversos outros esquemas de certificação, empresas de 
cadeia de logística (produção) e instituições financeiras, que buscam 
incorporar estes valores dentro de sua atuação e junto a fornecedores, 
concessão de financiamento ou manejo responsável. Apesar de 
amplamente utilizado existem diversas críticas quanto ao uso do conceito, 
principalmente pela falta de informações disponíveis sobre o tema. Este 
capítulo tem por objetivo reunir as informações de publicações disponíveis 
sobre identificação, monitoramento e manejo de áreas de AVC. Para isso 
foi realizada uma revisão estruturada da literatura, para a qual foram 
selecionados 218 artigos científicos publicados em 19 periódicos 
diferentes, além de 35 publicações gray, obtidas nas bases de busca 
relevantes para o tema. Utilizando-se estatística descritiva tabular e 
gráfica, foram analisadas as informações sobre local e enfoque do estudo, 
categoria de atributo avaliado e tipo de atributo avaliado para cada 
publicação selecionada. Austrália, Estados Unidos e Reino Unido 
concentraram cerca de 50% dos artigos científicos selecionados, ligados 
principalmente a diversidade de espécies e ecossistemas. Na região 
tropical, Brasil, Indonésia e Malásia foram os países com maior número 
de estudos, com destaque para os temas de conservação de paisagens e 
ecossistemas fragmentados e os impactos do avanço de culturas como 
óleo de palma sobre áreas de importância para conservação de espécies 
nativas. O enfoque de aplicação destes artigos encontra-se, em grande 
parte, na identificação e monitoramento dos atributos de AVC, com uma 
lacuna existente sobre o manejo destas áreas. Os artigos gray trazem os 
principais resultados e roteiros metodológicos envolvendo diversos 
aspectos da abordagem de AVC, agregando uma importante fonte de 
conhecimento para usuários do conceito de AVC e auditores. 

 
Palavras-chave: Alto valor de conservação; Revisão estruturada; Diversidade de 

espécies; Conservação da biodiversidade 
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Abstract 

Since its first version of the principles and criteria, FSC forest 
certification recognizes the ecological and social importance of forests. It 
is the beginning of the concept of HCV, which appears for the first time 
with this name in 1998. This concept aims to identify attributes that give 
special importance to an area, among one or more of the six different 
categories: species diversity, Large ecosystems in the landscape, 
ecosystems and habitats, ecosystem services, basic community needs 
and traditional cultural value of local communities. This concept is a 
pioneer in the incorporation of social and cultural aspects, which is why it 
has been used by several other certification schemes, logistic chain 
companies (production) and financial institutions, which seek to 
incorporate these values within their performance and with suppliers, 
financing concession or responsible management. Although widely used 
there are several criticisms regarding the use of the concept, mainly due to 
the lack of available information on the subject. This chapter aims to 
gather information on available publications on identification, monitoring 
and management of HCV areas. In order to do that, a structured review of 
the literature was carried out, for which 218 scientific papers published in 
19 different journals were selected, as well as 35 gray publications, 
obtained in the search databases relevant to the topic. Using descriptive 
tabular and graphical statistics, we analyzed the information about the 
study's location and focus, the attribute category evaluated and the 
attribute type evaluated for each selected publication. Australia, United 
States and United Kingdom have concentrated around 50% of selected 
scientific articles, mainly linked to species diversity and ecosystems. In the 
tropical region, Brazil, Indonesia and Malaysia were the countries with the 
highest number of studies, with emphasis on the conservation of 
fragmented landscapes and ecosystems and the impacts of the advance 
of crops such as palm oil on areas of importance for conservation of native 
species. The focus of application of these articles lies in the identification 
and monitoring of HCV attributes, with a lack of management of these 
areas. The gray articles bring the main results and methodological 
roadmaps involving several aspects of the HCV approach, adding an 
important source of knowledge for users of the concept and auditors. 

 
Keywords: High conservation value; Structured review; Diversity of species; 

Conservation of biodiversity 
 

2.1. Introdução 

O conceito de AVC foi apresentado pelo FSC (Forest Stewardship Council), 

uma organização independente, não governamental, criado em 1993 para promover 

o manejo florestal sustentável, e hoje um dos principais esquemas de certificação 

florestal existente (SYNNOTT, 2005). Por meio de indicadores, princípios e critérios, 
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reconhece a origem sustentável dos produtos (AULD; GULBRANDSEN; 

MCDERMOTT, 2008), presente em 81 países totalizando 190,4 milhões de hectares 

de florestas certificadas (FSC, 2016). Os produtos certificados seguem padrões e 

critérios sociais, ambientais e econômicos, ganhando valorização pela sua origem 

sustentável. 

Desde a primeira versão dos Princípios e Critérios (P&C) o FSC reconhece a 

importância ambiental e social das florestas, que foram desenvolvidos ao longo dos 

anos. Em 1994 o Princípio 9 estabeleceu que florestas primárias, secundárias bem 

desenvolvidas e áreas de grande relevância ambiental, social e cultural devem ser 

conservadas, dando início do conceito de AVC. Em 1998 foi proposta uma mudança 

no Princípio para adquirir o título de “Manutenção de Florestas de Alto Valor de 

Conservação”, incluindo que o manejo em áreas AVC deve contribuir para a 

manutenção ou ampliação dos seus atributos, adotando uma abordagem de 

precaução (Figura 1). Naquele momento, os atributos que definiram AVC eram 

divididos em quatro categorias (SYNNOTT, 2005): 

a) Florestas com significativa concentração de biodiversidade ou em nível 

de paisagem que contenham populações viáveis da maioria das espécies 

naturais; 

b) Florestas que contenham ecossistemas raros, ameaçados ou em perigo; 

c) Florestas que promovem serviços básicos da natureza em situações 

críticas; 

d) Florestas fundamentais para atender as necessidades básicas de 

comunidades locais (como subsistência e saúde) e/ou áreas críticas para 

a identidade cultural tradicional de comunidades locais, que devem ser 

identificadas em conjunto com essas comunidades. 
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Figura 1. Principais alterações no conceito de AVC ocorridas ao longo do tempo com 
base nas versões dos Princípios e Critérios do FSC 

 
Em 2003 o Proforest, organização de apoio no desenvolvimento do conceito 

de AVC, formalizou a abordagem e elaborou um guia para interpretação e aplicação 

do conceito, chamado de Ferramentas Práticas para Florestas com Altos Valores de 

Conservação. O conceito de AVC pode ser então definido como: “um valor biológico, 

ecológico, social ou cultural de importância excepcional ou crítica”, sendo que as 4 

categorias anteriores são desmembradas em 6 (BROWN et al., 2013): 

a) Florestas com concentração significativa de biodiversidade; 

b) Grandes áreas florestais em nível de paisagem, que contenham populações 

viáveis da grande maioria das espécies de ocorrência natural; 

c) Áreas florestais contidas ou que contém ecossistemas raros, ameaçados ou 

em perigo; 

d) Áreas florestais em situações críticas que forneçam serviços básicos da 

natureza; 

e) Áreas florestais fundamentais para atender necessidades básicas das 

comunidades locais; 

f) Áreas florestais críticas para a identidade cultural tradicional de comunidades 

locais. 

Entre 2009 e 2011 o FSC em conjunto com o HCVRN (High Conservation 

Value Resource Network) revisaram as definições de AVC, processo que envolveu a 

contribuição de partes interessadas de outros sistemas de sustentabilidade. O 

1ª versão P&C P9 - Manutenção de 

Florestas de Alto 

Valor de 

Conservação

Guia para identificação 

e divisão em 6 

categorias

1994 1998 2003

Revisão das 

definições de  AVC

20112009

V1.0 FSC-STD-01-001 (v5.0)V2.0 V3.0 V4.0



17 

 

resultado foi a versão 5.0 dos P&C do FSC, incluindo as definições de AVC no 

princípio 9, considerando então todos os ecossistemas (BROWN et al., 2013). 

Atualmente o conceito de AVC tem sido amplamente utilizado fora do setor 

florestal, sendo incorporado por esquemas de certificação ligados a commodities e 

biocombustíveis, empresas de cadeia de logística (produção) e instituições 

financeiras (DENNIS et al., 2008). De modo geral, estas entidades buscam no uso 

do AVC uma forma de incorporar valores ambientais e sociais significativos e críticos 

dentro da sua atuação, junto a fornecedores, concessão de financiamento ou 

manejo responsável. Atualmente, de acordo com o HCVRN são mais de 50 

empresas e 10 instituições financeiras que fazem o uso do conceito (Figura 2). 

 
Figura 2. Esquemas de certificação, empresas privadas e instituições financeiras 
que atualmente fazem uso do conceito de AVC 

 

Apesar de ser amplamente utilizado, existem diversas críticas quanto ao 

uso, desenvolvimento do conceito e contribuições do AVC para a biodiversidade. 

Edwards; Fisher e Wilcove (2012) apontam que as definições do conceito são 

ambíguas e subjetivas, provocando diferenças na aplicação nos diversos 

ecossistemas. Essas diferenças também foram levantadas por Abell, Morgan e 

Morgan (2015) em relação aos recursos hídricos, pois haveria poucas 

especificações quanto à identificação e manejo das possíveis atributos ligados à 
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produção de água e espécies e ecossistemas aquáticos. Melhorias nas definições e 

formas de aplicação do conceito são esperadas, e podem ocorrer com a participação 

de ONGs ambientais, pesquisadores, esquemas de certificação e do setor de 

produção (MEIJAARD; SHEIL, 2012) que devem ser feitas, segundo Dennis et al. 

(2008), de modo que a opinião de determinado setor não se sobressaia aos demais. 

Para que isso ocorra de maneira mais positiva, Senior et al. (2015) destacam a 

importância de estudos que avaliem a contribuição do conceito para a conservação 

da biodiversidade, e uma maior interação entre os setores acadêmicos, 

formuladores das políticas da certificação e usuários diretos do conceito, como 

gestores ambientais dos empreendimentos certificados. Por fim, Edwards e 

Laurance (2012) ressaltam que as principais culturas em expansão nos trópicos 

(cana, soja e óleo de palma) possuem esquemas próprios de certificação, mas que 

utilizam limites inadequados para determinação de áreas de AVC, tornando as 

florestas vulneráveis ao desmatamento. 

Assim, para verificar o nível de uso do conceito de AVC, foram elaboradas 

as seguintes perguntas: 

1) Em quais regiões e quais atributos de alto valor de conservação são mais 

estudados? 

2) O foco dos estudos relacionados a AVC é maior quando se trata de 

biodiversidade, paisagens e ecossistemas ou serviços ecossistêmicos, 

necessidades básicas das comunidades e valores culturais? 

3) Dentro da abordagem de AVC, as questões de identificação, monitoramento e 

manejo são igualmente estudadas? 

Diante do aumento do uso do conceito de AVC e da necessidade de 

informações para identificação, monitoramento e manejo apropriado das áreas, o 

presente estudo tem como objetivo reunir informações de pesquisas relacionadas ao 

AVC, compondo uma base de dados a nível mundial sobre o tema. 

 

2.2. Material e métodos 

2.2.1.  Coleta de dados 

A revisão da literatura sobre AVC engloba a avaliação de artigos publicados 

em revistas científicas e da literatura não científica, produzida por agências 
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governamentais, organizações privadas, ONG's, etc., também chamada de literatura 

gray. A metodologia utilizada, denominada revisão estruturada, consiste em definir 

perguntas que irão gerar os dados de forma sistemática a partir de cada publicação. 

Esta metodologia foi apresentada por Alderson, Green e Higgins (2004) e utilizada 

de maneira semelhante por Flórido (2015) e Klauberg, Silva e Lima (2016).  

Todos os dados que compuseram as planilhas para análise foram obtidos no 

próprio artigo. Estes dados estão divididos em descrição, características gerais e 

alto valor de conservação de acordo com as variáveis das categorias apontadas na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1. Informações base para catalogação de artigos utilizada na revisão 
estruturada 

Categoria Variável Informações 

Descrição Artigo 
Autor, ano, periódico e local de 

estudo 

Resultados 

obtidos 
Enfoque 

Monitoramento, identificação, 

manejo ou geral 

Alto valor de 

conservação 

Categoria 
AVC1, AVC2, AVC3, AVC4, 

AVC5, AVC6 

Atributo identificado 
Alta biodiversidade; espécies 

ameaçadas; produção de água 

 
Para obtenção dos artigos científicos já publicados foram utilizados dois 

bancos de dados. O ISI Web of Science é uma base de dados que integra o acesso 

a milhares de periódicos, e foi escolhida como fonte para obtenção dos artigos 

científicos. Como fonte de literatura não científica, foi utilizado o site do HCVRN que 

reúne uma série de documentos produzidos por ONGs e instituições de pesquisa 

abordando identificação e monitoramento de áreas de AVC. 

A busca na base de dados Web of Science utilizou as palavras chave “high 

conservation value” entre aspas, de modo que os termos aparecessem sempre 

nesta ordem. Desta maneira, é possível identificar as publicações disponíveis sobre 

o tema, minimizando a quantidade de resultados não relevantes. O resultado foi 

refinado para obter apenas artigos científicos (excluindo artigos de revisão e cartas) 

publicados na língua inglesa. Por se tratar de um tema recente, não foi definida 

restrição da data de publicação. 
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2.2.2. Análise de dados 

A partir dos dados obtidos nos artigos selecionados realizou-se uma análise 

descritiva com uso de estatística básica. Estas análises se baseiam em três 

categorias: i) país onde o estudo foi desenvolvido; ii) categoria e atributo de AVC; e 

iii) enfoque do estudo. 

O atributo refere-se ao objeto de estudo como por exemplo, produção de 

água que confere a área o grau de AVC4, referente a serviços ecossistêmicos. O 

enfoque do estudo foi definido com base na recomendação da condução do 

processo de avaliação de áreas de AVC, divididos em: 

 Identificação: a metodologia apresentada ou resultados obtidos 

podem ser utilizados para definir/verificar a ocorrência do atributo em 

questão; 

 Monitoramento: apresenta determinada metodologia ou estudo de 

caso que pode ser utilizado para verificar se está ocorrendo 

mudanças ou impactos no atributo, provocados pelo homem, 

operação de manejo ou ambiental; 

 Manejo: apresenta um procedimento ou técnica que pode ser utilizado 

como forma de preservar ou promover o atributo de AVC; 

 Geral: neste caso o estudo não trata de um atributo específico, mas 

discute as implicações que uso da abordagem de AVC pode trazer 

para a conservação da biodiversidade. 

2.3. Resultados e discussão 

2.3.1. Artigos científicos 

A busca na base de dados ISI Web of Science obteve um total de 546 

artigos de 234 periódicos diferentes. As primeiras publicações datam o ano de 1992 

– 2 artigos, não sendo registrada nenhuma publicação no ano de 1993 (Figura 3). O 

ano de maior número de artigos publicados sobre o tema foi 2015, com um total de 

66 artigos. Em 2016, foram encontrados 30 trabalhos publicados até o mês de junho. 

Antes do surgimento do conceito de AVC apresentado pelo FSC, os artigos 

utilizavam este termo para denominar áreas importantes para conservação, seja 

pela presença de espécies endêmicas ou ameaçadas (GIBBS et al., 1997; NILSSON 
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et al., 1995; PARR et al., 1995), para designar habitats que abrigam espécies raras 

ou ameaçadas (VEITCH; WEBB; WYATT, 1995; WINSTON; ANGERMEIERT, 1995) 

ou ecossistemas ameaçados (DEVANTIER et al., 1998). 

 
Figura 3. Número de artigos publicados por ano sobre o tema de AVC encontrados 
na base de dados ISI Web of Science 
 

Foi verificado que do total de periódicos identificados com o tema de alto 

valor de conservação, 183 possuem apenas 1 ou 2 artigos publicados, o que 

representa 38% das publicações (Tabela 2). Porém, os 5 periódicos com maior 

número publicações contabilizam 23% das publicações (totalizando 126 artigos), 

mostrando que em geral há poucos periódicos que abordem o tema com frequência. 

Dessa forma, após realizarmos os critérios de busca, foram selecionados 218 artigos 

de 19 periódicos diferentes. 
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Tabela 2. Periódicos selecionados para obtenção dos dados para análise 

Periódico Número de artigos Porcentagem 

Biological Conservation 42 19% 

Biodiversity and Conservation 31 14% 

Forest Ecology and Management 20 9% 

Journal of Applied Ecology 19 9% 

Plos One 14 6% 

Conservation Biology 12 6% 

Ecological Applications 10 5% 

Aq Conser Mar and Freshw Ecos 9 4% 

Austral Ecology 8 4% 

Oryx 7 3% 

Biotropica 6 3% 

Journal of Environmental Management 6 3% 

Journal of Insect Conservation 6 3% 

Landscape Ecology 6 3% 

Molecular Ecology 6 3% 

Acta Oecologica  5 2% 

Animal conservation 4 2% 

Restoration Ecology 4 2% 

Agroforest Syst 3 1% 

Total 218 100% 

 
Apesar da variedade de autores e periódicos existentes, a concentração de 

estudos se dá em países como a Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, os quais 

concentram 50% dos estudos, enquanto que 69 artigos foram realizados em outros 

40 países (Figura 4). Isso acontece pela maior produção científica das universidades 

e centros de pesquisa desses países. Entretanto, Brasil, Malásia e Indonésia são os 

únicos países tropicais que aparecem com mais de 3 estudos sobre o tema de AVC, 

isso acontece porque nessas regiões há uma maior pressão sobre as áreas naturais 

devido ao desmatamento e conversão de áreas naturais para uso agrícola, 

acelerando a perda de biodiversidade (BUTCHART et al., 2010; FOLEY et al., 2005). 

 

 



23 

 

 

Figura 4. Principais países onde são realizados estudos sobre AVC 

 

Cada um dos artigos realizados no Brasil focou em um ecossistema 

diferente. Cassano, Barlow e Pardini (2012) verificaram que ecossistemas 

agroflorestais na região da mata atlântica, em uma paisagem fragmentada, 

contribuem para a conservação de espécies de mamíferos. Por meio do 

levantamento de espécies presentes em fragmentos de floresta estacional 

semidecidual, Santos, Kinoshita e Santos (2007) verificaram que não houve relação 

entre riqueza de espécies e presença de espécies raras com o tamanho do 

fragmento, indicando que pequenas áreas de florestas podem conter alto valor de 

conservação. Loyola et al. (2008) utilizaram informações sobre ciclo de 

desenvolvimento de espécies ameaçadas de anfíbios, em uma abordagem mais 

completa e aplicável a diversas regiões do Brasil, para identificar áreas prioritárias 

para conservação. Na região amazônica, Solar et al. (2016) estudaram os impactos 

das mudanças do uso do solo em espécies de formigas, concluindo que áreas de 

florestas primárias perturbadas, e mesmo florestas secundárias possuem alto valor 

para conservação, uma vez que apresentam importante contribuição para 

conservação destas espécies. 
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Outra região tropical bastante estudada é o sudeste asiático, que apresenta 

alta biodiversidade e grande presença de espécies endêmicas e ameaçadas. O 

avanço da cultura do óleo de palma é um dos responsáveis pela pressão sobre a 

biodiversidade e perda de estoques de carbono, uma vez que metade dos plantios 

ocorre em áreas de florestas naturais. (RAMDANI; HINO, 2013). Por esta razão, 

surgem estudos relacionados com a presença de espécies de mamíferos em 

paisagem com plantios de óleo de palma (AZHAR et al., 2014), estimativa de 

população de espécies endêmicas ameaçadas (JOHNSON et al., 2005) e 

conservação da biodiversidade em paisagens naturais fragmentadas (KONOPIK; 

STEFFAN-DEWENTER; GRAFE, 2015; SASIDHRAN et al., 2016). Apesar dos 

impactos causados pelo avanço do óleo de palma, Koh e Wilcove (2008) mostraram 

que ainda existem áreas apropriadas para plantio, sem a necessidade de conversão 

de florestas. No Brasil também observa-se a disponibilidade de terras para expansão 

agrícola e pecuária, sem a necessidade de conversão de áreas naturais 

(SPAROVEK; GIAROLI; PEREIRA, 2011). Para que isso ocorra, é necessário 

planejamento do uso do solo e manejo adequado da paisagem, aliado a métodos de 

monitoramento das espécies que assegurem a preservação da biodiversidade 

(KONOPIK; STEFFAN-DEWENTER; GRAFE, 2015). 

Este tipo de planejamento foi realizado no Gabão, onde mais de 80% do 

território é ocupado por florestas e há expectativas de expansão do óleo de palma. 

Considerando os possíveis locais de desenvolvimento da cultura, e mapas de 

localização das florestas, biodiversidade, distribuição das espécies e de áreas de 

estoques de carbono, Austin et al. (2016) gerou mapas de possíveis áreas de AVC 

para diversidade de espécies, paisagens e ecossistemas. O resultado deste 

mapeamento mostrou que existem áreas suficientes para atender a demanda de 

produção de óleo de palma sem colocar em risco as áreas de alto valor de 

conservação. 

As categorias de AVC ligadas à biodiversidade (AVC1 e AVC3) são o 

principal foco dos artigos científicos avaliados, que somados representam 87% dos 

artigos avaliados (Figura 5). A biodiversidade no mundo é um tema bastante 

estudado e é mais consolidado do que temas ligados a serviços ecossistêmicos ou 

questões sociais e culturais em áreas de alta biodiversidade. Além disso, a grande 

perda de espécies no mundo faz com que haja uma maior quantidade de estudos 

sobre o tema. 
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Figura 5. Número de artigos realizados para cada categoria de AVC 

 
A segunda categoria mais estudada é a de paisagens, representada por 16 

dos artigos selecionados. As demais categorias de AVC apresentam uma 

quantidade de artigos bem menor, totalizando 2 artigos sobre serviços 

ecossistêmicos, 5 sobre necessidades das comunidades e 3 sobre aspectos sociais. 

Todavia, cinco dos artigos avaliados não tem enfoque específico em um atributo, e 

foram classificados como geral. 

O baixo número de artigos ligados a serviços ecossistêmicos evidencia que 

ainda há muito a ser estudado, principalmente em regiões onde a biodiversidade é 

ameaçada. Engel e Palmer (2008) mostraram que os serviços ambientais podem ser 

utilizados como ferramenta para fortalecimento das comunidades e promover 

alternativas à exploração madeireira, valorizando a floresta em pé e contribuindo 

para sua conservação. A experiência destes pesquisadores na Indonésia mostrou 

que a implantação de uma política de pagamentos por serviços ambientais pode 

funcionar, mas requer entendimento do contexto local, sendo necessários estudos 

regionais. 

Em relação aos atributos que conferem o caráter de AVC1 a uma área, 

destacam-se a diversidade de espécies – 86 artigos, e a presença de espécies 

endêmicas ou ameaçadas – total de 42 artigos (Figura 6). Em geral, a diversidade 

de espécies é avaliada por meio do levantamento das espécies existentes, e cálculo 

de índices de diversidade, e as espécies ameaçadas são definidas principalmente 
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por meio da lista de espécies ameaçadas da IUCN (União Internacional para 

Conservação da Natureza) (GRECH; MARSH, 2008; JONES; BYRNE, 2010; 

ROSTRO-GARCÍA et al., 2016; SALGUEIRO et al., 2003; SINCLAIR et al., 2011; 

TAYLOR; SUNNUCKS; COOPER, 1999; VEGA et al., 2007). 

 

 

Figura 6. Número de artigos realizados para os diferentes atributos de AVC 

 

Quanto aos ecossistemas (AVC3) o enfoque se deu principalmente para 

habitats importantes para conservação de espécies raras ou endêmicas (44 artigos), 

levantando importantes características do ecossistema que influenciam na 

composição e presença destas espécies, auxiliando na identificação de possíveis 

áreas de AVC (BEZUIJEN et al., 2001; FA et al., 2004; HÁJEK et al., 2010; 

ILMONEN, 2008). Em relação aos ecossistemas críticos e frágeis foram avaliados 33 

artigos, e constatou-se que os principais temas estudados são metodologias para 

identificação e principais fatores de ameaças (CURT et al., 2015; GILVEAR; 

SUTHERLAND; HIGGINS, 2008; KAUTZ et al., 2006). 

Dentro da categoria de AVC2 os artigos encontrados são relacionados 

apenas em ecossistemas relevantes em nível de paisagem, não sendo encontrados, 

por exemplo, estudos sobre florestas intactas. Em relação ao planejamento da 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Diversidade de espécies (AVC1) 

Espécie endêmica/ameaçada (AVC1) 

Ecos significativo na paisagem (AVC2) 

Ecossistema crítico/frágil (AVC3) 

Habitat espécies raras/endêmicas (AVC3) 

Produção de água (AVC4) 

Estoque de carbono (AVC4) 

Alimentação básica comunidades (AVC5) 

Encontro das comunidades (AVC6) 

Floresta sagrada (cultos religiosos) (AVC6) 

Valor cultural histórico (AVC6) 

Geral 

Número de artigos 



27 

 

paisagem, diferentes modelos tem sido empregados para conciliar usos do solo em 

busca da conservação dos ecossistemas naturais. Alguns trabalhos (COUSINS; 

LAVOREL; DAVIES, 2003; DORRESTEIJN et al., 2015; TORRELLA et al., 2013) 

avaliam o efeito do avanço de áreas de agricultura sobre paisagens naturais, e os 

impactos causados na sobrevivência de espécies nativas, obtendo como resultado 

parâmetros que permitem determinar taxas de ocupação que permita a conservação 

das espécies e desenvolvimento econômico. De modo semelhante, para o 

planejamento do uso do solo, Recatalá et al. (2000) utilizaram um modelo que 

incorpora as necessidades das diferentes partes interessadas, possibilitando assim 

um planejamento mais eficaz. Por fim, Corfingley et al. (2016) trabalharam com a 

relação entre áreas produtivas e de conservação, com objetivo de maximizar a 

biodiversidade e a geração de serviços ecossistêmicos. 

Não foram encontrados estudos sobre manejo e identificação de Florestas 

Intactas na Paisagem (IFL). A Moção 65 aprovado pelo FSC em 2014 trata da 

proteção das IFLs em áreas de concessão de manejo, e estabelece que as 

operações de manejo devam ser restritas a no máximo 20% da área de IFL em cada 

unidade de manejo, até que sejam estabelecidos padrões de certificação regional. A 

falta de estudos e informações locais dificulta a adoção de parâmetros adequados 

para manejo destas áreas, que além de imagens de satélite, depende de estudos 

locais que identifiquem as particularidades de cada floresta (HAUREZ et al., 2017; 

LAESTADIUS et al., 2011). Portanto, ainda são necessários diversos estudos até 

que se estabeleçam metodologias confiáveis para identificação e manejo apropriado 

a áreas de IFL. 

Para os serviços ecossistêmicos (AVC4) foi encontrado apenas um artigo, 

abordando os atributos de recarga de aquíferos e estoque de carbono. Bugalho et al. 

(2016) reuniram informações secundárias quanto a capacidade de recarga dos 

aquíferos e da quantidade de carbono estocado pelas florestas naturais em Portugal. 

O modelo desenvolvido pelos pesquisadores permitiu identificar as áreas que mais 

contribuem na promoção dos serviços ecossistêmicos e na conservação da 

biodiversidade, definindo desta forma, áreas prioritárias para conservação. Existem 

ainda outros importantes serviços ecossistêmicos a serem avaliados dentro da 

abordagem de AVC. No Brasil, por exemplo, a proteção do solo contra 

deslizamentos é uma questão crítica, uma vez que está diretamente associada a 

graves acidentes, principalmente em regiões próximas a centros urbanos (NERY; 
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VIEIRA, 2015). A definição destas áreas como AVC tem como objetivo levantar as 

principais ameaças a vegetação que protege o solo, estabelecer manejo adequado 

para manutenção da proteção, e que possa ser verificado por meio de 

monitoramento. 

Em relação a necessidades básicas de comunidades (AVC5), os artigos 

avaliados concentram-se apenas na questão da segurança alimentar. De modo geral 

estes artigos avaliaram sistemas agroflorestais como fonte primária de alimentação 

para pequenas comunidades, ao mesmo tempo em que contribuem para a 

manutenção da biodiversidade (BEAUDRY et al., 2011; LAIRD; AWUNG; LYSINGE, 

2007; MARTINI et al., 2012). Apesar de existirem diversos conflitos sociais próximos 

as áreas de floresta (MYLLYLÄ; TAKALA, 2011), durante a revisão não foi 

encontrado nenhum artigo envolvendo áreas de AVC. Por fim, os artigos referentes 

ao AVC6 focaram em áreas de valor cultural e histórico e florestas de importância 

para cultos religiosos. Loos et al. (2014) verificaram que áreas historicamente 

cultivadas e de importância cultural para comunidades concentram uma diversidade 

maior de espécies endêmicas quando comparadas com aquelas que adotaram um 

sistema de produção intensificado. De forma semelhante, Bossart e Antwhi (2016) 

verificaram que pequenos fragmentos florestais associados a um valor espiritual 

para comunidades apresentam alta biodiversidade, pois são historicamente 

protegidos por estas comunidades. Estes são apenas alguns exemplos de uma 

grande relação entre comunidades e a floresta, que contribui diretamente para o 

modo de vida de cerda de 90% dos 1,2 bilhão de pessoas que vivem em extrema 

pobreza no mundo todo (WORLD BANK, 2002). 

O enfoque dos artigos levantados concentra-se principalmente na 

identificação de áreas de AVC, totalizando 112 artigos, seguido de monitoramento, 

com 91 artigos e manejo com 29 artigos (Figura 7). Os artigos de identificação, em 

sua maioria, buscam verificar a presença de determinadas espécies ou utilizar 

cálculos de índices de vegetação que auxiliem na determinação de áreas de AVC. 

Aqueles ligados a identificação de AVC, fazem uso de modelagem espacial e 

informações agregadas em SIG para determinação da presença de florestas na 

paisagem importantes para conservação (PATRU-STUPARIU et al., 2013; ST-

LOUIS et al., 2010; STAUS; STRITTHOLT; DELLASALA, 2010). 
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Figura 7. Abordagem adotada pelos artigos avaliados 

 
Os artigos de monitoramento utilizam parâmetros específicos para verificar 

possíveis alterações no ambiente e na ocorrência de espécies e populações ao 

longo do tempo. Morán-Lópes, Alonso e Díaz (2015) e Shiponeni e Milton (2006) 

verificaram possíveis contribuições da dispersão de sementes para restauração das 

florestas, sendo que o primeiro artigo verifica que a dispersão era prejudicada pela 

herbivoria, enquanto que o segundo artigo concluí que a distância entre os 

fragmentos florestais dificulta o comportamento dos animais dispersores. Em relação 

a espécies invasoras, diversos trabalhos mostraram os impactos causados sobre as 

espécies nativas (CORIO et al., 2009; GAVIER-PIZARRO et al., 2010; GOODEN et 

al., 2009; HILL; TUNG; LEISHMAN, 2005; LAUBE et al., 2015). Outro tipo de 

monitoramento é feito nas trilhas recreacionais em áreas protegidas, avaliando 

impactos sobre a vegetação e perda de solo (BALLANTYNE; PICKERING, 2015; 

BARROS; GONNET; PICKERING, 2013), e uso de SIG para identificação das áreas 

mais afetadas e, portanto, as quais devem ser priorizadas para conservação 

(BARROS; PICKERING; GUDES, 2015). Em áreas de manejo florestal Paquet et al. 

(2006) mostraram os níveis de impacto sobre espécies de aves, enquanto que 

Godefroid, Rucquoij e Koedam (2005) e Mo et al. (2011) apontam medidas 

importantes de manejo que favorecem a sobrevivência e conservação de espécies e 

recuperação de áreas florestais. 

O desenvolvimento de estudos para manejo de áreas de AVC representa um 

grande desafio, principalmente pela dificuldade de se adaptar técnicas de manejo 
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para diferentes áreas e pelo risco associado a possíveis impactos aos atributos. Os 

artigos encontrados até o momento se dividem principalmente no controle de 

espécies invasoras (ANSONG; PICKERING, 2015; ATALAH; HOPKINS; FORREST, 

2013; BROWN; CURTIS; ADAMS, 2015; MILLETT; EDMONDSON, 2013) e práticas 

de manejo com o objetivo de favorecer o desenvolvimento espécies nativas 

(ILMARINEN; MIKOLA, 2009; VAN DYKE et al., 2004; WALKER et al., 2007). Dos 

artigos analisados, foi encontrado apenas discutindo o manejo de áreas produtivas e 

a conservação de atributos de AVC. Martini et al. (2012) avaliaram sistemas 

agroflorestais na Indonésia com espécies nativas, as quais possuem importância 

biológica ao mesmo tempo em que são capazes de sustentar comunidades locais. 

Os resultados apresentados por eles permite intensificar o manejo destas áreas, 

aumentando a produção e qualidade de vida das populações, e ao mesmo tempo, 

garantir a preservação da biodiversidade. 

 

2.3.2. Literatura gray 

Foram avaliados um total de 35 publicações gray, produzidas entre 2004 e 

2017. São publicações apoiadas por agências internacionais ligadas a proteção da 

biodiversidade e esquemas de certificação, com destaque para WWF, Proforest e 

FSC. As informações produzidas buscam preencher lacunas no conhecimento e 

auxiliar gestores e auditores na aplicação do conceito de AVC, principalmente dentro 

de um esquema de certificação, onde é necessário atender as demandas da 

certificadora. 

A principal diferença em relação aos artigos científicos está nos objetivos do 

documento. Enquanto cada artigo científico aborda uma categoria de AVC específica 

em uma única região, os artigos gray, em sua maioria, abordam todas as categorias 

de AVC dentro de um contexto mais amplo (Figura 8). Por exemplo, os documentos 

que tratam do óleo de palma fornecem um roteiro de abordagem para todas as seis 

categorias de AVC, possível de ser aplicada em diferentes regiões. Esta diferença 

quanto aos objetivos reflete nos atributos estudados, com a maioria das publicações 

gray englobando informações sobre todos os atributos. 
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Figura 8. Número de publicações Gray voltada para cada categoria de AVC 

 

Com esta abordagem mais geral as publicações gray, em sua maioria, não 

são voltadas a um país específico, e trazem discussões e recomendações gerais 

para uso do conceito de AVC e atendimento dos indicadores da certificação (Figura 

9). A Indonésia é uma exceção com 9 guias, documentos que foram produzidos para 

atender ao interesse em aumentar a área certifica de óleo de palma. As informações 

produzidas trazem metodologias e roteiro para identificação dos seis atributos, 

conservação e monitoramento de áreas de AVC. No total, apenas 15 países 

possuem publicações próprias, o que representa uma grande lacuna para 

identificação e monitoramento das áreas de AVC no nível local. 
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Figura 9. Número de artigos gray realizados por país 

 

2.4. Conclusões 

O termo Alto valor de conservação foi encontrado em artigos científicos a 

partir de 1992, designando áreas importantes para conservação pela presença de 

valores excepcionais de diversidade biológica, ecossistemas vitais para conservação 

das espécies, ou ecossistemas que se encontram ameaçados. Austrália, Reino 

Unido e Estados Unidos apresentam a grande maioria dos estudos sobre o tema, 

principalmente devido ao maior número de universidades e centros de pesquisa 

nestes países. Brasil, Malásia e Indonésia são os países tropicais com maior numero 

de estudos, principalmente por estarem em uma região crítica para a conservação 

da biodiversidade. 

Os artigos científicos têm como principal foco a avaliação para identificação 

de áreas de alta biodiversidade e ecossistemas (AVC1-3), enquanto que as 

categorias de AVC4-5-6 ainda são pouco estudadas. Desta forma, as informações 

disponíveis e parâmetros utilizados para comparação são mais limitados, ao passo 

que um maior número de estudos sobre serviços ecossistêmicos em áreas de AVC 

pode contribuir para valorização e conservação de áreas naturais (ENGEL, 

PALMER, 2008). 
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A maior lacuna encontrada nos artigos científicos refere-se ao manejo de 

áreas de AVC. Poucos artigos exploram a adaptação do manejo com o objetivo de 

manter ou ampliar os atributos identificados. Neste sentido as publicações gray são 

a principal referência, apresentando as boas práticas de manejo para áreas de AVC. 
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3. APLICAÇÃO REGIONAL DO CONCEITO DE ALTO VALOR DE CONSERVAÇÃO: 

AVALIAÇÃO DAS INTERPRETAÇÕES NACIONAIS 

Resumo 

As interpretações nacionais são documentos que trazem 
adaptações do conceito de AVC para um contexto local. Este trabalho 
teve como objetivo avaliar as relações entre as diferentes recomendações 
utilizadas para cada atributo de AVC nas diferentes interpretações 
nacionais existentes. Para isso foram selecionadas diversas 
recomendações importantes para a condução dos estudos e identificação 
dos atributos de AVC, definidas como variáveis, verificando-se o grau de 
atendimento de cada uma. Por se tratarem de diversas variáveis, utilizou-
se a análise de cluster, técnica estatística multivariada. Foram obtidos três 
grupos. Bolívia, Canadá e Malásia fazem parte do grupo 1, formado pelas 
IN que apresentam melhor nível de atendimento as recomendações para 
adaptação dos conceitos gerais da abordagem de AVC. Camarões, China 
e Gabão compõem o grupo 2, o qual apresenta baixo nível de adaptação 
dos conceitos em relação a realidade de seus países. Dentro do grupo 1 
observou-se que todos os países seguiram grande parte das 
recomendações para definição das recomendações locais para os 
atributos de AVC1-2-3-4. Em relação aos atributos de AVC5-6 houve uma 
queda na qualidade, com uma diminuição do número de países que 
atendem as recomendações de forma adequada. As INs avaliadas 
apresentam diferentes níveis de atendimento para as recomendações 
consideradas, principalmente pela disponibilidade de informações locais, 
limitando o estabelecimento de parâmetros e intervalos para identificação 
de atributos. Esta diferença foi maior para os atributos de AVC5-6, o que 
mostra uma maior dificuldade de interpretação e adaptação do conceito 
para o nível local. Com isso, pode ocorrer uma inconsistência no uso do 
conceito de AVC, levando a uma má identificação das áreas de AVC. 

 
Palavras-chave: Alto valor de conservação; FSC; Certificação florestal; 

Interpretação nacional; Análise de clusters 
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Abstract 

National interpretations are documents that bring adaptations of the 
concept of HCV to a local context. This study aimed to evaluate the 
relationships between the different recommendations used for each HCV 
attribute in the different national interpretations. In order to do that, we 
selected several important recommendations for conducting the studies 
and identifying the attributes of HCV, defined as variables, and verifying 
the degree of care of each one. Because they were several variables, we 
used the cluster analysis, a multivariate statistical technique. Three groups 
were obtained. Bolivia, Canada and Malaysia are part of group 1, formed 
by INs that present a better level of compliance with the recommendations 
for adapting the general concepts of the HCV approach. Cameroon, China 
and Gabon make up group 2, which presents low level of adaptation of the 
concepts in relation to the reality of their countries. Within group 1, it was 
observed that all countries followed most recommendations for the 
definition of local recommendations for the attributes of HCV1-2-3-4. In 
relation to the attributes of HCV5-6 there was a drop in quality, with a 
decrease in the number of countries that adequately meet the 
recommendations. The INs evaluated present different levels of care for 
the recommendations considered, mainly due to the availability of local 
information, limiting the establishment of parameters and intervals for 
identification of attributes. This difference was greater for the attributes of 
AVC5-6, which shows a greater difficulty of interpretation and adaptation 
of the concept to the local level. Therefore, there may be an inconsistency 
in the use of the concept of HCV, leading to poor identification of the areas 
of HCV. 

 

Keywords: High conservation value; FSC; Forest certification; National 
interpretation; Cluster analysis 

 

3.1. Introdução 

Áreas de Alto Valor de Conservação (AVC) são designadas para identificar 

locais que contenham atributos considerados críticos ou excepcionais, divididos em 

seis categorias (BROWN et al., 2013): 

a) AVC1: Florestas com concentração significativa de biodiversidade; 

b) AVC2: Grandes áreas florestais em nível de paisagem, que contenham 

populações viáveis da grande maioria das espécies de ocorrência natural; 

c) AVC3: Áreas florestais contidas ou que contém ecossistemas raros, 

ameaçados ou em perigo; 
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d) AVC4: Áreas florestais que forneçam serviços básicos da natureza em 

situações críticas; 

e) AVC5: Áreas florestais fundamentais para atender necessidades básicas das 

comunidades locais; 

f) AVC6: Áreas florestais críticas para a identidade cultural tradicional de 

comunidades locais. 

Este conceito surgiu com a certificação FSC (Forest Stewardship Council) 

em 1998. Atualmente o FSC está presente em 81 países, com quase 1400 

empreendimentos de manejo florestal e mais de 190 milhões de hectares 

certificados (FSC, 2016). As avaliações de AVC dos empreendimentos de óleo de 

palma na América do Sul e África compreenderam, nos últimos dois anos, 

aproximadamente 200.000ha, onde foram identificados mais de 60.000ha de áreas 

de AVC. Na região do sudeste asiático, foram identificados mais de 600 mil hectares 

de áreas de AVC (DENNIS et al., 2008). Por não ser restrito a áreas de cobertura 

florestal e incluir aspectos sociais e culturais, o AVC foi incorporado por outros 12 

esquemas de certificação, mais de 50 empresas privadas e mais de 10 instituições 

financeiras em todo o mundo (HCVRN, 2017). 

De acordo com o Princípio 9 do FSC o manejo deve contribuir para 

manutenção ou incremento dos atributos identificados seguindo uma abordagem de 

precaução, e os empreendimentos certificados devem incluir as comunidades locais 

no processo de identificação das áreas de AVC (FSC, 2012). A certificação florestal 

envolve em seu escopo uma grande variedade de florestas, tipos de manejo, 

produtos manejados (madeireiro, não madeireiro e serviços ecossistêmicos) e partes 

interessadas (comunidades tradicionais, povos indígenas, indústria florestal, ONGs 

etc.). O uso de critérios e indicadores locais trazem referências e parâmetros para 

aplicação das recomendações da certificação em um nível regional sem prejuízo a 

sustentabilidade (RAMETSTEINER; SIMULA, 2003). Estas particularidades são 

esperadas, e podem fazer com que uma floresta seja manejada mais intensamente 

do que outras (IORAS et al., 2009; JOHANSSON et al., 2013). No entanto, a 

implantação dos critérios regionais representa um grande desafio, e dependem 

diretamente da quantidade e qualidade de informações disponíveis em cada região, 

viabilidade de implantação das novas recomendações, recursos necessários e 

confiabilidade dos dados (RAMETSTEINER; SIMULA, 2003). Dentro da abordagem 
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de AVC, a aplicação regional é chamada de Interpretação Nacional (IN), e constitui 

um importante guia para diminuição de erros e dificuldades de interpretação do 

conceito (BROWN et al., 2013). 

Diversos autores vêm levantando críticas quanto ao emprego da abordagem de 

AVC. Para Senior et al. (2015) o conceito foca em commodities específicas, possui 

procedimentos de manejo e monitoramento abrangentes e utiliza conceitos 

subjetivos, além de serem poucos os países que possuem uma IN própria. Abell, 

Morgan e Morgan (2015) consideram que é uma abordagem pouco clara em 

diversos pontos, e que faltam direcionamentos específicos aos recursos hídricos. 

Com isso existe uma grande dificuldade de se identificar áreas de AVC e utilizar o 

conceito de maneira constante (FITZHERBERT et al., 2008). Edwards. Fisher e 

Wilcove (2012) apontam que os parâmetros utilizados na Malásia e Indonésia 

tornam parte das florestas vulneráveis. Muitas destas áreas florestais podem ser 

classificadas como IFL (Florestas Intactas na Paisagem), pois se tratam de áreas 

preservadas e contínuas na paisagem. No entanto, a identificação destas áreas 

ainda depende de muitos parâmetros e informações locais, e até que sejam 

estabelecidos padrões regionais de certificação, o manejo destas áreas sofre 

restrições (HAUREZ et al., 2017; LAESTADIUS et al., 2011). 

Este trabalho se propõe a uma avaliação dos parâmetros utilizados em cada 

IN, considerando diversas recomendações importantes para a condução dos 

estudos de AVC. Não é objetivo deste trabalho avaliar a qualidade de cada IN, mas 

sim entender o nível de abordagem das INs para cada atributo de alto valor de 

conservação. 

 

3.2. Material e métodos 

3.2.1. Coleta de dados 

A análise do uso regional do conceito de AVC foi feita com base no conteúdo 

e recomendações apresentadas nas INs desenvolvidas até o momento (Tabela 1). 

Os documentos são disponibilizados através da base de dados do HCVRN, com um 

total de 21 países. As INs da Polônia, Rússia e Eslováquia não foram consideradas, 

pois não apresentam versão traduzida. Em geral, as recomendações foram 

desenvolvidas com o apoio de organizações ambientais e de esquemas de 



47 

 

certificação, são recentes e, com exceção da Indonésia, se encontram em sua 1ª 

versão. 

Tabela 1.  Interpretações Nacionais utilizadas neste estudo 

País Ano Organizações envolvidas Versão 

Bolívia 2004 GTZ 1a 

Bulgária 2005 WWF, Ikea 1a 

Camarões 2008 FSC 1a 

Canadá 2005 WWF, TNC Projeto 

Chile 2014 FSC 1a 

China  2008 Proforest 1a 

RD Congo 2012 Proforest, WWF 1a 

Equador 2005 GTZ 1a 

Eslováquia 2005 

 

Sem tradução 

Gabão 2008 Proforest, WWF Projeto 

Gana 2006 WWF 1a 

Indonésia 2009 WWF, TNC, Raiforest Alliance 2a 

Libéria 2012 Proforest 1a 

Malásia 2009 WWF 1a 

México 2014 PNUD, Raiforest Alliance 1a 

Moçambique 2007 Proforest 1a 

Papua Nova Guiné 2005 FSC 1a 

Polônia 2006 

 

Sem tradução 

Romênia 2005 WWF; Ikea 1a 

Rússia 2005 

 

Sem tradução 

Vietnã 2008 WWF; Proforest 1a 

 

Para cada IN foi verificado o nível de atendimento de determinadas 

recomendações para condução dos estudos de cada atributo de AVC. Estas 

recomendações são as variáveis utilizadas na análise de clusters, e foram definidas 

com base no trabalho de Neugarten e Savy (2012) somadas a outras importantes 

recomendações para uso local da abordagem de AVC. No total foram utilizadas 8 

recomendações, aplicadas aos atributos de AVC de AVC1-2-3-4 (diversidade de 

espécies, paisagens, ecossistemas), e 10 recomendações para os atributos social e 

cultural (AVC5-6) (Tabela 2). 
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Tabela 2. Recomendações analisadas nas IN 

Variável Condição para atendimento 

Definição do conceito 
Se houve adaptação do conceito geral para a 

realidade do local 

Uso do conceito 
Se apresenta métodos de identificação, 

monitoramento e manejo 

Exemplos de AVC Se apresenta exemplos do local 

Conceitos subjetivos 
Se esclarece ou apresenta a definição de 

conceitos como crítico e excepcional 

Precaução Se apresenta a abordagem de precaução 

Partes interessadas 
Se recomenda e apresenta métodos para 

consulta aos stakeholders 

Contexto da paisagem 
Se recomenda a avaliação em um contexto da 

paisagem 

Propriedade e uso da terra* 
Se considera questões de direito de propriedade 

e uso da terra 

Pesquisa junto a comunidades* 
Se apresenta metodologias de pesquisa junto a 

comunidades 

Referências/literatura 
Se apresenta referências para fonte de dados 

e/ou literatura 

* Variáveis utilizadas apenas para os atributos de AVC5 e AVC6 

Após a avaliação, cada recomendação foi classificada como “completa”, 

“incompleta” e “ausente”, dependendo do nível de atendimento. Considerando todas 

as recomendações para cada atributo foi feita uma nova classificação, de acordo 

com os seguintes critérios: 

 Para os atributos de AVC1-2-3-4: quando apresentou pelo menos 5 

recomendações como “completa”, o atributo foi classificado como “adequado”. 

Para os atributos que apresentaram pelo menos de 5 recomendações 

classificadas como completo e incompleto, foram classificados como 

“parcialmente adequado”; os demais foram classificados como inadequado. 

 Para os atributos de AVC5-6: quando apresentaram pelo menos 7 variáveis 

classificadas como “completa”, o atributo foi classificado como “adequado”; 

Para os atributos que apresentaram pelo menos 6 variáveis classificadas 

como completo e incompleto, foram classificados como “parcialmente 

adequado”; os demais foram considerados como “inadequado”.  

Desta forma foi obtida uma tabela com três possíveis classificações para 

cada um dos atributos para todas as INs analisadas (ANEXO B). 
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3.2.2. Análise dos dados 

Este trabalho trata de uma análise exploratória dos dados, com o objetivo de 

identificar padrões para agrupar as IN de acordo com sua proximidade. A análise de 

clusters é uma análise estatística multivariada e permite verificar as relações entre 

as variáveis qualitativas. O tipo de agrupamento utilizado foi o não hierárquico, no 

qual o número final de grupos não é conhecido. O método de agrupamento utilizado 

foi o das k-médias, que permite otimizar o número final de grupos formados, e uso 

da distância euclidiana para determinar as distâncias entre cada observação. O 

resultado desta análise considera os membros dentro de um mesmo grupo o mais 

semelhante possível, enquanto as diferenças obtidas entre os grupos foi a maior 

possível. Os dados foram analisados utilizando-se o software Statistica v.12. 

 

3.3. Resultados e discussão 

Foram obtidos 3 grupos de acordo com o grau de atendimento as 

recomendações estabelecidas. O primeiro grupo é o que melhor atendeu a estas 

recomendações, sendo formado por 8 países, enquanto que o segundo grupo é 

formado por 3 países que menos seguiram as recomendações para adaptação do 

conceito considerando as suas particularidades locais. O terceiro grupo, formado por 

7 países seguiram as recomendações de maneira intermediária (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Resultado obtido por meio da análise de clusters 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Bolívia 

Bulgária 

Canadá 

Libéria 

Malásia 

Papua Nova Guiné 

Romênia 

Vietnã 

Camarões 

China 

Gabão 

 

Chile 

Congo 

Equador 

Gana 

Indonésia 

México 

Moçambique 

 

Os grupos foram alocados de acordo com o grau de atendimento a cada 

atributo. Apesar de não tratar sobre os atributos AVC5 e 6, o Canadá foi agrupado 
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junto com os países que possuem as melhores IN de acordo com os critérios 

utilizados. Isso acorreu porque traz recomendações adequadas aos atributos AVC1-

2-3-4. 

Considerando os membros dos grupos 3, não houve grandes diferenças no 

grau de atendimento de cada atributo, ou seja, os diferentes atributos foram 

interpretados de modo semelhante (Figura 1). O mesmo pode ser observado para o 

grupo 2. No entanto, observou-se para o grupo 1 uma diferença quanto a 

interpretação e uso dos atributos biológicos e de serviços ecossistêmicos (AVC1-2-

3-4) e dos atributos social e cultural (AVC5-6). Enquanto que para o primeiro tipo 

houve sempre pelo menos 7 países que atenderam as recomendações de forma 

adequada, e nenhum de forma inadequada, para os atributos social e cultural o 

número de IN que atenderam de forma adequada foi de apenas 3, sendo que 

metade do grupo teve suas recomendações classificadas como parcialmente 

adequadas. A menor adequação local as recomendações para interpretação dos 

atributos de AVC para estes países reflete a falta de dados e informações locais. 

Desta maneira, é mais difícil estabelecer parâmetros e intervalos para ocorrência 

atributos sociais e culturais. 
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Figura 1. Nível de atendimento das recomendações para adaptação local do 
conceito de AVC para cada categoria de atributo 
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3.4. Conclusões 

Atualmente 21 países desenvolveram parâmetros locais para avaliação de 

áreas de AVC, aplicação local que recebe o nome de Interpretação Nacional. As INs 

avaliadas apresentam diferentes níveis de atendimento para as recomendações 

consideradas, principalmente pela disponibilidade de informações locais que limitam 

o estabelecimento de parâmetros. 

A análise de clusters permitiu agrupar países que apresentam semelhanças 

quanto ao nível de aplicação de cada atributo de AVC. O Grupo 1, formado por 8 

membros, representa os países que melhor seguiram as recomendações para 

adaptação dos conceitos gerais para sua realidade local. Apesar do Canadá fazer 

parte deste grupo, não traz nenhuma recomendação para os atributos social ou 

cultural. Camarões, China e Gabão formam o grupo 2, e são os países que menos 

seguiram as recomendações, apresentando baixo nível de adaptação dos conceitos 

gerais, o que pode representar uma dificuldade de aplicação local do conceito de 

AVC. 

Ainda no Grupo 1, verificou-se que todos os países atendem as 

recomendações para os atributos de AVC1-2-3-4 de forma adequada. Quando 

consideramos os atributos de AVC5-6, o nível de adaptação do conceito cai, 

demonstrando as questões sociais e culturais ainda são as que geram mais dúvidas, 

podendo levar a uma má identificação das áreas de AVC. 
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4. O CONCEITO DE ALTO VALOR DE CONSERVAÇÃO APLICADO NO BRASIL 

Resumo 

De acordo com o Princípio 9 da certificação FSC os empreendimentos 
de manejo florestal certificado devem conduzir uma avaliação para 
determinar a presença de atributos de AVC, e uma vez identificados, o 
manejo realizado deve contribuir para a manutenção ou melhoria dos 
atributos. Este trabalho se propõe a realizar um levantamento dos atributos 
identificados até o momento, bem como uma avaliação dos aspectos mais 
relevantes da condução do estudo de AVC. Para tanto este trabalho foi 
realizado considerando as informações disponíveis nos resumos dos planos 
de manejo e na aplicação de questionários. Os resumos dos planos de 
manejo devem ser disponibilizados para consulta pública e conter 
informações sobre a identificação e localização dos atributos de AVC. 
Informações específicas e complementares sobre a condução dos estudos 
para identificação das áreas de AVC foram obtidas por meio de 
questionários. Não foi possível obter o resumo público de 40 
empreendimentos, revelando o não cumprimento de critérios da certificação. 
A análise dos resumos públicos disponíveis de 71 empreendimentos revelou 
que foram identificados 307 atributos nas seis categorias de AVC. A maioria 
dos resumos apresenta informações incompletas, com ausência de dados 
quanto a localização e área destinada a conservação dos atributos. Os 
atributos mais frequentes foram os de diversidade de espécies e 
ecossistemas, os quais muitas vezes estão relacionados a uma mesma área. 
O atributo menos comum foi o de serviços ecossistêmicos, na maioria das 
vezes relacionando com a produção de água e preservação de recursos 
hídricos. O questionário aplicado foi respondido por 31 empreendimentos, 
que possuem área certificada de 24 a 240.000 ha. Foi possível verificar que a 
maioria dos empreendimentos possui uma visão positiva quanto ao conceito 
de AVC, principalmente por ganhos ambientais e sociais. O principal aspecto 
negativo destacado foi a falta de informações locais para interpretação dos 
conceitos de AVC. Durante a fase de pré-avaliação, diversas organizações 
de pesquisa foram citadas como fonte de informações. 67% dos 
empreendimentos já haviam desenvolvido que foram utilizados na 
abordagem de AVC. Durante a avaliação, 77% dos empreendimentos 
afirmaram ser necessários estudos para avaliação da biodiversidade, e 61% 
apontaram para a necessidade de avaliações sociais. Os indicadores mais 
utilizados para definição das áreas de AVC foram presença de espécies 
ameaçadas, presença de espécies endêmicas e presença de ecossistema 
preservado. O tempo para condução dos estudos variou de um mês a dois 
anos, com custo entre R$5.000 e R$300.000. Esta variação não apresentou 
relação direta com o tamanho da área certificada, embora possa ser ajustado 
de acordo com os riscos que a atividade de manejo envolve. Os resultados 
obtidos com o estudo serviram de base para planejamento das atividades de 
manejo e planejamento das áreas preservação. 

 
Palavras-chave: Alto valor de conservação; Certificação florestal; FSC; conservação da 

biodiversidade; Brasil 
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Abstract 

In accordance with Principle 9 of the FSC certification, certified forest 
management firms should conduct an assessment to determine the presence of HCV 
attributes, and once identified, management should contribute to the maintenance or 
enhancement of these attributes. This study aims to perform a survey of the 
attributes identified so far, as well as an evaluation of the most relevant aspects of 
the study of HCV in Brazil. Therefore, this work was performed considering the 
information available in the summaries of management plans and in the application 
of questionnaires. The summaries of the management plans should be made 
available for public consultation and contain information on the identification and 
location of the attributes. Specific and complementary information on the conduction 
of the studies to identify the areas of HCV were obtained through the questionnaires. 
It was not possible to obtain the public summary of 40 firms, revealing non-
compliance with certification criteria. Analysis of available public abstracts from 71 
firms revealed that 307 attributes were identified in the six categories of HCV. Most 
public summaries present incomplete information, lacking data on location and area 
for attribute conservation. The most frequent attributes were those of species 
diversity and ecosystems, which are often related to the same area. The least 
common attribute was ecosystem services, most often relating to water production 
and water resources preservation. The questionnaire applied was answered by 31 
projects, which have a certified area ranging from 24 to 240,000 ha. It was possible 
to verify that most of the ventures have a positive vision regarding the concept of 
HCV, mainly due to environmental and social gains. The main negative aspect 
highlighted was the lack of local information to interpret the concepts. During the pre-
evaluation phase, several research organizations were cited as a source of 
information. 67% of the ventures had already developed that were used in the HCV 
approach. During the evaluation, 77% of the enterprises stated that studies are 
needed to assess biodiversity, and 61% pointed to the need for social assessments. 
The indicators most used to define the areas of HCV were the presence of 
endangered species, the presence of endemic species and the presence of a 
preserved ecosystem. The time for conducting the studies ranged from one month to 
two years, costing between R$ 5,000 and R$ 300,000. This variation was not directly 
related to the size of the certified area, although it can be adjusted according to the 
risks involved in the management activity. The results obtained with the study served 
as a basis for planning the management and planning activities of the preservation 
areas. 
 
Keywords: High conservation value; Forest certification; FSC; Conservation of 

biodiversity; Brazil 
 

4.1. Introdução 

O Brasil possui cerca de 537 milhões de hectares de florestas de diferentes 

biomas e grande biodiversidade (SPAROVEK; GIAROLI; PEREIRA, 2011), incluindo 

expressiva parte das florestas tropicais conservadas do mundo (POTAPOV et al., 

2008, 2017). Na região Amazônia, além das altas taxas de desmatamento nos 
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últimos anos (INPE, 2015), ações de degradação como extração seletiva de madeira 

e fogo ocorrem em uma proporção semelhante de área, causando perda de 

biodiversidade e aumentando as chances de conversão do uso do solo (BARLOW et 

al., 2016; SOUZA et al., 2013; TYUKAVINA et al., 2017). Neste sentido a certificação 

florestal pode ser vista como uma ferramenta que contribui para a sustentabilidade, 

pois promove melhorias no manejo florestal, proteção do meio ambiente e melhorias 

sociais (ARBAINSYAH et al., 2014; MEDJIBE; PUTZ; ROMERO, 2013; 

RAMETSTEINER; SIMULA, 2003). Dos 7,7 milhões de hectares de florestas 

plantadas no Brasil, 5,5 milhões são certificados (IBÁ, 2016). Dentre as florestas 

nativas, apenas 2,87 milhões de hectares são certificados (FSC, 2014).  

Para florestas nativas e plantadas, uma das principais certificações é o FSC 

(Forest Stewardship Council), que desenvolveu o conceito de alto valor de 

conservação (AVC), com o objetivo assegurar a manutenção de áreas que possuem 

atributos de grande importância de diversidade de espécies, ecossistemas em nível 

da paisagem, habitats, serviços ecossistêmicos, social ou cultural, contendo 

florestas ou não (SYNNOTT, 2005). A abordagem de AVC segue um processo geral 

(Guia Geral para Identificação de AVC) compreendendo a identificação, 

monitoramento e manejo. Bolívia, Equador, China, Rússia e Romênia são alguns 

dos países que adaptaram o processo genérico de acordo com suas realidades, em 

um documento base para uso local do conceito de AVC, denominado de 

Interpretação Nacional (IN) (BROWN et al., 2013). Para o Brasil, este documento 

ainda não foi desenvolvido, fazendo com que a identificação dos atributos de AVC 

siga o guia geral. 

Apesar de escassos, alguns trabalhos trazem a aplicação local do conceito 

de AVC, geralmente em países que já desenvolveram sua IN. Na Rússia, Farber et 

al (2014) apresentam metodologia para identificação de áreas de AVC na paisagem, 

atributo menos desenvolvido até o momento naquele país. A metodologia 

apresentada faz uso de mapas existentes e imagens de satélite, e se baseia no 

crescimento da floresta para identificação dos potenciais atributos. Patru-Stupariu et 

al (2013) utilizaram metodologia semelhante, agregando mapas históricos com 

objetivo de localizar florestas centenárias na Romênia, as quais poderiam ser mais 

preservadas. Na mesma região, o AVC também foi apontado como uma ferramenta 

com importância para conservação, uma vez que agrega aspectos sociais e 

culturais, pouco considerados pela legislação local (IORAS et al., 2009).  
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Na Itália o mapeamento preliminar de áreas de AVC incluiu avaliações locais 

e participação de stakeholders, permitindo desta forma, desenvolver um processo 

mais eficiente (MAESANO et al., 2016). Em relação a florestas tropicais, o mesmo 

processo foi realizado com objetivo de planejamento do uso do solo, determinando 

áreas prioritárias para conservação e áreas mais adequadas para cultivo do óleo de 

palma (AUSTIN et al., 2016). 

A identificação de áreas de AVC compreende um processo que utiliza 

informações em escala nacional que indica os locais mais prováveis de ocorrência 

dos atributos. Levantamentos de espécies locais e do estado de conservação de 

florestas, bem como o contato com stakeholders, também fazem parte deste 

processo, e são etapas indispensáveis. No Brasil, ainda não se tem registro do 

levantamento dos atributos identificados ate o momento. Assim, este trabalho tem 

por objetivo realizar um levantamento das áreas de AVC identificadas no Brasil e 

entender como o processo de avaliação de áreas de AVC está sendo conduzido, 

gerando resultados auxiliem na implantação de novos estudos. 

 

4.2. Material e métodos 

A avaliação do uso do conceito de AVC no Brasil teve como referência os 

empreendimentos certificados FSC, pois trata-se de uma base na qual é possível 

identificar as organizações que fazem uso do conceito e que possuem 

disponibilidade de dados para análise. Este estudo foi realizado em dois níveis: por 

meio dos resumos públicos dos planos de manejo e de questionário específico sobre 

o uso da abordagem de AVC. 

 

4.2.1. Avaliação dos resumos dos planos de manejo 

O resumo do plano de manejo é um documento que deve ser disponibilizado 

pelos empreendimentos certificados FSC, contendo as principais informações dos 

mesmos e das atividades florestais desenvolvidas. Especificamente sobre o AVC, o 

resumo do plano de manejo deve apresentar medidas específicas direcionadas a 

manutenção e/ou melhoria dos atributos. A disponibilidade destas informações nos 

resumos dos planos de manejo pode ser um primeiro indicativo do cumprimento das 
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normas dos padrões de certificação. A avaliação do uso do conceito AVC no Brasil 

se baseou no levantamento das seguintes informações:  

 Área total certificada; 

 Presença ou não de áreas de AVC; 

 Categoria de AVC (diversidade de espécies; paisagens; ecossistemas; 

serviços ecossistêmicos; necessidades básicas das comunidades; valor 

cultural); 

 Área destinada a conservação do atributo; 

 Localização geográfica. 

Os dados foram analisados utilizando-se estatística descritiva. As 

informações contidas nos resumos dos planos de manejo indicaram a presença ou 

não de áreas de AVC, bem como sua categoria e tipo de atributo presente. 

 

4.2.2. Desenvolvimento, aplicação e análise dos questionários 

O questionário aplicado teve como objetivo levantar informações mais 

precisas sobre a condução dos estudos de AVC desenvolvidos pelos 

empreendimentos certificados. Normalmente estas informações são mais 

específicas e não estão disponíveis na maioria dos resumos dos planos de manejo. 

As perguntas foram elaboradas com base em recomendações para uso do conceito 

AVC, incluindo perguntas abertas e de múltipla escolha. Após a definição das 

perguntas, o questionário passou por uma validação de especialistas ligados a área 

de certificação e com experiência em auditorias FSC e do Princípio 9. 

Para cada empreendimento de manejo florestal certificado no Brasil foi 

encaminhado um e-mail de apresentação da pesquisa e esclarecimento dos 

objetivos, além da realização de contato por telefone, informando sobre o sigilo dos 

dados e respostas fornecidas. Após o aceite em participar da pesquisa, enviou-se 

aos empreendimentos florestais o questionário foi enviado utilizando a ferramenta on 

line para aplicação de pesquisas Typeform®. Esta ferramenta foi escolhida pela 

facilidade de acesso ao questionário e envio das respostas pelos entrevistados. 

Neste contexto, elaboraram-se as seguintes questões para obtenção das variáveis 

de interesse: 
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 Uso geral do AVC como possível ferramenta para planejamento; 

 Estudos conduzidos e fonte de dados; 

 Definição e tamanho de equipe; 

 Ameaças e indicadores para determinação dos atributos de AVC; 

 Tempo e custo para condução do estudo de AVC; 

 Uso dos resultados pelo empreendimento. 

As respostas referentes às perguntas abertas foram categorizadas de 

acordo com a visão do empreendimento quanto ao uso do conceito de AVC, 

podendo ser mais favorável ou menos favorável. Em seguida, os dados foram 

tabulados para verificar a distribuição e frequência de cada variável obtida. A análise 

dos dados foi realizada com o uso de estatística descritiva, procurando caracterizar 

o comportamento de cada variável e variabilidade dos dados. 

 

4.3. Resultados e discussão 

4.3.1. Resumo dos planos de manejo 

No dia 21 de junho de 2016 realizou-se consulta ao banco de dados do site 

do FSC (info.fsc.org) para levantamento de todas as organizações de manejo 

florestal com certificado válido no Brasil neste dia. Nesta etapa obtiveram-se 

informações básicas sobre cada organização: nome, localização, código do 

certificado, área certificada e contato com um responsável. Constatou-se que havia 

111 organizações certificadas FSC em manejo florestal de florestas nativas e 

plantadas (Anexo A). Das organizações levantadas não foi possível obter o resumo 

do plano de manejo de 40 empreendimentos. Isto se deve ao fato destas 

organizações não disponibilizarem o documento ou mesmo não possuírem uma 

página virtual. Neste momento verifica-se o não cumprimento das normas do FSC, 

uma vez que estas informações básicas não foram disponibilizadas para consulta 

pública. 

O conteúdo dos resumos dos planos de manejo permitiu identificar 

diferentes situações de avaliação de áreas de AVC. Verificou-se a existência de 

organizações que apresentam informações bastante detalhadas sobre diversos 

aspectos das suas áreas de AVC, como categorias e atributos identificados, área 
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destinada a conservação/manutenção dos atributos, localização, medidas de 

monitoramento, proteção e manejo. No entanto, estes casos tratam-se de exceções, 

uma vez que a maioria apresenta apenas informações incompletas sobre as suas 

áreas de AVC. Em relação aos demais, 11 resumos não claros quanto a presença 

dos atributos, 2 organizações não fazem qualquer tipo de menção e 1 

empreendimento está em fase de levantamento. No total 41 organizações 

identificaram a existência de atributos e 16 deixaram claro que não foram 

identificados atributos de alto valor para conservação em suas áreas de manejo 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1. Resultado da avaliação da presença de atributos de AVC nos resumos dos 
planos de manejo disponíveis 

Resumo não 

encontrado/indisponível 
Presente 

Não é 

presente 

Não é 

claro 

Não é 

mencionado 

A ser 

levantado 

40 41 16 11 2 1 

 

As 41 organizações que declararam a presença de áreas de AVC 

identificaram no total, 307 atributos, compreendendo as seis categorias de AVC. De 

modo geral, os resumos dos planos de manejo descrevem os valores encontrados 

de modo superficial, não incluindo informações de coordenadas de localização, tipo 

de atributos e área destinada à sua proteção. Como exemplo, um dos planos de 

manejo mais completos apresentou as seguintes informações: 

 AVC: 3 (ecossistemas raros, ameaçados ou em perigo); 

 Atributo: Remanescente de floresta de araucária; 

 Propriedade: Fazenda Barra Mansa (RPPN Barra Mansa); 

 Estado: PR; 

 Área destinada a conservação do atributo: 218 ha 

A categoria de AVC mais presente no Brasil foi a de diversidade de espécies 

(AVC1) com 92 atributos, seguido de ecossistemas e habitats (AVC3), com 59 

atributos (Tabela 2). A presença destes atributos esteve sempre relacionada com 

áreas de grande importância biológica, tais como existência de espécies endêmicas 

ou ameaçadas, confirmando a presença do atributo AVC1. Por se tratarem de 

habitats importantes para conservação destas espécies, normalmente estas áreas 
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também foram classificadas como AVC3, gerando então, um grande número de 

atributos destas categorias. 

Somados os números de atributos sociais e culturais chegam a 87 (Tabela 

2). Este valor pode estar relacionado com a existência de diversas comunidades 

tradicionais e povos indígenas próximos das áreas de produção e manejo florestal, 

além de serem um dos atributos mais identificados em avaliações de AVC para óleo 

de palma no continente americano (HCVRN, 2017). Em relação aos serviços 

ecossistêmicos, foram encontrados apenas 31 atributos, ligados em sua maioria com 

a produção de água e proteção de nascentes. É provável a existência de outros 

atributos, tais como estoque de carbono e proteção contra erosão, os quais ainda 

são pouco avaliados no durante o estudo de AVC. 

 

Tabela 2. Número de atributos de cada categoria de AVC identificados no Brasil 

AVC1 

Diversidade 

de espécies 

AVC2 

Paisagens 

AVC3 

Ecossistemas 

e habitats 

AVC4 Serviços 

ecossistêmicos 

AVC5 

Necessidades 

básicas das 

comunidades 

AVC6 

Valores 

culturais 

92 48 59 21 32 55 

 

Em termos regionais, os estados com maior número de atributos são Santa 

Catarina, Paraná e Bahia, com 53, 46 e 42 atributos respectivamente. Os estados 

com menor número de atributos identificados foram Mato Grosso e Amapá, com 

apenas 2 e 1 atributos identificados (Figura 1). Em ambos os casos, a quantidade de 

atributos presentes reflete a quantidade de empreendimentos certificados nestes 

estados. 
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Figura 1. Distribuição dos atributos de AVC identificados no Brasil pelos 
empreendimentos de manejo florestal certificados FSC 

 

4.3.2. Questionários aplicados 

O questionário aplicado foi respondido por 31 empresas que representam 38 

empreendimentos certificados. Isso ocorre uma vez que algumas empresas 

possuem mais de um empreendimento certificado, e aplicam a mesma metodologia 

de avaliação de AVC, e responderam ao questionário uma única vez. A grande 

maioria dos empreendimentos está ligada a silvicultura de exóticas, principalmente 

de eucalipto e pinus. Os demais empreendimentos referem-se a outras culturas, 

como teca, candeia e erva mate. Apenas 1 questionário foi respondido por 

empreendimento de manejo na região amazônica, fato que pode ser atribuído a 
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dificuldade de contato e obtenção de dados junto a estes empreendimentos (Tabela 

3). 

 

Tabela 3. Número de empreendimentos certificados por tipo de manejo. 

Tipo de manejo Número de empresas 

Silvicultura - eucalipto 9 

Silvicultura - pinus 4 

Silvicultura - eucalipto e pinus 10 

Silvicultura – outras espécies (candeia, erva mate e teca) 7 

Manejo de florestas nativa 1 

 

Dos empreendimentos que responderam ao questionário, o mais novo 

obteve a certificação a um ano, enquanto outros estão certificados a mais de 18 

anos, e fazem parte das primeiras certificações obtidas no Brasil. Em média, as 

empresas possuem 8,3 anos de certificação. 

O tamanho das áreas certificadas variou entre 24 e 248.000 ha. De modo 

geral as maiores áreas pertencem a empreendimentos ligados ao setor de papel e 

celulose e de energia, enquanto que as menores áreas de manejo estão ligadas ao 

fornecimento de madeira para indústria de chapas e compensados, óleos essenciais 

e erva mate. Áreas de manejo acima de 10.000 e 50.000 ha de florestas plantadas e 

de manejo de florestas nativas respectivamente são consideradas de grande escala, 

e apresentam um risco maior das atividades desenvolvidas. Desta forma, estes 

empreendimentos devem conduzir uma avaliação mais extensa e cautelosa quanto 

a presença de atributos de AVC. No total, 12 empreendimentos foram classificados 

como de baixo risco e 19 como de maior risco. 

 

4.3.3. Percepção do uso do conceito de AVC 

Por meio de perguntas abertas realizadas no questionário foi possível 

identificar a percepção dos usuários quanto ao uso do conceito de AVC. A pergunta 

sobre os aspectos positivos e negativos da abordagem de AVC foi respondida por 

84% dos empreendimentos, dos quais 74% afirmaram que existem ganhos diretos 

com a preservação da biodiversidade e/ou ganhos para as quanto aos aspectos 

sociais. Os principais benefícios a serem destacados foram que a condução do 

estudo e reunião de diferentes informações propicia um melhor monitoramento e 
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manejo das áreas, representando também ganhos com eficiência na alocação de 

recursos e priorização para conservação. Em relação aos ganhos no âmbito social 

foram mencionados como benefícios a manutenção de recursos indispensáveis para 

comunidade, melhorando a relação desta com a empresa. Por fim, foi relatada a 

possibilidade do uso de sistema de pagamentos por serviços ambientais e uso dos 

resultados como marketing verde. 

A principal dificuldade para uso do conceito de AVC encontra-se na falta de 

informações locais, presente em 50% das respostas. Este número é coerente uma 

vez que o Brasil não possui uma Interpretação Nacional própria, e são poucas as 

publicações específicas sobre o tema. O alto custo para condução das avaliações e 

monitoramento de AVC também foi apontado como um aspecto negativo em 20% 

das respostas. Cabe ainda destacar a necessidade de identificação de atributos de 

AVC, fato presente em 20% das respostas (Figura 2), resultado de uma má 

interpretação dos Critérios e Indicadores do FSC, uma vez que não há necessidade 

de identificação de atributos ou áreas de AVC. 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

 

 

Figura 2. Aspectos positivos e negativos apontados pelo questionário para uso do 
conceito de AVC 

 

Dos respondentes, 39% afirmaram haver algum tipo de debate em sua 

organização a respeito do uso do conceito de AVC. No geral apontaram para a 

importância de se discutir internamente as formas para identificação, monitoramento 

e manejo das áreas de AVC como forma de assegurar a preservação dos atributos 

identificados. Um dos respondentes afirmou, especificamente, que estas discussões 

Preservação 
ambiental e/ou 

aspectos sociais
74%

Não respondeu
16%

Outros
10%

Aspectos positivos
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são importantes para melhor entendimento do conceito e assim, atingir um consenso 

sobre a abordagem em conjunto com os auditores. 

4.3.4. Condução da avaliação de AVC 

A fase de pré-avaliação das áreas de AVC destina-se a reunião de 

informações relevantes a respeito dos possíveis atributos presentes (Tabela 4). 

Recomenda-se a consulta a institutos de pesquisas, ONGs ambientais, 

universidades e órgãos do governo, a nível local e nacional. Nesta etapa também 

costuma-se reunir informações já existentes e definir equipes para condução do 

estudo de AVC. 

Dos empreendimentos levantados, 67% já haviam desenvolvido estudos que 

foram utilizados na abordagem de AVC. Estes estudos são ligados principalmente a 

identificação e monitoramento da fauna e flora e diagnósticos sócio ambientais, não 

sendo necessário conduzir novos estudos. A composição de equipe para obtenção 

de novas informações sobre os possíveis atributos pode variar bastante. Em média 

as equipes eram compostas por 6 profissionais, podendo chegar até 25, composta 

principalmente por engenheiros florestais e biólogos, e em menor quantidade por 

geólogos e profissionais das áreas sociais, como geógrafos e sociólogos. 

 

Tabela 4. Aspectos relativos a pré avaliação de AVC abordados no questionário 

Reunião das 

informações disponíveis 

IBAMA 

TNC 

HCVRN 

Universidades públicas 

IBGE 

Secretarias do meio ambiente 

Proforest 

Uso de estudos já 

desenvolvidos pelo 

empreendimento 

Sim (67%) Não (33%) 

Fauna Diagnósticos sociais 

Flora 

Definição de equipe 

para avaliação de AVC 

Equipe própria 

12 empreendimentos 

Equipe independente 

17 empreendimentos 

De 1 a 25 profissionais envolvidos em cada avaliação. Média 

de 6 profissionais 

Principais profissionais envolvidos: 

Biólogo; engenheiro florestal; geógrafo; sociólogo 
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Na Tabela 5 encontram-se os resultados do questionário relativo a fase de 

avaliação dos possíveis atributos de AVC. Nesta etapa, dependendo da 

disponibilidade de informações podem ser necessários novos estudos como fonte de 

novos dados para decidir pela presença dos atributos. Para 77% dos 

empreendimentos, foram necessários estudos específicos relativos a avaliação da 

biodiversidade, e para 61% apontaram a necessidade de condução de avaliações 

sociais, tendência esperada devido a grande frequência dos atributos de 

biodiversidade, necessidade das comunidades e cultural. Já as avaliações de 

ecossistemas frágeis e manejo de áreas naturais tiveram uma frequência menor, 

provavelmente pela falta de informações e dificuldade de estabelecer parâmetros de 

manejo que possam ser realizados sem causar interferências nas áreas de AVC. 

Por fim, diversos indicadores foram utilizados para definir a presença dos 

atributos. Os resultados obtidos pelo questionário mostram que 77% dos 

empreendimentos utilizam a presença de espécies ameaçadas, 61% a presença de 

espécies endêmicas e 55% a presença de ecossistema preservado na região. A 

presença frequente destes indicadores está de acordo com os principais atributos 

identificados no Brasil. 

 
Tabela 5. Aspectos relativos a pré avaliação de AVC abordados no questionário 

Estudos 

desenvolvidos 

Avaliação da biodiversidade – 

77% 
Ecossistemas frágeis – 42% 

Manejo de áreas naturais – 

35% 
Avaliação social - 61% 

Levantamento das 

principais ameaças 

Atividades de manejo – 32% 
Plano de zoneamento incompatível 

com a conservação – 3% 

Invasão/extração ilegal de 

madeira – 32% 

Caça – 58% 

 

Conflitos sociais – 26% Outros – 19% 

Definição para 

indicadores de 

atributos de AVC 

Presença de espécies 

ameaçadas - 77% 

Presença de espécies endêmicas – 

61% 

Exemplar de ecossistema 

preservado na região – 55% 
Paisagem conservada – 48% 

Presença de ecossistema raro 

ou ameaçado – 42% 

Importante bacia para produção de 

água e regulação da vazão – 42% 
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4.3.5. Relação uso do conceito de AVC, escala e tempo de certificação 

Na Tabela 6 são apresentados os resultados do questionário referentes ao 

tempo, custos e aplicação dos resultados do estudo de AVC. Estes estudos 

consideram levantamentos de campo, contato com partes interessadas trabalho de 

escritório e apresentação de relatório, levando entre 1 mês e 2 anos, dependendo da 

complexidade dos estudos. Em média, o tempo necessário foi de 12 meses, bem 

acima dos 6 meses indicado por Bayer (2010) em trabalho sobre AVC conduzido na 

Europa. 

Dos empreendimentos de pequena escala, cerca de 18% levaram até 6 

meses para realização dos estudos, enquanto que 36% levaram de 6 a 12 meses e 

27% levaram mais de 12 meses. Os percentuais obtidos para empreendimentos de 

grande escala foram semelhantes, sendo que 35% levaram até 6 meses, 30% de 6 a 

12 meses e 30%, mesmo valor para aqueles que levaram mais de 12 meses. Não foi 

observada correlação entre o tempo e área total manejada.  

O custo é outra variável importante variável na condução dos estudos de 

AVC pois quanto maior a complexidade, maior serão os investimentos necessários. 

De todas as perguntas aplicadas no questionário, esta foi a que apresentou a menor 

taxa de resposta, com 40% dos empreendimentos não souberam ou responderam a 

esta questão. A variação dos custos entre os empreendimentos foi grande, entre 

R$5.000 e R$300.000; variação semelhante encontrada por Bayer (2010) na 

Europa. 

Dentre aqueles considerados como pequena escala nenhum apresentou 

investimentos acima de R$100.000 reais. Para aqueles de grande escala, 35% 

investiram até R$ 100.000, e 25% investiram mais de R$ 100.000. 
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Tabela 6. Aspectos relativos ao tempo, custo e aplicação dos resultados do estudo 
de AVC 

  Pequena escala  Grande escala  
Aspecto 

considerado  
--------------- % -------------- 

Tempo 

Mais de 12 meses 27 30 

6 a 12 meses 36 30 

Até 6 meses 18 35 

Não respondeu 18 5 

Custos 

Até R$ 100.000 54 35 

Mais de R$ 100.000 0 25 

Não soube/não 
respondeu 45 40 

Uso dos resultados 
Sim 70 74 

Não 30 26 

 

Tanto o tempo como os investimentos realizados para condução dos 

estudos podem ser ajustados de acordo com o risco das atividades de cada 

empreendimento. Esta é uma flexibilidade que tem como objetivo propiciar uma 

maior eficiência na identificação dos atributos de AVC, e entende-se que quando as 

atividades apresentam poucos impactos, há uma menor chance de prejudicar os 

atributos. Para as atividades de maior impacto, podem ser necessários estudos mais 

aprofundados e maior tempo de monitoramento, até se ter a certeza de que as 

atividades de manejo não estão impactando de forma negativa potenciais atributos. 

Além da identificação de possíveis atributos, o estudo de AVC fornece 

informações que subsidiem o planejamento de áreas e atividades de campo para 

70% dos empreendimentos. O monitoramento permitiu identificar possíveis impactos 

das atividades de manejo sobre as áreas de AVC. Neste sentido, as informações 

geradas subsidiaram as atividades de manejo e o planejamento ambiental, 

determinando áreas mais sensíveis ou com maior presença de atributos e, portanto 

mais adequadas para conservação. As principais atividades de manejo que 

passaram por mudanças foram a colheita de madeira, aplicação de químicos, 

modificação de estradas e restrição ao tráfego de máquinas agrícolas. Foram 

apontadas também a necessidade de treinamento das equipes para implantação 

destas novas medidas. Por fim, destaca-se que o contato junto as partes 

interessadas foi vista como uma oportunidade de estreitamento e melhoria das 

relações entre empreendimento e comunidade. 
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4.4. Conclusões 

O uso do conceito de AVC no Brasil foi avaliado tomando-se por base 111 

empreendimentos de manejo florestal certificados FSC. É por meio do resumo do 

plano de manejo que diversas informações a respeito da avaliação de AVC podem 

ser disponibilizadas ao público, no entanto, 40 empreendimentos não disponibilizam 

este documento, um primeiro indicativo do não cumprimento das normas da 

certificação. Dentre os resumos disponíveis, foi identificado um total de 307 

atributos, das seis categorias. O atributo de diversidade de espécies, ecossistemas e 

valores culturais foram os mais presentes. Os estados de Santa Catarina, Paraná e 

Bahia são os estados com maior número de atributos identificados. 

A aplicação dos questionários permitiu verificar que grande parte dos 

empreendimentos certificados identificam aspectos positivos no conceito de AVC, 

principalmente quanto a preservação da biodiversidade e melhoria dos aspectos 

sociais junto a comunidades, mas a falta de informações locais pode dificultar a 

interpretação correta dos atributos em algumas situações. Apesar dos custos 

envolvidos para avaliação de AVC, grande parte dos empreendimentos podem fazer 

uso de estudos anteriormente desenvolvidos, bem como uso dos resultados do 

estudo de AVC para planejamento de áreas e melhorias no manejo. 

No geral o tempo necessário para conclusão da avaliação dos estudos de 

AVC foi de 12 meses. Os custos variaram entre R$ 5.000 e R$300.000. Não houve 

relação direta entre estes dois parâmetros. Uma vez que a intensidade da avaliação 

de AVC deve ser diretamente proporcional a escala do empreendimento, é possível 

realizar estudos mais simples nas situações de menor risco. 
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ANEXO A – Lista das organizações certificadas pelo FSC para manejo florestal no Brasil 

Códi
go 

Código 
certificado 

Número 
da 

licença 
Nome da organização 

Data 
emissão 

Data de 
vencimento 

Área 
certificada 

Contato 
Telefone 
contato 

Email contato 

RA 
RA-FM/COC-

007373 

FSC-
C128607 

2 Tree Consultoria e Meio Ambiente 
Ltda - ME - Grupo GPMT 2 

28-01-16 27-01-21 8768,00 Victoria Rizo 
+55 42 3272 

8801 
victoriarizo@2treeco

nsultoria.com,br 

RA 
RA-FM/COC-

007448 

FSC-
C127740 

2 Tree Consultoria e Meio Ambiente 
Ltda, - GPMT 3 

01-06-16 31-05-21 13891 Vinícius Oliveira 
+55 42 3272 

3275 
viniciusoliveira@2tre
econsultoria,com,br 

RA 
RA-FM/COC-

007449 

FSC-
C127741 

2 Tree Consultoria e Meio Ambiente 
Ltda, - GPMT 4 

01-06-16 31-05-21 15086,00 Vinícius Oliveira 
+55 42 3272 

3275 
viniciusoliveira@2tre
econsultoria,com,br 

RA 
RA-FM/COC-

007023 

FSC-
C119786 

2 Tree Consultoria e Meio Ambiente 
Ltda, - ME (GPMT 1) 

08-09-14 07-09-19 5656,00 Victoria Rizo 
42 3271 

2382 
victoriarizo@2treeco

nsultoria,com,br 

SC 
SCS-

FM/COC-
00081P 

FSC-
C011398 

A, W, Faber-Castell S,A 23-03-15 22-03-20 9552,38 Kelen Pedroso 
+55(16) 

2106-1000 
kelen,pedroso@faber

-castell,com,br 

RA 
RA-FM/COC-

002665 

FSC-
C017416 

Adami S/A, - Madeiras 05-10-12 02-10-17 41949,00 
Sérgio Luiz 
Bostelmann 

55 49 3561 
3242 

sergio,bostelmann@
adami,com,br 

RA 
RA-FM/COC-

007149 

FSC-
C122824 

Agro Florestal Aliança Ltda, 05-03-15 04-03-20 8363 
Bruna Busato 

Zandavali 
+55 49 3561 

2700 
bruna@florestalalian

ca,com,br 

RA 
RA-FM/COC-

007255 

FSC-
C121950 

Agrocortex Madeiras do Acre 
Agroflorestal Ltda, 

28-07-15 27-07-20 190210,00 
Rui Pedro de 

Almeida Ribeiro 
11 98349-

0223 
rui,ribeiro@agrocorte

x,com 

SC 
SCS-

FM/COC-
00135P 

FSC-
C102408 

Agroflorestal Campo Alto S,A, 14-04-16 13-04-21 11066,31 Gerson Leick 
(493) 244-

3160 
gersonleick@hotmail,

com 

CU 
CU-FM/COC-

820659 

FSC-
C019714 

AGROPECUÁRIA CONDOR LTDA 14-09-13 13-09-18 1681,74 
Cornelia Ulrike 

Kisslinger 
Rodrigues 

(51) 3073-
7100 

cornelia,rodrigues@p
horbis,com,br 

RA 
RA-FM/COC-

001342 

FSC-
C022353 

AMARCA - Associação de Moradores e 
Agroextrativistas do Remanso de 

Capixaba, Acre 
26-04-15 25-04-20 6414,00 

Edimilson 
Marques de 

Araújo 

+55 68 3222 
7252 

cooperfloresta@yaho
o,com,br 

SW 
SW-FM/COC-

004802 

FSC-
C074658 

AMATA - Unidade de Florestas Nativas 
Plantadas 

05-04-15 04-04-20 20617,00 Alan Rigolo 
+55 11 3054 

3557 
rigolo@amatabrasil,c

om,br 

RA 
RA-FM/COC-

006169 

FSC-
C107027 

Amata S/A, - Unidade Florestal Jamari 30-11-12 29-11-17 50044,00 Alan Rigolo 
+55 11 

3054-3557 
rigolo@amatabrasil,c

om,br 

SC 
SCS-

FM/COC-
00114P 

FSC-
C023383 

AMCEL - Amapá Florestal e Celulose 
S,A, 

23-12-13 22-12-18 213120,97 
Carlos 

Gonçalves 
+ 55 (96) 

3281 8036 
carlos,goncalves@a

mcel,com,br 

RA 
RA-FM/COC-

007185 

FSC-
C121325 

APE1 - Plantio de Floresta Exótica S,A, 28-04-15 27-04-20 14120,00 
Alan Ricardo de 
Moraes Rigolo 

+55 11 3054 
3557 

rigolo@amatabrasil,c
om,br 

BV 
BV-FM/COC-

151841 

FSC-
C099971 

Aperam Bioenergia Ltda, 30-06-15 29-06-20 126127,23 
Jéssica 

Aparecida 
+55 (33) 

3516 4855 
jessica,cordeiro@ape

ram,com 

http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000Yl8TrAAJ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000Yl8TrAAJ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000Yl8TrAAJ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000Yl8TrAAJ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000XWu33AAD&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000XWu33AAD&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000XWu33AAD&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000XWu33AAD&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000XWu38AAD&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000XWu38AAD&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000XWu38AAD&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000XWu38AAD&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000JMzRQAA1&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000JMzRQAA1&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000JMzRQAA1&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000JMzRQAA1&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sTERAA2&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sTERAA2&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sTERAA2&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sTERAA2&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sTERAA2&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sUnVAAU&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sUnVAAU&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sUnVAAU&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sUnVAAU&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000Or2WaAAJ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000Or2WaAAJ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000Or2WaAAJ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000Or2WaAAJ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000NEF1DAAX&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000NEF1DAAX&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000NEF1DAAX&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000NEF1DAAX&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005vx0QAAQ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005vx0QAAQ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005vx0QAAQ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005vx0QAAQ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005vx0QAAQ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sVOZAA2&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sVOZAA2&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sVOZAA2&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sVOZAA2&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sW58AAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sW58AAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sW58AAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sW58AAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005tSdxAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005tSdxAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005tSdxAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005tSdxAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000007SQhBAAW&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000007SQhBAAW&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000007SQhBAAW&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000007SQhBAAW&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sWLkAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sWLkAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sWLkAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sWLkAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sWLkAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000Lxk6fAAB&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000Lxk6fAAB&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000Lxk6fAAB&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000Lxk6fAAB&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005uHY8AAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005uHY8AAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005uHY8AAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005uHY8AAM&type=certificate&return=certificate.php
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Cordeiro 

RA 
RA-FM/COC-

004511 

FSC-
C010673 

Arauco Florestal Arapoti S,A, 30-11-14 29-11-19 49215,00 
Maria Harumi 

Yoshioka 
+55 41-

3628-1233 
myoshioka@arauco,c

om,br 

RA 
RA-FM/COC-

001059 

FSC-
C010303 

Arauco Forest Brasil S/A TENENTE 01-11-13 31-10-18 40653,00 
Maria Harumi 

Yoshioka 
+55 41-

3628-1233 
myoshioka@arauco,c

om,br 

SC 
SCS-

FM/COC-
004640 

FSC-
C116843 

Arauco Forest Brasil SA 10-06-13 09-06-18 25152,00 
Maria Harumi 

Yoshoka 
+55 41 3217 

7438 
myashioka@arauco,c

om,br 

BV 
BV-FM/COC-

019934 

FSC-
C110889 

ARCELOR MITTAL BIOFLORESTA 
LTDA 

30-06-15 29-06-20 109021,87 
Roosevelt de 
Paula Almado 

(31) 3219-
1566 

roosevelt,almado@ar
celormittal,com,br 

RA 
RA-FM/COC-

005688 

FSC-
C107658 

ASPEX - Associação dos Produtores 
de Eucalipto do Extremo Sul da Bahia - 

G1 
03-02-15 02-02-20 8153,00 

Gleyson Araújo 
de Jesus 

+55 73-
3281-7639 

aspexba@aspexba,c
om,br 

RA 
RA-FM/COC-

006050 

FSC-
C111049 

ASPEX – Associação dos Produtores 
de Eucalipto do Extremo Sul da Bahia - 

G2 
03-02-15 02-02-20 13044,00 

Gleyson Araújo 
de Jesus 

+55 73-
3281-7639 

aspexba@aspexba,c
om,br 

RA 
RA-FM/COC-

006119 

FSC-
C111054 

ASPEX – Associação dos Produtores 
de Eucalipto do Extremo Sul da Bahia - 

G3 
03-02-15 02-02-20 13724,00 

Gleyson Araújo 
de Jesus 

+55 73-
3281-7639 

aspexba@aspexba,c
om,br 

RA 
RA-FM/COC-

000181 

FSC-
C011251 

Assoc, Morad, e Produt, do Projeto 
Agroestrativista Chico Mendes - 

AMPPAECM 
06-11-13 05-11-18 12187,00 

Nilson Teixeira 
Mendes 

55 68 3222 
7252 

cooperfloresta@yaho
o,com,br 

RA 
RA-FM/COC-

007365 

FSC-
C111334 

Associação de Moradores e Produtores 
da Reserva Extrativista Chico Mendes - 

AMOPREX 
07-01-16 06-01-21 21778,00 

Sebastião 
Nascimento 

Aquino 

+55 68 8404 
4857 

tiaoaquino-
x@hotmail,com 

RA 
RA-FM/COC-

000221 

FSC-
C008269 

Associação Seringueira Porto Dias 07-03-13 06-03-18 2612,00 
Simony 

Hechenberger 
+55 68 

3222-7252 
cooperfloresta@yaho

o,com,br 

RA 
RA-FM/COC-

001639 

FSC-
C019153 

Atina - Indústria e Comércio de Ativos 
Naturais Ltda, 

07-04-15 06-04-20 98,00 
Eduardo Roxo 

Nobre Franciosi 
55 35 

21021652 
atina@atina,com,br 

CU 
CU-FM/COC-

813512 

FSC-
C095380 

Barra do Cravari Agroflorestal SA 21-08-15 20-08-20 5458,28 Marciano Rubel 
55 41 

33426729 
m,rubel@terra,com,b

r 

SC 
SCS-

FM/COC-
005076 

FSC-
C122762 

Brasilwood Reflorestamento SA 30-09-14 29-09-19 10597,79 
Valéria Cristina 

Veiga Lisita 

(678) 144-
0286 / (67) 
99863041 

valeria@brasilwood,n
et 

SC 
SCS-

FM/COC-
004689 

FSC-
C117743 

BRASLUMBER INDÚSTRIA DE 
MOLDURAS LTDA 

09-08-13 08-08-18 824 Não encontrado 

SC 
SCS-

FM/COC-
00091P 

FSC-
C010186 

Cáceres Florestal SA 01-04-16 31-03-21 1700,41 Luis Flavio Veit 
+ 55 (65) 

3223-1020 
caceres@caceresflor

estal,com,br 

RA 
RA-FM/COC-

006860 

FSC-
C117872 

Caravelas Florestal S,A, 04-04-14 03-04-19 26908,00 
Marcelo Maris 

Sales 
+ 55 11 

5180 8900 
ms@copainvest,com,

br 

http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sT2kAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sT2kAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sT2kAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sT2kAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sSwmAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sSwmAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sSwmAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sSwmAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000Fh5FwAAJ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000Fh5FwAAJ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000Fh5FwAAJ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000Fh5FwAAJ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000Fh5FwAAJ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a02400000099HJyAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a02400000099HJyAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a02400000099HJyAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a02400000099HJyAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000007UPwyAAG&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000007UPwyAAG&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000007UPwyAAG&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000007UPwyAAG&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000009HC4dAAG&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000009HC4dAAG&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000009HC4dAAG&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000009HC4dAAG&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000009HMWBAA4&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000009HMWBAA4&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000009HMWBAA4&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000009HMWBAA4&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sTC4AAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sTC4AAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sTC4AAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sTC4AAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000009dm6cAAA&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000009dm6cAAA&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000009dm6cAAA&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000009dm6cAAA&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sSPyAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sSPyAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sSPyAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sSPyAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sVFWAA2&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sVFWAA2&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sVFWAA2&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sVFWAA2&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005uFglAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005uFglAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005uFglAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005uFglAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000OqPlsAAF&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000OqPlsAAF&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000OqPlsAAF&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000OqPlsAAF&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000OqPlsAAF&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000GRIwKAAX&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000GRIwKAAX&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000GRIwKAAX&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000GRIwKAAX&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000GRIwKAAX&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sSutAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sSutAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sSutAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sSutAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sSutAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000GcZ56AAF&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000GcZ56AAF&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000GcZ56AAF&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000GcZ56AAF&type=certificate&return=certificate.php
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RA 
RA-FM/COC-

003156 

FSC-
C020437 

Celulose Irani SA 24-04-13 23-04-18 29820,00 Denis Baialuna 
+55 49 

3548-9260 
denisbaialuna@irani,

com,br 

BV 
BV-FM/COC-

009042 

FSC-
C008495 

Cenibra – Celulose Nipo-Brasileira SA 11-08-15 10-08-20 248580,42 
Sandro Morais 

Santos 
+55 (31) 

3829-5288 
sandro,morais@ceni

bra,com,br 

RA 
RA-FM/COC-

007364 

FSC-
C122401 

Citróleo Indústria e Comércio de Óleos 
Essenciais Ltda, 

07-01-16 06-01-21 195 
Flavia Fernanda 

Jesuino 
+55 14 3656 

9900 
flavia@citroleo,com,b

r 

RA 
RA-FM/COC-

005147 

FSC-
C102142 

CKBV Florestal Ltda, - Unidade Rio 
Capim 

01-09-11 31-08-16 199168,26 
Josué Evandro 
Ribeiro Ferreira 

+55 91 4005 
9955 

evandro@cikel,com,b
r 

RA 
RA-FM/COC-

006022 

FSC-
C109350 

CMPC Celulose Riograndense LTDA 31-07-12 30-07-17 220976,00 Evandro Santos 
+55 51 

21397300 
evandro,santos@cm

pcrs,com,br 

TU 
TUVDC-
FM/COC-
300012 

FSC-
C129263 

Compensados Fuck Ltda 15-03-16 14-03-21 2565,94 
Felipe Alexandre 

Fuck  
felipe@fcomp,ind,br 

RA 
RA-FM/COC-

006712 

FSC-
C116124 

Cooperativa Mista Flona Tapajos 04-12-13 03-12-18 14792,00 
Angelo Ricardo 

S, Chaves 
93 3523 

9475 
achaves,natural@gm

ail,com 

BV 
BV-FM/COC-

127348 

FSC-
C127348 

Copener Florestal LTDA 21-01-16 20-01-21 137395,73 João Zenaide 
55 (75) 

3423-9900 
joao_zenaide@bahia

speccell,com 

RA 
RA-FM/COC-

007077 

FSC-
C120993 

Corus Agroflorestal S,A, 14-11-14 13-11-19 24035,00 
Juliano Proença 

Ribeiro 
+55 67 3349 

0056 
juliano@corus,com,b

r 

SC 
SCS-

FM/COC-
004774 

FSC-
C118707 

Duratex Florestal Ltda 25-10-13 24-10-18 10859,38 
Lennon Franciel 

Neto 
+55 14 

3262-8468 
lennon,franciel@dura

tex,com,br 

SC 
SCS-

FM/COC-
00029P 

FSC-
C006042 

Duratex Florestal Ltda, 30-07-15 29-07-20 226503,20 
Lennon Franciel 

Neto 
+55 14 

3262-8468 
lennon,franciel@dura

tex,com,br 

RA 
RA-FM/COC-

006333 

FSC-
C117816 

Ebata Produtos Florestais Ltda 13-07-15 15-08-18 29770,00 Leonidas Souza 
91 3204 

1900 
ti@ebata,com,br 

SC 
SCS-

FM/COC-
004408 

FSC-
C113536 

Eldorado Brasil Celulose SA 12-11-12 11-11-17 290389,00 
Rafael de Araujo 

da Silva 
+55 (67) 

3509 - 0707 
rafael,araujo@eldora

dobrasil,com,br 

SC 
SCS-

FM/COC-
00129P 

FSC-
C103574 

Emílio B Gomes 09-12-15 08-12-20 1705,47 
Carlos Manuel 
da Silva Branco 

+55 42 3423 
1255 

branco@emiliobgom
es,com,br 

RA 
RA-FM/COC-

000240 

FSC-
C020037 

Ervateira Putinguense Ltda, 01-03-13 28-02-18 69 
Eduardo 

Guadagnim 
51 3777-

1346 
ervateiraputinguense

@yahoo,com,br 

RA 
RA-FM/COC-

006943 

FSC-
C120131 

Estêvão do Prado Braga - (Grupo de 
Certificação Florestal SLIMF I - Suzano 

- BA) 
30-06-14 29-06-19 5247,00 

Estêvão do 
Prado Braga 

+55 16 3333 
2107 / 3333 

3716 

estevaob@suzano,co
m,br 

RA 
RA-FM/COC-

007012 

FSC-
C120636 

Estêvão do Prado Braga (Grupo de 
Certificação Florestal IX - Suzano - BA) 

01-09-14 31-08-19 43252,00 
Estêvão do 

Prado Braga 

+55 16 3333 
2107 / 3333 

3716 

estevaob@suzano,co
m,br 

BV BV-FM/COC- FSC- Farm & Forestry Management Services 13-06-13 12-06-18 13642,11 Tarso Mastella +55 51 3402 tmastella@fms-
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http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000006thClAAI&type=certificate&return=certificate.php
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111594 C111594 3751 br,com 

RA 
RA-FM/COC-

006092 

FSC-
C110130 

Fibria Celulose S,A – Unidade Aracruz 01-10-12 30-09-17 289973,00 
Sandro Bressan 

Pinheiro 
+55 27 3270 

2556 
sandro,pinheiro@fibri

a,com,br 

RA 
RA-FM/COC-

005082 

FSC-
C100042 

Fibria Celulose S/A, - Unidade Jacareí 01-09-15 31-08-20 157198,00 
Sandro Bressan 

Pinheiro 
+55 12 2128 

1361 
sandro,pinheiro@fibri

a,com,br 

RA 
RA-FM/COC-

005083 

FSC-
C100704 

Fibria MS Celulose Sul Mato-
Grossense Ltda, 

01-09-15 31-08-20 276317 
Sandro Bressan 

Pinheiro 

+55 67 3509 
1024/19 

2106 9621 

sandro,pinheiro@fibri
a,com,br 

RA 
RA-FM/COC-

007416 

FSC-
C123250 

Florespar Florestal S/A 04-04-16 03-04-21 22266,00 
Alan Ricardo de 
Moraes Rigolo 

+55 11 3054 
3557 

rigolo@amatabrasil,c
om,br 

SC 
SCS-

FM/COC-
00150P 

FSC-
C102405 

Florestal Alvorada Florestamento e 
Reflorestamento Ltda, 

13-10-11 12-10-16 24342,50 Helena Pereira 
+55 (47) 

3646-2905 
helena,pereira@valor

florestal,com,br 

SC 
SCS-

FM/COC-
00126P 

FSC-
C100033 

Florestal Gateados Ltda 15-07-15 14-07-20 18742,47 
Ian Pereira 

Sartório 
+55 49 

3249-3000 
ian@gateados,com,b

r 

CU 
CU-FM/COC-

830198 

FSC-
C123068 

FLORESTAL MOSTARDAS LTDA 17-11-14 16-11-19 7097,16 Daniel Chies 
+55 (54) 

3462-5600 
daniel@madem,com,

br 

RA 
RA-FM/COC-

003580 

FSC-
C003917 

Florestal Rio Marombas Ltda, 06-11-13 05-11-18 26447,00 Vinícius Lima 
+55 49 

3254-1155 
vinicius,lima1@gerda

u,com,br 

SC 
SCS-

FM/COC-
005095 

FSC-
C115987 

Florestal Segundo Planalto Ltda 05-11-14 09-04-18 18084,50 
Mauricio C, 

Nadolny 
55 41 2109 

3784 
mnadolny@berneck,

com,br 

SC 
SCS-

FM/COC-
00038P 

FSC-
C004624 

Florestal Vale do Corisco Ltda, 18-12-11 17-12-16 105561 
Rafael de Jesus 

Antonio 
43 3535 

9153 
rantonio@valedocori

sco,com,br 

RA 
RA-FM/COC-

006829 

FSC-
C118219 

Florestas do Sul Agroflorestal Ltda, 13-03-14 12-03-19 32312,00 43 3535 9153 
+55 51 

3388-3387 
rm@granflor,com,br 

BV 
BV-FM/COC-

122145 

FSC-
C122145 

FLORESTECA BRASIL LTDA, 
(Redenção) 

21-08-14 20-08-19 48870,26 
rantonio@valedo
corisco,com,br 

+ 55 (94) 
34248399 

joao,lucas@florestec
a,com,br 

RA 
RA-FM/COC-

005657 

FSC-
C010728 

Floresteca S/A (Jangada) 08-03-13 07-03-18 34568,00 
Fausto Hissashi 

Takizawa 
+55 65 2122 

4400 
fausto,takizawa@flor

esteca,com,br 

RA 
RA-FM/COC-

000087 

FSC-
C006915 

Flosul Industria e Comercio de 
Madeiras Ltda 

15-08-14 14-08-19 6373,00 Jonas Vargas 
51 3681-

0140 
jvargas@flosul,com,b

r 

SC 
SCS-

FM/COC-
005433 

FSC-
C128878 

Gilson Mueller Berneck 23-12-15 22-12-20 7771,00 Mauricio Nadolny 
55 41 2109-

3784 
mnadolny@berneck,

com,br 

RA 
RA-FM/COC-

006564 

FSC-
C113701 

Golf Industria, Comercio e Exportação 
de Madeiras Ltda 

16-07-15 15-08-18 18794,00 55 41 2109-3784 
+55 91 3227 

3050 
ambiental@golfflores

tal,com,br 

RA 
RA-FM/COC-

006867 

FSC-
C116791 

Habitasul Florestal SA 14-04-14 13-04-19 10676,00 
mnadolny@bern

eck,com,br 
+55 51 3662 

0102 
administracaofloresta

lrs@irani,com,br 

SC SCS- FSC- Iguaçu Celulose Papel SA 20-12-12 19-12-17 14040,27 Felipe Santos 042 3237- felipe,santos@iguacu
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http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000Z9znkAAB&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000Z9znkAAB&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000Z9znkAAB&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000C7YjAAAV&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000C7YjAAAV&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000C7YjAAAV&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000C7YjAAAV&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000FaRWMAA3&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000FaRWMAA3&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000FaRWMAA3&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000FaRWMAA3&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000007uIn8AAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000007uIn8AAE&type=certificate&return=certificate.php
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FM/COC-
00161P 

C108395 8368 celulose,com,br 

SC 
SCS-

FM/COC-
005239 

FSC-
C125340 

Indústria de Compensados Guararapes 
Ltda 

29-04-15 28-04-20 5110 
Aquiles José 

Moreira 
+55 46 

3263-8365 
aquiles@guararapes,

com,br 

SW 
SW-FM/COC-

001732 

FSC-
C018650 

Indústria de Madeiras Manoa Ltda, 30-12-15 29-12-20 63877,00 
Douglas Antonio 
Granemann de 

Souza 

55 69 3582 
2012 

floresta@manoa,ind,
br 

BV 
BV-FM/COC-

002977 

FSC-
C101761 

International Paper do Brasil 14-09-15 13-09-20 104971,79 
Miguel Magela 

Diniz 
+ 55 (019) 
3861-8133 

miguel,magela@ipap
er,com 

RA 
RA-FM/COC-

007448 

FSC-
C127740 

Januario Lachmam 01-06-16 31-05-21 13891,00 Vinícius Oliveira 
+55 42 3272 

3275 
viniciusoliveira@2tre
econsultoria,com,br 

RA 
RA-FM/COC-

007448 

FSC-
C127740 

José Dantas 01-06-16 31-05-21 13891,00 Vinícius Oliveira 
+55 42 3272 

3275 
viniciusoliveira@2tre
econsultoria,com,br 

RA 
RA-FM/COC-

000130 

FSC-
C015870 

Juliana Florestal Ltda 01-12-15 30-11-20 11330,00 Fábio Parisotto 
+55 49 561 

6600 
julianaflorestal@fram

eport,com,br 

RA 
RA-FM/COC-

000038 

FSC-
C022516 

Klabin S/A (Klabin Florestal Parana) 15-08-13 14-08-18 272159,00 
Ivone Satsuki 

Namikawa 
42 3271 

2382 
namikawa@klabin,co

m,br 

RA 
RA-FM/COC-

004548 

FSC-
C007520 

Klabin S/A (Unidade Angatuba) 14-12-14 13-12-19 8713,00 
Ivone Satsuki 

Namikawa 
+55 15 3275 

8228 
namikawa@klabin,co

m,br 

RA 
RA-FM/COC-

001301 

FSC-
C023492 

Klabin S/A Unidade Florestal Santa 
Catarina 

09-09-14 08-09-19 133998,00 
Ivone Satsuki 

Namikawa Fier 
+55 49 3275 

8228 
namikawa@klabin,co

m,br 

RA 
RA-FM/COC-

006076 

FSC-
C110922 

Laminados AB Ltda, 19-09-12 18-09-17 7058,00 
Caio Busato 

Tortato 
+55 49 3563 

0012 
caiotortato@laminad

osab,com,br 

RA 
RA-FM/COC-

006091 

FSC-
C111036 

LN Guerra Industria e Comércio de 
Madeiras Ltda, 

24-11-15 30-09-17 45658,00 Sandra Balieiro 
+55 91 3227 

3711 
sandra,balieiro@lngu

erra,com,br 

RA 
RA-FM/COC-

007329 

FSC-
C121820 

LN Guerra Indústria e Comércio de 
Madeiras Ltda, - Uberlandia 

23-11-15 22-11-20 138701,00 Sandra Balieiro 
+55 91 3227 

3711 
sandra,balieiro@lngu

erra,com,br 

SC 
SCS-

FM/COC-
00093P 

FSC-
C007879 

Lwarcel Celulose Ltda 13-05-16 12-05-21 56797,02 
Ariel Evandro 

Fossa 
+55(14) 

3269-5100 
afossa@lwarcel,com,

br 

SC 
SCS-

FM/COC-
005283 

FSC-
C126048 

Madeireira Segredo 26-06-15 25-06-20 90115,11 Idacir Peracchi 
55-91-3321-

3399 
idacir@juruafloretsal,

com,br 

SC 
SCS-

FM/COC-
00048P 

FSC-
C011479 

Madepar Indústria e Comércio de 
Madeiras Ltda 

26-03-13 25-03-18 3990,00 
José Marciano 
Branco Ribeiro 

55 49 3251 
0699 

gestaoflorestal@mad
epardoors,com 

SC 
SCS-

FM/COC-
004995 

FSC-
C121766 

Madevali Agro-Industrial Ltda 07-07-14 06-07-19 2991,66 
Evandro José 

Zanvadali 
+55 49 3563 

0437 
madevali@conection,

com,br 

SC 
SCS-

FM/COC-
FSC-

C102403 

Melhoramentos Florestal Ltda, 08-06-16 07-06-21 16787,24 
Rafael Eduardo 

da Silva 
+55 (035) 
3433-8248 

rcarvalho@melhoram
entos,com,br 

http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000V7MDXAA3&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000V7MDXAA3&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000V7MDXAA3&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000V7MDXAA3&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000V7MDXAA3&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sV7PAAU&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sV7PAAU&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sV7PAAU&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sV7PAAU&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005vSTbAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005vSTbAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005vSTbAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005vSTbAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000XWu33AAD&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000XWu33AAD&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000XWu33AAD&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000XWu33AAD&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000XWu33AAD&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000XWu33AAD&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000XWu33AAD&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000XWu33AAD&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sUOZAA2&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sUOZAA2&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sUOZAA2&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sUOZAA2&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sW7lAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sW7lAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sW7lAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sW7lAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sSDtAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sSDtAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sSDtAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sSDtAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sWNVAA2&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sWNVAA2&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sWNVAA2&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sWNVAA2&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000009A95dAAC&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000009A95dAAC&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000009A95dAAC&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000009A95dAAC&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000009FgeNAAS&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000009FgeNAAS&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000009FgeNAAS&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000009FgeNAAS&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000MveMSAAZ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000MveMSAAZ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000MveMSAAZ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000MveMSAAZ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sSJgAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sSJgAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sSJgAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sSJgAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sSJgAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000VkI2GAAV&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000VkI2GAAV&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000VkI2GAAV&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000VkI2GAAV&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000VkI2GAAV&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sTFkAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sTFkAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sTFkAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sTFkAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sTFkAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000MntYXAAZ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000MntYXAAZ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000MntYXAAZ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000MntYXAAZ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000MntYXAAZ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005vwzrAAA&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005vwzrAAA&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005vwzrAAA&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005vwzrAAA&type=certificate&return=certificate.php


78 
 

00138P Carvalho 

RA 
RA-FM/COC-

000019 

FSC-
C023388 

Mil Madeiras Preciosas Ltda 30-11-12 30-11-17 209269,00 
Marcos Antônio 
Silva de Souza 

+55 92 3521 
3329 /3521 

3331 

marcos,souza@preci
ouswoods,com,br 

SC 
SCS-

FM/COC-
00040P 

FSC-
C005495 

Novo Prisma Agro-Florestal Ltda 30-09-11 29-09-16 28265,78 
Fernanda Maria 

Abilio 
(11) 97337-

6192 
fernandama@eucate

x,com,br 

RA 
RA-FM/COC-

007448 

FSC-
C127740 

Oscarino Donizete 01-06-16 31-05-21 13891,00 Vinícius Oliveira 
+55 42 3272 

3275 
viniciusoliveira@2tre
econsultoria,com,br 

SC 
SCS-

FM/COC-
00057P 

FSC-
C022318 

Plantar S,A, Reflorestamentos 09-10-13 08-10-18 34629,00 Adriana Maugeri 
(313) 290-

4000 
adriana,maugeri@gr
upoplantar,com,br 

SC 
SCS-

FM/COC-
005078 

FSC-
C122785 

Plantar Siderúrgica 01-10-14 30-09-19 34378,31 
Alexsandro Dias 

Lima 
(382) 101-

3150 
alexsandro,dias@pla

ntarsid,com,br 

RA 
RA-FM/COC-

007229 

FSC-
C122832 

Pradaria Agroflorestal Ltda 11-06-15 10-06-20 35499,00 Marcelo Schmid 
+55 67 3239 

1427 
marcelo@indexflores

tal,com,br 

CU 
CU-FM/COC-

819559 

FSC-
C112458 

RA Nederlof & Cia 22-08-12 21-08-17 1259,13 
Alexandre 
Koehler 

+55 (41) 
3023-1899 

alexandre,koehler@s
oroteca,com 

SC 
SCS-

FM/COC-
004750 

FSC-
C118553 

Raul Mario Speltz 11-10-13 10-10-18 2117,00 
Raul Mario 

Speltz  
raulmariospeltz@uol,

com,br 

SC 
SCS-

FM/COC-
004671 

FSC-
C004611 

Reflorestadora Sincol Ltda 07-08-13 22-08-17 24515,93 
Marco Antônio 

Balvedi 
49-3561-

5000 
marco,balvedi@sinco

l,com,br 

SC 
SCS-

FM/COC-
00132P 

FSC-
C102407 

Remasa Reflorestadora S,A, 09-02-16 08-02-21 35922,48 
Gilson 

Geronasso 
+55 42 3553 

1551 
gilson@remasa,com,

br 

SC 
SCS-

FM/COC-
005364 

FSC-
C017986 

Renova Floresta Ltda, 13-02-16 12-02-21 74491,00 
Helena Regina 

Pereira 
+55 47 3646 

2905 
helena,pereira@valor

florestal,com,br 

RA 
RA-FM/COC-

007191 

FSC-
C121993 

Rima Industrial SA 08-05-15 07-05-20 21485,00 
José Urbano 

Alves 
+55 38 3731 

9021 
florestal@rima,com,b

r 

RA 
RA-FM/COC-

007379 

FSC-
C128606 

Roberto Luiz Leme Klabin 05-02-16 04-02-21 835,00 
Roberto Luiz 
Leme Klabin 

+55 11 3706 
1800 

victoriarizo@2treeco
nsultoria,com,br 

RA 
RA-FM/COC-

007337 

FSC-
C127890 

RRX Mineração e Serviços Ltda, - EPP 30-11-15 29-11-20 91556 
Ricardo 

Tamanho 
+55 91 

30851147 
ricardo@bluetimber,c

om,br 

RA 
RA-FM/COC-

001274 

FSC-
C004306 

SETA S/A – Extrativa Tanino de Acácia 26-01-14 25-07-19 4139,00 
Paulo Cézar 

Chitolina 
+55 51 3205 

2263 
paulo,chitolina@seta-

sa,com,br 

SC 
SCS-

FM/COC-
005354 

FSC-
C108865 

Sguario Florestal S/A 30-09-15 11-03-17 13445,00 
Luiz José 

Sguario Neto 
+ 55 15 

3522-2456 
luiz@sguariomadeira

s,com,br 

http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sWLpAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sWLpAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sWLpAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sWLpAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sRhEAAU&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sRhEAAU&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sRhEAAU&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sRhEAAU&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sRhEAAU&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000XWu33AAD&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000XWu33AAD&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000XWu33AAD&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000XWu33AAD&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sW4ZAAU&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sW4ZAAU&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sW4ZAAU&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sW4ZAAU&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sW4ZAAU&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000OqTo1AAF&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000OqTo1AAF&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000OqTo1AAF&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000OqTo1AAF&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000OqTo1AAF&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000Or4cDAAR&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000Or4cDAAR&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000Or4cDAAR&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000Or4cDAAR&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000AbEOUAA3&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000AbEOUAA3&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000AbEOUAA3&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000AbEOUAA3&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000HV5PeAAL&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000HV5PeAAL&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000HV5PeAAL&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000HV5PeAAL&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000HV5PeAAL&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sRSyAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sRSyAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sRSyAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sRSyAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sRSyAAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005vx0LAAQ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005vx0LAAQ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005vx0LAAQ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005vx0LAAQ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005vx0LAAQ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sUwhAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sUwhAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sUwhAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sUwhAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sUwhAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000NFf9vAAD&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000NFf9vAAD&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000NFf9vAAD&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000NFf9vAAD&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000Yl8S0AAJ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000Yl8S0AAJ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000Yl8S0AAJ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000Yl8S0AAJ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000Xq2UXAAZ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000Xq2UXAAZ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000Xq2UXAAZ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000Xq2UXAAZ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sRO3AAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sRO3AAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sRO3AAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sRO3AAM&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a02400000082ot0AAA&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a02400000082ot0AAA&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a02400000082ot0AAA&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a02400000082ot0AAA&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a02400000082ot0AAA&type=certificate&return=certificate.php
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SC 
SCS-

FM/COC-
005578 

FSC-
C130016 

Siderúrgica Ibérica SA 02-05-16 01-05-21 9256,00 
Lucivaldo 
Sozinho 

94 98400 
1229; 2101 

3100 

lucivaldo@ibericasa,
com,br 

SC 
SCS-

FM/COC-
00076P 

FSC-
C009927 

Suzano Papel e Celulose S/A SP 28-07-14 27-07-19 163360,05 
Pollianne Dionor 

Schwabe 
+55 11 

3503-9199 
polliannes@suzano,c

om,br 

SC 
SCS-

FM/COC-
004725 

FSC-
C118283 

Suzano Papel e Celulose SA 19-09-13 18-09-18 175438,00 
Pollianne Dionor 

Schwabe 
+55 11 

3503-9199 
polliannes@suzano,c

om,br 

RA 
RA-FM/COC-

001377 

FSC-
C002090 

Suzano Papel e Celulose SA - Unidade 
Mucuri 

22-03-15 21-03-20 231158,00 
Pollianne Dionor 

Schwabe 
55 11 3503 

9199 
polliannes@suzano,c

om,br 

BV 
BV-FM/COC-

013662 

FSC-
C016659 

Tanagro S/A 24-04-15 23-02-19 48150,87 
Jones Roberto 

Klein 
(51) 3632-

4055 
jrklein@tanac,com,br 

RA 
RA-FM/COC-

005241 

FSC-
C103602 

Temasa Indústria de Móveis Ltda,- 
Unidade Florestal 

07-12-15 06-12-20 2917,00 
Tiago Luiz 

Scolaro 
+55 49 3563 

1789 
tiago@temasa,com,b

r 

RA 
RA-FM/COC-

005232 

FSC-
C103390 

Timber Capital Brasil Consultoria e 
Participações Ltda, 

01-12-15 30-11-20 30874,00 
Raquel Oliveira 

Ferreira 
+55 38 

3741-3856 
rf@abflorestal,com 

SC 
SCS-

FM/COC-
005325 

FSC-
C126660 

Transportadora Florestal Araguaia Ltda 12-08-15 11-08-20 20262,67 Joílson Rosa 
(913) 729-

7103 
joilson,rosa@tfaplanti

o,com,br 

SC 
SCS-

FM/COC-
005508 

FSC-
C129220 

Triangulo Empreendimentos Florestais 
Ltda 

07-03-16 06-03-21 3594 
Aguinaldo 
Alexandre 
Tavares 

(412) 106-
5113 

aguinaldo@triangulo,
com,br 

RA 
RA-FM/COC-

006066 

FSC-
C017612 

Veracel Celulose SA 13-03-13 12-03-18 188173,00 
Luiz Henrique 

Tapia 

+55 73 3166 
5082; + 55 

73 8802 
7025 

luiz,tapia@veracel,co
m,br 

 

  

http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000aydAVAAY&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000aydAVAAY&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000aydAVAAY&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000aydAVAAY&type=certificate&return=certificate.php
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http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sSqiAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sSqiAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sSqiAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sSqiAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sSqiAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000H4SozAAF&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000H4SozAAF&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000H4SozAAF&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000H4SozAAF&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a024000000H4SozAAF&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sQoJAAU&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sQoJAAU&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sQoJAAU&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sQoJAAU&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sUbIAAU&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sUbIAAU&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sUbIAAU&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sUbIAAU&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000006tiJwAAI&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000006tiJwAAI&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000006tiJwAAI&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000006tiJwAAI&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000006tROTAA2&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000006tROTAA2&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000006tROTAA2&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000006tROTAA2&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000WM0RdAAL&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000WM0RdAAL&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000WM0RdAAL&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000WM0RdAAL&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000WM0RdAAL&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000ZvdHSAAZ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000ZvdHSAAZ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000ZvdHSAAZ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000ZvdHSAAZ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a023300000ZvdHSAAZ&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sUqfAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sUqfAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sUqfAAE&type=certificate&return=certificate.php
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sUqfAAE&type=certificate&return=certificate.php
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ANEXO B – Nível de atendimento de cada atributo de AVC para as IN analisadas 

País AVC1 AVC2 AVC3 AVC4 AVC5 AVC6 

Bolívia Adequado Adequado Adequado Adequado Adequado Adequado 

Bulgária Adequado Adequado Adequado Adequado Adequado Adequado 

Camarões Inadequado Inadequado Inadequado Inadequado Inadequado Inadequado 

Canadá Adequado Adequado Adequado Adequado Inadequado Inadequado 

Chile 
Parcialmente 

adequado 
Parcialmente 

adequado 
Parcialmente 

adequado 
Parcialmente 

adequado 
Parcialmente 

adequado 
Parcialmente 

adequado 

China 
Parcialmente 

adequado 
Inadequado Inadequado 

Parcialmente 
adequado 

Inadequado Inadequado 

RD Congo 
Parcialmente 

adequado 
Parcialmente 

adequado 
Parcialmente 

adequado 
Inadequado 

Parcialmente 
adequado 

Inadequado 

Equador 
Parcialmente 

adequado 
Parcialmente 

adequado 
Parcialmente 

adequado 
Parcialmente 

adequado 
Parcialmente 

adequado 
Parcialmente 

adequado 

Gabão Inadequado Inadequado Inadequado Inadequado 
Parcialmente 

adequado 
Parcialmente 

adequado 

Gana 
Parcialmente 

adequado 
Parcialmente 

adequado 
Parcialmente 

adequado 
Parcialmente 

adequado 
Parcialmente 

adequado 
Parcialmente 

adequado 

Indonésia 
Parcialmente 

adequado 
Parcialmente 

adequado 
Parcialmente 

adequado 
Parcialmente 

adequado 
Parcialmente 

adequado 
Parcialmente 

adequado 

Libéria Adequado 
Parcialmente 

adequado 
Adequado Adequado 

Parcialmente 
adequado 

Parcialmente 
adequado 

Malásia Adequado Adequado Adequado Adequado Adequado Adequado 

México 
Parcialmente 

adequado 
Parcialmente 

adequado 
Parcialmente 

adequado 
Inadequado 

Parcialmente 
adequado 

Parcialmente 
adequado 

Moçambique 
Parcialmente 

adequado 
Parcialmente 

adequado 
Parcialmente 

adequado 
Parcialmente 

adequado 
Parcialmente 

adequado 
Parcialmente 

adequado 
Papua Nova 

Guiné 
Adequado Adequado Adequado Adequado 

Parcialmente 
adequado 

Parcialmente 
adequado 

Romênia Adequado Adequado Adequado Adequado 
Parcialmente 

adequado 
Parcialmente 

adequado 

Vietnã Adequado Adequado Adequado Adequado 
Parcialmente 

adequado 
Parcialmente 

adequado 
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ANEXO C – Questionário aplicado aos empreendimentos de manejo florestal certificados FSC no Brasil 

 

 

Universidade de São Paulo 
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

Laboratório de Silvicultura Tropical 
Questionário para avaliação do uso do conceito de Alto Valor de Conservação (AVC) 

 
 

 

Nome: __________________________________________________  Data ____/____/2017 

Nome Empresa: __________________________________________  Ano de obtenção da certificação:______________ 

Área total manejada: ______________________________________  Área total certificada: _______________________ 

Município: ______________________________________________  Tel:( ___ ) ________________________________ 

E-mail: _________________________________________________ 

 

1) Tipo de manejo realizado: 

 plantios silviculturais 

 manejo de florestas nativas 

 manejo comunitário de florestas nativas 

 

2) Na sua opinião, quais as maiores vantagens e desvantagens do uso do conceito de AVC? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3) Foi identificada alguma área como AVC? 

 NÃO  SIM 

 

4) Que tipo de informações foram mais utilizadas durante o processo de avaliação de áreas de AVC? 

 Biodiversidade de espécies    Ecossistemas frágeis   

 Manejo de áreas naturais    Avaliação social junto a comunidades   

 Outro(s)__________________________________________  
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5) Quais organizações e institutos de pesquisa foram consultados como fonte de informações? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6) Atualmente existe na sua organização algum debate a respeito do conceito de AVC? 

 NÃO  SIM 

Caso a resposta seja positiva, quais os principais temas discutidos?  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

7) Foi utilizada uma equipe própria ou houve contratação de uma equipe independente? 

 Equipe própria 

 Equipe independente 

8) Quantos e quais as especialidades dos profissionais envolvidos? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

9) Parte do estudo utilizado para a avaliação de AVC já havia sido desenvolvido pela empresa? 

 NÃO  SIM 

Caso a resposta seja positiva, quais estudos? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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10) Quais as principais ameaças identificadas? 

 Atividades ligadas ao manejo  Plano de zoneamento incompatível com a conservação 

 Invasão/extração ilegal de madeira  Caça 

 Governança fraca  Conflitos sociais 

 Outro(s)__________________________________________  

 

11) Quais os principais indicadores que contribuíram para a definição ou exclusão de áreas de AVC? 

 Presença de espécies endêmicas  Presença de espécies ameaçadas 

 Pressão sobre as áreas  Paisagem conservada 

 Paisagem de florestas intactas  Exemplar de ecossistema preservado na região 

 Importante proteção contra erosão ou deslizamentos de terra  Presença de ecossistema raro ou ameaçado 

 Importante bacia para produção de água e regulação da vazão  Outro(s)______________________________________ 

 

12) Quanto tempo foi necessário para conduzir a avaliação de AVC? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

13) Quais os custos aproximados para desenvolvimento da avaliação de AVC? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

14) Os estudos desenvolvidos para avaliação de áreas de AVC foram utilizados de alguma forma no planejamento de áreas ou no manejo? 

 NÃO  SIM 

Caso a resposta seja positiva, de que forma isso aconteceu? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Obrigado pela contribuição!! 




