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Os produtos madeireiros sustentáveis   e suas cadeias de 
valor podem desempenhar um papel fundamental no 
cumprimento dos objetivos estabelecidos na Agenda 2030 
e no Acordo de Paris, proporcionando uma ampla gama de 
benefícios às populações em áreas �orestais remotas, bem 
como à sociedade local, regional e global. A geração de 
renda e emprego, a redução do risco de desastres e a 
redução da pegada ecológica do planeta são algumas das 
contribuições diretas que os produtos �orestais 
sustentáveis   podem proporcionar aos ODS e aos 
compromissos relacionados às mudanças climáticas. Além 
disso, o manejo sustentável de �orestas naturais reduz a 
degradação �orestal, e a produção �orestal pode 
aumentar o custo de oportunidade do desmatamento, 
gerando receitas para estratégias de conservação.

Estas Diretrizes Voluntárias para concessões �orestais se 
concentram nas concessões como um instrumento de 
política �orestal para promover o manejo �orestal 
sustentável nos trópicos, com base nas lições aprendidas 
com o sucesso e os fracassos na implementação da 
concessão �orestal. As diretrizes oferecem uma 
abordagem prática de gestão participativa para apoiar os 
regimes de concessão �orestal para que sejam fontes 
con�áveis   de madeira sustentável e produtos �orestais 
não-madeireiros e colaboram para a plena contribuição 
das �orestas para a Agenda 2030.

Fazendo das concessões 
�orestais um instrumento 
para implementar a Agenda 
2030: Diretrizes Voluntárias

180
FA

O
Fazen

d
o

 d
as co

n
cessõ

es �
o

restais u
m

 in
stru

m
en

to
 p

ara im
p

lem
en

tar a A
g

en
d

a 2030: D
iretrizes V

o
lu

n
tárias 

Fazendo das concessões �orestais 
um instrumento para implementar a
Agenda 2030: Diretrizes Voluntárias

Fazendo das concessões �orestais 
um instrumento para implementar a
Agenda 2030: Diretrizes Voluntárias

Com o apoio �nanceiro de:

I9487PT/1/10.19

ISBN 978-92-5-131874-4

9 7 8 9 2 5 1 3 1 8 7 4 4



Fazendo das concessões 
florestais um instrumento 
para implementar a 
Agenda 2030:  
Diretrizes Voluntárias

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E A AGRICULTURA  
Roma, 2019

ESTUDOS 
DA FAO: 

FLORESTAS

180



Citação obrigatória:
FAO e EFI. 2019. Fazendo das concessões florestais um instrumento para implementar a Agenda 2030: 
Diretrizes Voluntárias, por Y.T. Tegegne, Y.T., Van Brusselen, J., Cramm, M., Linhares-Juvenal, T., 
Pacheco, P., Sabogal, C. e Tuomasjukka, D. Estudos da FAO: Florestas No. 180. Roma.

As designações usadas e a apresentação do material neste produto de informação não implicam a expressão 
de qualquer opinião por parte da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) ou 
do Instituto Florestal Europeo (EFI) sobre o status legal, ou de desenvolvimento de qualquer país, território, 
cidade, área, ou sobre suas autoridades competentes, ou relativas à delimitação de suas fronteiras ou limites. 
A menção de empresas específicas ou produtos de fabricantes que tenham sido ou não patenteados, não 
implica que estas tenham o endosso, ou recomendação da FAO e do EFI, em detrimento de outras de natureza 
similar que não tenham sido mencionadas.

As opiniões expressas neste produto de informação são de responsabilidade de seu(s) autor(es) e não são 
necessariamente as opiniões ou políticas da FAO ou do EFI.

ISBN 978-92-5-131874-4 (FAO)
© FAO, 2019

Alguns direitos reservados. Este trabalho é oferecido sob a licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-
CompartilhaIgual 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/legalcode).

De acordo com os termos desta licença, este trabalho poderá ser copiado, redistribuído e adaptado para fins 
não comerciais, desde que o trabalho seja devidamente citado. Em qualquer uso do trabalho, não deverá haver 
qualquer sugestão de que a FAO endosse qualquer organização, produto ou serviço específico. Não é permitido 
o uso do logotipo da FAO. Se o trabalho for adaptado, o mesmo deverá estar sob a mesma licença, ou outra 
equivalente da Creative Commons. Se o trabalho for traduzido, a tradução deverá incluir, juntamente com a 
citação obrigatória, o seguinte aviso: “Esta tradução não foi realizada pela Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e a Agricultura (FAO). A FAO não responsáveis pelo conteúdo ou fidelidade da tradução. 
A versão [na Língua] original será a versão oficial.

Os litígios decorrentes da licença e não resolvidos amigavelmente serão solucionados por mediação e arbitragem, 
de acordo com o Artigo 8 da licença, salvo disposições em contrário expressas neste documento. As regras de 
mediação a serem aplicadas serão as da Organização Mundial da Propriedade Intelectual http://www.wipo.int/
amc/en/mediation/rules e qualquer arbitragem deverá estar em conformidade com as Regras de Arbitragem 
da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional (UNCITRAL).

Materiais de terceiros. Os usuários que reutilizem os materiais deste trabalho que tenham sido atribuídos a 
terceiros, tais como tabelas, ilustrações ou imagens, serão os responsáveis em determinar se uma autorização 
para tal reutilização é necessária e em obter a autorização do detentor dos direitos autorais. As possíveis 
demandas resultantes da violação de qualquer parte do trabalho que pertença a terceiros serão responsabilidade 
exclusiva do usuário.

Vendas, direitos e licenciamento. Os produtos de informação da FAO encontram-se no site da FAO (www.fao.
org/publications). Podem ser adquiridos em: publications-sales@fao.org. Pedidos para uso comercial devem ser 
encaminhados para: www.fao.org/contact-us/licence-request. Envie consultas sobre direitos e licenciamento 
para: copyright@fao.org 

Fotografia da capa: © FAO/Zinyange Auntony



iii

Índice

Prefácio ..................................................................................................................... vii

Agradecimentos .......................................................................................................viii

Acrônimos e abreviaturas  ........................................................................................ ix

Resumo executivo ..................................................................................................... xi

1. Introdução ...................................................................................................... 1
1.1 Antecedentes e fundamentação  ........................................................................ 1

1.2 Objetivos específicos das diretrizes voluntárias  ................................................ 5

1.3 Conexões com diretrizes relevantes .................................................................... 7

2. Quadro analítico ...........................................................................................11
2.1 Definição dos principais conceitos  ....................................................................11

2.2 Manejo sustentável de florestas naturais públicas e tipologia das  
concessões florestais ......................................................................................... 12

2.2 Enfoque participativo na gestão da concessão  .............................................. 15

3. Princípios e diretrizes ................................................................................... 25
3.1 Concepção e implementação de concessões florestais efetivas ..................... 25

4. Diretrizes para o manejo sustentável de florestas públicas mediante 
concessões florestais ................................................................................... 33
Princípio 1: coerência com políticas florestais e com políticas relacionadas à 

floresta para paisagens sustentáveis  .............................................................. 33

Princípio 2: marcos legais e institucionais claros, críveis e efetivos  ..................... 36

Princípio 3: planejamento, alocação, implementação e monitoramento 
transparentes, inclusivos e responsáveis de concessões florestais  ............... 41

Princípio 4: capacidade técnica e humana para gestão e operação do  
regime de concessões em todos os níveis  ...................................................... 49

Princípio 5: sustentabilidade econômica e financeira no longo prazo ................ 54

Princípio 6: clareza e garantia dos direitos de posse ............................................. 64

Princípio 7: participação comunitária e benefícios sociais para todos  ................ 74

Princípio 8: integridade ambiental e uso sustentável dos recursos florestais  .... 78



iv

5. Ferramenta de autoavaliação ..................................................................... 87
5.1 Panorama geral  ................................................................................................. 87

5.2 Passo 1: verificação  ........................................................................................... 88

5.3 Passo 2: autoavaliação  ...................................................................................... 88

5.4 Passo 3: acompanhamento  ............................................................................... 94

6. Futuras vias de trabalho .............................................................................. 97

Glossário  .........................................................................................................101

Referências ......................................................................................................105

Apêndice ..........................................................................................................111
Elaboração das Diretrizes voluntárias: métodos e enfoque .................................111

Tabelas
1 ODS e metas aos quais as concessões florestais sustentáveis podem 

contribuir diretamente  ...................................................................................... 2

2 Contribuição das concessões florestais ao manejo sustentável de  
florestas naturais públicas em países tropicais e ao cumprimento  
dos ODS  .............................................................................................................. 6

3 Tipologia das concessões florestais: alguns aspectos típicos  ........................ 14

4 Métodos competitivos de adjudicação: vantagens e desvantagens ............. 17

5 Variáveis para monitoramento de concessões florestais  .............................. 19

6 Quadro de princípios e diretrizes  ................................................................... 26

7 Atribuição de diretrizes relevantes em cada estágio do enfoque 
participativo na gestão da concessão ............................................................. 28

8 Ferramenta de autoavaliação para verificação  ............................................. 88

9 Orientação para escolha de uma categoria apropriada para  
resultados da autoavaliação  ........................................................................... 89

10. Ferramenta de autoavaliação para análise de condições propícias  ............. 90

Figuras
1 Sinergias entre produção florestal sustentável e incentivos REDD+ ............... 4

2 Representação esquemática dos principais estágios do enfoque 
participativo na gestão da concessão  ............................................................ 14

3 Principais etapas para implementação e cumprimento do contrato,  
em ordem cronológica ..................................................................................... 21

4 Passos para implementação da Ferramenta de autoavaliação ...................... 87



v

Quadros
1 Iniciativa de Concessões Florestais (ICF) ................................................................ 4

2 Lista de diretrizes relevantes com implicações para a concepção, a 
implementação e o gerenciamento de concessões florestais sustentáveis  
em países tropicais .................................................................................................. 7

3 Definições de princípios, diretrizes, recomendações e boas práticas ................ 25

4 Paisagens sustentáveis .......................................................................................... 33

5 Mapa Único na Indonésia ..................................................................................... 34

6 Transparência e controle social de concessões florestais no Brasil .................... 43

7 A Iniciativa de Bornéu ........................................................................................... 45

8 Um Observador Independente de infrações florestais no Cameroun .............. 48

9 Formação e desenvolvimento de competência técnica em MFS........................ 51

10 Reforma da política florestal na RDC: transição para exportações com  
valor agregado ...................................................................................................... 59

11 Princípios de investimento responsável na agricultura e sistemas 
alimentares da FAO ............................................................................................... 61

12 Um modelo de concessão agroflorestal no Laos  ............................................... 65

13 Mapeamento com participação da comunidade na Bacia do Congo ................ 66

14 Reconhecimento oficial de concessões florestais comunitárias na Guatemala 67

15 Criando oportunidades para concessões florestais comunitárias na RDC ........ 71

16 Concessões para pequenas associações em Gana ............................................... 72

17 Colaboração entre uma concessão florestal e comunidades na Indonésia....... 75

18 Práticas de manejo florestal para conservação da biodiversidade .................... 80

19 Florestas de alto valor de conservação para proteger e conservar espécies  
e culturas importantes  ......................................................................................... 81

20 Como aplicar a Ferramenta de autoavaliação .................................................... 89

21 Como comunicar os resultados da autoavaliação ............................................... 93





vii

Prefácio

Concessões florestais têm sido usadas há muito tempo como um instrumento para a 
alocação dos direitos de exploração e manejo de florestas públicas em países dos hemisférios 
norte e sul. No contexto da Agenda 2030, as concessões florestais podem servir como 
instrumentos políticos para regular a produção proveniente de florestas naturais, em 
conformidade com a conservação da biodiversidade e a provisão de serviços  ecossistêmicos, 
respeitando os direitos dos povos indígenas e comunidades locais, proporcionando meios 
de subsistência e promovendo o desenvolvimento rural sustentável.   

Em 2015, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, em 
colaboração com o Centro Internacional de Pesquisa Florestal, o Centro de Cooperação 
Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento, a Organização 
Internacional de Madeiras Tropicais, o Banco Mundial e o Serviço Florestal Brasileiro, 
lançou a Iniciativa de Concessões Florestais para avaliar as lições aprendidas com as 
concessões florestais. Ficou imediatamente claro que o regime de concessões devia ser 
reexaminado tendo em vista os instrumentos existentes para melhorar o manejo florestal, o 
conhecimento atual sobre manejo florestal sustentável – particularmente para a silvicultura 
social e de usos múltiplos – e os requisitos das cadeias de valor florestais sustentáveis e 
paisagens sustentáveis. 

Estas Diretrizes voluntárias para concessões florestais nos trópicos foram discutidas com 
técnicos dos setores público e privado e com a sociedade civil em quatro consultas regionais, 
realizadas na África, Ásia-Pacífico e América Latina. As diretrizes e recomendações 
aqui apresentadas podem ser um guia de referência prático e relevante para decisores 
políticos, gestores de concessões, organizações internacionais, investidores, comunidades 
locais, organizações intergovernamentais e não governamentais de meio ambiente e de 
desenvolvimento e instituições acadêmicas e de pesquisa. A Ferramenta de autoavaliação 
proporciona um ponto de partida para orientar as concessões quanto à sustentabilidade, 
onde necessário. 

Estou certo de que este documento será útil para impulsionar o progresso rumo a 
um manejo florestal sustentável nos trópicos e aumentar a contribuição das florestas à 
Agenda 2030.

Hiroto Mitsugi 
Diretor-Geral Adjunto  
Departamento Florestal, FAO, Roma
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Resumo executivo

A importância das florestas para ajudar a alcançar o desenvolvimento sustentável global foi 
amplamente reconhecida pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e pelo 
Acordo de Paris. Para assegurar que as florestas proporcionem benefícios socioeconômicos 
e ambientais, é crucial expandir o manejo florestal sustentável (MFS) baseado nas melhores 
práticas disponíveis. Embora tenha sido registrado certo progresso no MFS, a proporção 
global de área coberta por florestas continua diminuindo.  A perda de florestas ocorreu 
principalmente na África Subsaariana, na América Latina e no Caribe, e muitos países 
da Ásia e do Pacífico ainda estão sofrendo um nível significativo de desmatamento e 
degradação florestal. 

O desafio de melhorar a conservação florestal e a expansão do MFS conforme indicado 
na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável exige que se dê a devida consideração 
à produção florestal. Embora muitas vezes associada com desmatamento e degradação 
florestal, a produção florestal sustentável pode ter um efeito positivo no estoque de biomassa, 
além de gerar receita que pode aumentar o valor das florestas em pé, contribuindo para 
reduzir o desmatamento. Além disso, os produtos gerados pela exploração sustentável 
contribuem para elevar a renda local e nacional e aumentar o emprego, enquanto os produtos 
madeireiros que armazenam carbono reduzem as emissões em outros setores econômicos. 
Em suma, a produção florestal sustentável pode contribuir para melhorar a subsistência 
rural, o desenvolvimento rural e as economias de baixo carbono.  

As concessões florestais não são usadas de maneira uniforme em todas as regiões, 
nem mesmo em todas as regiões tropicais. Em alguns países, as concessões florestais se 
sobrepõem às concessões de terras e são usadas como instrumentos de alocação de terras 
ou de ordenamento do território, com objetivos distintos do manejo florestal sustentável. 
As diretrizes voluntárias propostas se concentram em promover o MFS em concessões 
de florestas públicas naturais em regiões tropicais. Baseiam-se nos Princípios e Diretrizes 
Voluntárias para o Manejo Sustentável de Florestas Tropicais Naturais da ITTO, bem 
como em outras diretrizes relevantes para uma boa governança florestal e MFS, oferecendo 
orientação prática para novos regimes de concessão florestal, ou para os já existentes. As 
diretrizes para concessões decorrem de lições aprendidas na África, na América Latina e no 
Sudeste Asiático. Associadas aos processos de critérios e indicadores (C&I), estas diretrizes 
apresentam um arcabouço para a implementação e o monitoramento das concessões, de 
maneira a atingir a plena efetividade do MFS.

Dada a adoção generalizada de concessões florestais nas regiões tropicais, sua revisão e 
enquadramento como instrumentos apropriados de política florestal para promover o MFS 
oferece oportunidades para transformar as concessões em veículos eficazes para atingir 
os objetivos de desenvolvimento sustentável, bem como as contribuições nacionalmente 
determinadas no âmbito do Acordo de Paris. A natureza multidimensional do MFS 



xii

resulta numa contribuição holística aos ODS mediante conexões com outros setores e 
na necessidade intrínseca de processos e parcerias com múltiplos atores. As concessões 
florestais sustentáveis podem contribuir diretamente para o alcance dos ODS 1, 5, 7, 8, 
12, 13 e 15, conforme detalhado na Tabela 1. 

As Diretrizes voluntárias foram formuladas em torno de quatro dimensões da gestão 
de concessões: melhor governança, viabilidade econômica, inclusão social e integridade 
ambiental. Foram estruturadas sob oito princípios: (1) coerência com políticas florestais 
e relacionadas às florestas para paisagens sustentáveis; (2) marcos institucionais e legais 
claros, críveis e eficientes; (3) planejamento, alocação, implementação e monitoramento 
transparentes, inclusivos e responsáveis de concessões florestais; (4) capacidade técnica para 
gestão e operação do regime de concessões em todos os níveis; (5) viabilidade econômica 
e financeira de longo prazo; (6) clareza e garantia dos direitos de posse; (7) participação 
comunitária e benefícios; (8) integridade ambiental nas concessões florestais. O quadro de 
princípios e diretrizes está resumido na Tabela 6. Para cada princípio, foram formuladas 
e ilustradas diretrizes e recomendações segundo boas práticas identificadas pelas partes 
interessadas e aprovadas pelo Comitê Diretivo da Iniciativa de Concessões Florestais. A 
Ferramenta de autoavaliação contém perguntas que refletem as diretrizes e proporcionam 
um instrumento prático para avaliar e desenvolver condições propícias para concessões 
florestais planejadas e existentes.

As diretrizes voluntárias fazem parte do trabalho da FAO para apoiar a produção 
florestal sustentável e para desbloquear contribuições aos ODS e à mitigação das mudanças 
climáticas. A aplicação destas diretrizes em contextos específicos deve ajudar a proporcionar 
benefícios socioeconômicos para melhorar os meios de subsistência e, ao mesmo tempo, 
fornecer produtos madeireiros que contribuam para a mudança transformacional necessária 
de modo a alcançar os objetivos da Agenda 2030.





©
 FA

O
/G

IU
LIO

 N
A

PO
LITA

N
O



1

1. Introdução

1.1 ANTECEDENTES E FUNDAMENTAÇÃO 
Em 2015, os Estados membros das Nações Unidas adotaram a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável, estabelecendo um mandato universal de progresso global 
rumo à sustentabilidade e à resiliência. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) e as 169 metas da Agenda 2030 representam um apelo ambicioso aos governos, ao 
setor privado e sociedade civil, a fim de combinar esforços para reconciliar os enfoques 
setoriais com as necessidades de desenvolvimento sustentável. Esse renovado compromisso 
global com a sustentabilidade tem suas raízes nos direitos humanos, no empoderamento 
– especialmente de mulheres e meninas – e na natureza integrada e indivisível dessas 
três dimensões da sustentabilidade. Requer parcerias, políticas e instrumentos mais 
integrados, que possam aproveitar suas complementaridades para aumentar o impacto. 

O desafio da conservação florestal e da ampliação do manejo florestal sustentável, 
conforme declarado na Agenda 2030, exige a devida consideração da produção florestal. 
Além do quadro de ODS, o Plano Estratégico das Nações Unidas para as Florestas 
estendeu, em 2017, os quatro Objetivos Globais sobre Florestas acordados em 2006 pelo 
Fórum das Nações Unidas sobre Florestas (UNFF)  para seis objetivos florestais globais 
e 26 metas associadas, a serem atingidos até 2030. Os objetivos visam  contribuir para 
o  progresso da Agenda 2030 e cobrem, portanto, uma ampla gama de bens e serviços 
florestais. 

Considerando que 72% de todas as florestas tropicais são públicas (van Hensbergen, 
B. 2016), as concessões florestais, se forem baseadas em práticas de manejo florestal 
sustentável, podem ter um efeito positivo no estoque de biomassa, além de gerar uma 
receita que pode aumentar o valor das florestas em pé, contribuindo para reduzir o 
desmatamento. Além disso, os produtos e serviços gerados pela exploração sustentável 
contribuem para a geração de renda local e nacional, a criação de empregos e a produção de 
produtos madeireiros recicláveis e renováveis. Em suma, a produção florestal sustentável 
contribui para a melhoria da subsistência rural, do desenvolvimento rural e para a 
redução da pegada de carbono. 

A teoria da mudança subjacente à formulação destas Diretrizes voluntárias reflete a 
contribuição potencial das concessões florestais sustentáveis à Agenda 2030, não só aos 
17 ODS, mas também ao Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. As concessões 
florestais contribuem diretamente ao Indicador 15.2.1 (progresso no manejo florestal 
sustentável) e são relevantes para o Indicador 15.1.1 (cobertura florestal como proporção 
da área total). O progresso rumo à meta de proporção de florestas com plano de manejo 
florestal de longo prazo e área florestal com esquema de certificação independente pode 
ser acelerado se as concessões forem melhoradas. Os dados sobre esses dois indicadores 
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revelam que entre 1990 e 2015 a perda de florestas ocorreu principalmente nos países 
em desenvolvimento, particularmente na África Subsaariana, no Sudeste Asiático e na 
América Latina, indicando a necessidade de melhorar o manejo florestal sustentável 
nos trópicos. 

A Tabela 1 e a Figura 1 ilustram a contribuição potencial das concessões florestais aos 
ODS e à redução das emissões do desmatamento e da degradação florestal (REDD+). 

TABELA 1 
ODS e metas aos quais as concessões florestais sustentáveis podem contribuir 
diretamente 

Metas Como as concessões florestais podem 
contribuir:

ODS 1: 
Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

1.4 Até 2030, garantir que todos os homens 
e mulheres, particularmente os pobres 
e vulneráveis, tenham direitos iguais 
aos recursos econômicos, bem como o 
acesso a serviços básicos, propriedade e 
controle sobre a terra e outras formas de 
propriedade, herança, recursos naturais, 
novas tecnologias apropriadas e serviços 
financeiros, incluindo microfinanças.

Proporcionando serviços sociais básicos a 
moradores de áreas florestais remotas. 

Assegurando direitos de posse às comunidades 
locais. 

Empoderando as comunidades locais para 
participar eficientemente de consultas e 
decisões transparentes sobre manejo florestal. 

ODS 5: 
Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

5.5 Garantir a participação plena e 
efetiva das mulheres e a igualdade de 
oportunidades para a liderança em todos os 
níveis de tomada de decisão na vida política, 
econômica e pública.

Proporcionando processos de planejamento, 
adjudicação de contratos, alocação, 
implementação e monitoramento que 
considerem as questões de gênero, bem 
como assegurando a inclusão de mulheres 
no fortalecimento de capacidades e no 
desenvolvimento de habilidades.

5.a Realizar reformas para dar às mulheres 
direitos iguais aos recursos econômicos, 
bem como o acesso a propriedade e 
controle sobre a terra e outras formas de 
propriedade, serviços financeiros, herança 
e os recursos naturais, de acordo com as leis 
nacionais.

Proporcionando processos de adjudicação 
de contratos e consultas comunitárias que 
considerem as questões de gênero.

ODS 7: 
Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos

7.2 Até 2030, aumentar substancialmente 
a participação de energias renováveis na 
matriz energética global.

Proporcionando manejo florestal sustentável e 
acesso à energia baseada na madeira. 
Usando resíduos de madeira para gerar energia.
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Metas Como as concessões florestais podem 
contribuir:

ODS 8: 
Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e 
produtivo e trabalho decente para todos 

8.2 Atingir níveis mais elevados de 
produtividade das economias por meio de 
diversificação, modernização tecnológica e 
inovação, incluindo um enfoque em setores 
de alto valor agregado e nos setores com 
uso intensivo de mão de obra.

Fortalecendo o desenvolvimento econômico 
agregando valor à silvicultura mediante 
integração vertical, integrando as empresas 
locais à cadeia de valor de produtos e serviços 
da concessão.

ODS 12: 
Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

12.6 Incentivar as empresas, especialmente 
as empresas grandes e transnacionais, a 
adotar práticas sustentáveis e a integrar 
informações de sustentabilidade em seu 
ciclo de relatórios.

Adotando práticas sustentáveis ao longo 
das cadeias de valor florestais e publicando 
relatórios de sustentabilidade.

ODS 13:  
Tomar medidas urgentes para combater a mudança climàtica e seus impactos

13.1 Reforçar a resiliência e a capacidade de 
adaptação a riscos relacionados ao clima e às 
catástrofes naturais em todos os países.

Aumentando a resiliência e capacidade de 
adaptação à mudança climática mediante 
manejo florestal, restauração de ecossistemas, 
técnicas de exploração de impacto reduzido e 
práticas de silvicultura (por exemplo, seleção e 
remoção).

ODS 15:  
Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas, gerir de forma 
sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e 
deter a perda de biodiversidade

15.1 Até 2020, assegurar a conservação, 
recuperação e uso sustentável de 
ecossistemas terrestres e de água doce 
interiores e seus serviços, em especial 
florestas, zonas úmidas, montanhas e terras 
áridas, em conformidade com as obrigações 
decorrentes dos acordos internacionais.

Aumentando o valor das florestas em pé e 
o custo de oportunidade do desmatamento 
mediante manejo florestal sustentável.

15.2 Até 2020, promover a implementação 
da gestão sustentável de todos os tipos 
de florestas, deter o desmatamento, 
restaurar florestas degradadas e aumentar 
substancialmente o florestamento e o 
reflorestamento globalmente.

Incorporando o manejo florestal sustentável em 
vastas extensões de floresta mediante aumento 
da área florestal com plano de manejo, incluindo 
a proporção de área florestal certificada sob um 
esquema de certificação florestal independente.

15.7 Tomar medidas urgentes para acabar 
com a caça ilegal e o tráfico de espécies da 
flora e fauna protegidas e abordar tanto 
a demanda quanto a oferta de produtos 
ilegais da vida selvagem.

Ajudando a combater o tráfico de espécies de 
árvores protegidas, inclusive controlando a 
oferta de produtos ilegais da vida selvagem.

A decisão de formular um conjunto de diretrizes voluntárias para concessões 
florestais nos trópicos no contexto da Agenda 2030 decorre da necessidade de avançar 
na implementação do manejo florestal sustentável (MFS). Em países tropicais, onde 
o desmatamento está diminuindo, mas continua alarmante, e as florestas públicas 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods15/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods15/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods15/
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representam uma grande parcela do total de florestas, o impacto das concessões florestais 
como instrumento de política pode ser significativo. Podem determinar comportamentos 
insustentáveis ou sustentáveis, dependendo do compromisso e da capacidade de quem 
implementa as concessões, bem como do ambiente regulatório e econômico. Até agora, as 
concessões florestais apresentaram resultados contraditórios, conforme demonstrado por 
vários estudos e relatórios regionais realizados pela Iniciativa de Concessões Florestais 
(consulte o Quadro 1). Mas é evidente que concessões bem administradas podem produzir 
robustos benefícios socioeconômicos e ambientais. 

QUADRO 1

Iniciativa de Concessões Florestais (ICF)

Em 2015, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o 

Centro Internacional de Pesquisa Florestal (CIFOR), o Centro de Cooperação Internacional 

em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento (CIRAD), a Organização Internacional 

de Madeiras Tropicais (ITTO) e o Serviço Florestal Brasileiro (SFB) lançaram a Iniciativa de 

Concessões Florestais (ICF), reconhecendo a relevância das concessões florestais e outras 

parcerias público-privadas para o manejo de florestas públicas em países tropicais. Em 2016, 

o programa sobre florestas do Banco Mundial uniu-se a essas instituições. 

Os principais objetivos da ICF são: 

• explorar as concessões florestais tropicais como instrumentos para incorporar boas 

práticas de manejo florestal sustentável e a contribuição das florestas ao desenvolvi-

mento socioeconômico, à conservação da biodiversidade e ao sequestro de carbono; e 

• avaliar e promover modelos alternativos aos sistemas de concessão (tradicionais) que 

efetivamente respondam às necessidades dos habitantes locais e, ao mesmo tempo, 

assegurem a viabilidade econômica e financeira do manejo florestal sustentável. 

FIGURA 1
Sinergias entre produção florestal sustentável e incentivos REDD+

Produção florestal sustentável

Impostos Nutrição Outros benefíciosReceita e empregos

Redução da 
degradação florestal

Fluxos financeiros 
para atividades 

REDD+ 

Aumento do valor 
das florestas em pé

Incentivos REDD+ 
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DAS DIRETRIZES VOLUNTÁRIAS 
O objetivo específico destas Diretrizes voluntárias é promover o manejo sustentável 
de florestas naturais públicas em países tropicais mediante concessões florestais, con-
cretizando sua contribuição potencial ao cumprimento da Agenda 2030. Os regimes de 
concessão florestal são tratados como instrumentos de política florestal e devem estar 
alinhados com os objetivos de manejo florestal sustentável acordados pelos países no 
UNFF. As atuais Diretrizes pretendem servir de guia para tornar as concessões florestais 
um instrumento econômico capaz de promover o manejo florestal sustentável em todas 
as suas dimensões e gerar benefícios socioeconômicos para as partes interessadas. 

A responsabilidade final pelo manejo sustentável de florestas públicas cabe aos governos. 
Embora a gestão direta seja possível, não é algo típico. Em seu lugar, geralmente são 
usados instrumentos para conceder direitos de exploração ou transferir temporariamente 
responsabilidades de gestão. Normalmente, os acordos para exploração de florestas, 
acompanhados ou não de contratos, envolvem agentes privados ou comunidades. As 
concessões são um dos instrumentos legais usados e em geral combinam a outorga de 
direitos de exploração a atores não estatais com a atribuição de responsabilidades de gestão. 

Os contratos de concessão florestal podem ter duas dimensões: (i) utilização referente a 
direitos de exploração e/ou uso; e (ii) gestão referente a obrigações de gestão. As concessões 
discutidas nesta publicação envolvem principalmente contratos que combinam direitos 
de utilização e obrigações de gestão das operações, um arranjo que ocorre em muitos 
países. Nesse tipo de contrato, o concessionário irá efetuar a utilização dos recursos 
e a gestão operacional, enquanto o governo irá planejar e alocar, além de monitorar e 
assegurar que o concessionário cumpra o marco legal. 

As Diretrizes voluntárias aplicam-se a concessões para produção em florestas naturais 
nos países tropicais da África, da América Latina e do Sudeste Asiático. As Diretrizes 
concentram-se nas florestas naturais de propriedade do governo em Zonas Florestais 
Permanentes (ZFP),  que devem permanecer como florestas. O conteúdo das Diretrizes 
também é relevante para florestas de propriedade consuetudinária, onde o governo e as 

A ICF preparou relatórios regionais sobre a situação das concessões florestais em alguns 

países da África Central e Ocidental, do Sudeste Asiático e da América Latina, bem como um 

documento de antecedentes com recomendações preliminares para melhorar os sistemas 

de concessão florestal.1 Em 2016, foi organizado no Brasil um seminário internacional para 

compartilhar informações sobre experiências e lições aprendidas com as concessões florestais.

 A ICF tem atuado para conscientizar e promover o manejo florestal sustentável, propor-

cionar incentivos para aumentar investimentos e melhorar os meios de subsistência nas áreas 

rurais. Além disso, discussões dentro das atividades da ICF ajudaram a avaliar o potencial de 

políticas públicas e privadas (como certificação, instrumentos fiscais e licitação competitiva 

e transparente) para orientar e melhorar os contratos e modelos alternativos de alocação. 

Para obter mais informações e consultar os relatórios, visite o site da ICF: www.fao.org/

forestry/sfm/92208/en.
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comunidades trabalham juntos para manejar florestas e alocar os direitos de manejo e 
exploração a atores não estatais. As Diretrizes são voluntárias e não vinculantes. Além 
disso, devem ser interpretadas e aplicadas de acordo com os sistemas jurídicos nacionais e 
suas instituições. Veja no Anexo uma descrição completa dos métodos e enfoque usados 
na elaboração das Diretrizes voluntárias. 

As Diretrizes voluntárias destinam-se a países e governos subnacionais que estão 
implementando novos regimes de concessão ou revisando regimes existentes. Elas 
reconhecem a diversidade de circunstâncias nacionais e tipos de governança florestal. Por 
esse motivo, as diretrizes foram concebidas para oferecer orientação sobre as diferentes 
dimensões da gestão de concessões e podem ser usadas em conjunto ou concentrarem-se 
em dimensões de particular interesse. O enfoque flexível proposto por estas diretrizes 
não deve dificultar o objetivo geral de alinhamento das concessões com a Agenda 2030. 
A Tabela 2 resume a teoria da mudança que fundamenta estas diretrizes voluntárias.

TABELA 2 
Contribuição das concessões florestais ao manejo sustentável de florestas naturais 
públicas em países tropicais e ao cumprimento dos ODS 

Quais são as principais lições aprendidas com as concessões florestais nos trópicos? 

• Objetivos políticos claros combinados com processos transparentes e inclusivos aumentam a 
capacidade das concessões florestais de promover o manejo florestal sustentável. 

• Marcos político-legais claros e consistentes facilitam a concepção, a implementação e o efetivo 
gerenciamento das concessões florestais, enquanto a falta de clareza e a inconsistência podem ter o 
efeito oposto. 

• A certificação independente contribui para melhorar o monitoramento e a adoção do manejo 
florestal sustentável nas concessões.

• Uma clara política nacional de uso do solo, formulada em coordenação com todos os atores 
relevantes, proporciona concessões coerentes com os objetivos nacionais de desenvolvimento e 
minimiza conflitos, disputas e sobreposição de licenças. 

• Sistemas de receita apropriados, incorporando mecanismos de incentivo, podem melhorar a 
implementação e o desempenho de concessões e sua viabilidade econômica. 

• A ilegalidade e o suborno são grandes ameaças a um regime efetivo de concessões. A produção 
ilegal representa concorrência desleal com os produtos florestais sustentáveis, enquanto o suborno 
prejudica a coerência com os objetivos de política, geração e distribuição apropriada de benefícios, 
investimentos de longo prazo e manejo florestal sustentável. 

• Direitos claros e assegurados constituem uma precondição crucial do investimento de longo prazo em 
concessões florestais. 

• As concessões florestais e as comunidades locais podem apoiar-se mutuamente quando estas são 
consideradas os principais atores na concepção e administração das concessões. 

• Usos múltiplos (por exemplo, madeira, produtos florestais não madeireiros e serviços ecossistêmicos) 
podem proporcionar receita adicional para os concessionários e benefícios para as comunidades 
locais. 

• Para assegurar a integridade ambiental das florestas manejadas e o potencial produtivo no longo 
prazo, é preciso fazer mais investimentos em práticas de silvicultura. 

• Tanto as empresas como as comunidades podem administrar eficientemente as concessões florestais. 

Quais são as funções das Diretrizes Voluntárias?

• Sistematizam orientações para melhorar os regimes de concessão florestal e o manejo sustentável de 
florestas públicas. 

• Identificam como as concessões florestais podem contribuir para cumprir os ODS e combater a 
concepção do clima. 

• Proporcionam recomendações e exemplos de boas práticas para melhorar o desenho, a 
implementação e o gerenciamento das de concessões florestais. 
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Quais são os resultados esperados?

• As concessões florestais são instrumentos eficazes para promover o manejo sustentável de florestas 
públicas. 

• As concessões florestais proporcionam uma produção florestal sustentável e fortalecem as cadeias de 
valor florestais. 

• As concessões florestais melhoram a provisão de serviços ecossistêmicos, inclusive um maior 
sequestro de carbono. 

• As concessões florestais proporcionam benefícios socioeconômicos que contribuem para o 
desenvolvimento rural e a melhoria da subsistência. 

• As concessões florestais contribuem para a organização e o empoderamento nas questões relativas a 
gênero nas comunidades rurais.

Quais são os impactos pretendidos a longo prazo? 

• As concessões florestais contribuem para o cumprimento dos ODS e para a mitigação e a adaptação 
às mudanças climáticas.

1.3 CONEXÕES COM DIRETRIZES RELEVANTES
As Diretrizes voluntárias para concessões florestais concentram-se na a operacionalização 
das concessões como instrumento de política. Portanto, não visam substituir as lições 
aprendidas, mas ajudam a aplicá-las, e oferecem recomendações para boa governança, 
manejo florestal sustentável e investimentos responsáveis (veja no Quadro 2 uma lista 
abrangente das diretrizes existentes). Deve-se assinalar a importância de observar as 
Diretrizes Voluntárias sobre a Governança Responsável da Posse da Terra, Pesca e 
Florestas no Contexto da Segurança Alimentar Nacional e as Diretrizes para o Manejo 
Sustentável de Florestas Naturais Tropicais. O Capítulo 4 inclui referências às diretrizes 
existentes para demonstrar complementaridades e inter-relações.

QUADRO 2

Lista de diretrizes relevantes com implicações para a concepção, a 
implementação e o gerenciamento de concessões florestais sustentáveis em 

países tropicais

• Guidelines for land-use planning. FAO Development Series No. 1. Roma, FAO, 1993. 

• Guidelines for the management of tropical forests 1. The production of wood. FAO 

Forestry Paper No. 135. Roma, FAO, 1998. 

• Governance principles for concessions and contracts in public forests. FAO Forestry 

Paper No. 139. Roma, FAO, 2001. 

• Voluntary guidelines on the responsible governance of tenure of land, fisheries and 

forests in the context of national food security. Roma, FAO, 2012. 

• Principles for responsible investment in agriculture and food systems. Roma, FAO, 

2014. 
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• Guidelines on occupational safety and health management systems. ILO-OSH 2001. 

Genebra, Escritório Internacional do Trabalho (ILO), 2001. 

• Guidelines on labour inspection in forestry. Genebra, ILO, 2005. 

• ITTO Guidelines on fire management in tropical forests. Policy Development Series 

No. 6. Yokohama, Japão, Organização Internacional de Madeiras Tropicais (ITTO), 

1997. 

• Voluntary guidelines for the sustainable management of natural tropical forests. 

ITTO Policy Development Series No. 20. Yokohama, Japão, ITTO, 2015. 

• Criteria and indicators for the sustainable management of tropical forests. ITTO 

Policy Development Series No. 21. Yokohama, Japão, ITTO, 2016. 

• ITTO/IUCN Guidelines for the conservation and sustainable use of biodiversity 

in tropical timber production forests. ITTO Policy Development Series No. 17. 

Yokohama, Japão, ITTO/IUCN, 2009. 

• Assessing forest governance: A practical guide to data collection, analysis, and use. 

Washington D.C., PROFOR e FAO, 2014. 

• Business principles for countering bribery. Berlim, Transparência Internacional, 

2013. 
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2. Quadro analítico

2.1 DEFINIÇÃO DOS PRINCIPAIS CONCEITOS 
Concessão florestal (ou ‘concessão’) é um acordo contratual para a alocação temporária 
de recursos florestais públicos pelo proprietário legal de uma área (geralmente o Estado) 
a outra parte (por exemplo, companhias, comunidades, ONGs). Concede direitos de 
utilização de recursos e serviços florestais e/ou atribui obrigações de manejo florestal 
numa determinada área. Nestas Diretrizes voluntárias, o termo “concessão florestal” 
refere-se ao contrato de concessão que define os direitos de utilização e as obrigações 
de manejo em florestas públicas. 

Contrato de concessão (ou ‘acordo de concessão’) é um documento legal que 
sistematicamente identifica e organiza os termos e condições do acordo, especificando os 
direitos e obrigações das partes. O acordo envolve ao menos duas partes: um outorgante 
de direitos e/ou obrigações (geralmente, mas nem sempre, o Estado) e um outorgado 
(ou ‘concessionário’). 

A administração de um contrato “envolve todas as relações entre o governo e o 
outorgado decorrentes da implementação do contrato”. Os dois principais aspectos da 
administração de um contrato são o cumprimento das obrigações das partes e o seu 
monitoramento. 

Regime de concessão refere-se ao sistema de concessão vigente num país. Inclui todas 
as instituições, normas e procedimentos envolvidos na concepção e na administração 
de concessões. 

Manejo florestal sustentável (MFS) é o principal objetivo a ser atingido pelas 
concessões florestais. Há várias definições (FAO, 2013), refletindo a flexibilidade do 
conceito e sua dependência do contexto em que se aplica. Estas Diretrizes aplicam a 
definição estabelecida pelo Fórum das Nações Unidas sobre Florestas: “[MFS é um] 
conceito dinâmico [que] visa manter e aumentar o valor econômico, social e ambiental 
de todos os tipos de florestas, em benefício das gerações atuais e futuras”.1 Um aspecto 
importante do MFS é a reconciliação das dimensões ambiental, econômica e social. 
A dimensão econômica considera a necessidade de gerar benefícios socioeconômicos 
mediante a utilização e manejo economicamente viável da floresta. A dimensão social 
reconhece que a utilização e o manejo das florestas não podem ocorrer à custa do 
bem-estar humano e, portanto, devem beneficiar a população local e contribuir para o 
desenvolvimento local. A dimensão ambiental reconhece que as florestas são mais que 
madeira e devem ser utilizadas e administradas reconhecendo os serviços ecossistêmicos. 
Para promover o manejo sustentável das florestas, os aspectos econômico, social e 
ambiental devem ser consolidados mediante um enfoque integrado que considere e 

1 Nações Unidas. 2008. Non-legally binding instrument on all types of forests. Resolução adotada pela 
Assembleia Geral em 17 de dezembro de 2007.
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equilibre cada dimensão. O MFS também requer um marco legislativo e institucional 
para uma governança transparente e responsável que apoie sua implementação.

2.2 MANEJO SUSTENTÁVEL DE FLORESTAS NATURAIS PÚBLICAS E TIPOLOGIA 
DAS CONCESSÕES FLORESTAIS
O quadro analítico das Diretrizes consiste em duas partes: (i) as dimensões do manejo 
sustentável de florestas naturais públicas; (ii) a tipologia das concessões florestais. A 
primeira parte baseia-se na literatura sobre o tema, que analisa questões críticas ou 
desafios para o manejo sustentável de florestas tropicais, inclusive os regimes e práticas 
de concessão florestal (Chan, 2016a; Karsenty e Vermeulen, 2016; McGinley e Cubbage, 
2012). Dessa literatura decorrem quatro importantes dimensões para promover o manejo 
sustentável de florestas públicas nos trópicos por meio de concessões florestais: 

1. Melhoria da governança, incluindo claros marcos político-legais e institucionais, 
que possibilitem a concepção, a implementação e a administração transparentes, 
responsáveis e inclusivas de concessões florestais (Gray, 2002; Amacher, Ollikainen 
e Koskela, 2012; Azevedo-Ramos, Silva e Merry, 2015; Cerutti et al., 2016; Karsenty 
e Ferron, 2017).   

2. Concessões florestais economicamente viáveis que, cumprindo as leis, possibilitam 
níveis normais de lucro2 aos concessionários e uma renda econômica3 para os 
governos, além de benefícios econômicos justos para as comunidades (Gray, 2002; 
Lambooy e Levashova, 2011; Merry e Amacher, 2005).    

3. Inclusão social de concessões florestais que, por meio de sua elaboração, 
implementação e administração, envolvem e beneficiam comunidades locais e povos 
indígenas, além de reconhecer e respeitar seus direitos (Gilmour, 2016; Lescuyer 
et al., 2015; Purnomo e Mendoza, 2011; Ravikumar et al., 2012).

4. Integridade ambiental das concessões florestais por meio da qual o manejo mantém 
e melhora (e não compromete) a capacidade do ecossistema de produzir um fluxo 
sustentado de bens e serviços ambientais e proporcionar diversidade biológica e 
proteção (Boscolo, Snook e Quevedo, 2009; Cerutti et al., 2011; Edwards et al., 
2014; ITTO. 2015).

As quatro dimensões podem ser consideradas no contexto mais amplo do 
desenvolvimento sustentável e da melhoria da governança e serão usadas para estruturar os 
princípios e diretrizes. Mediante as quatro dimensões, é possível preparar e implementar 
regimes de concessão florestal sustentável que podem proporcionar uma ampla gama de 
benefícios socioeconômicos (como receita, garantia da posse, acesso a serviços sociais 
e desenvolvimento local), ao mesmo tempo em que se aplicam boas práticas de manejo 
florestal para manter e melhorar as funções produtivas dos recursos florestais. 

As concessões florestais  são frequentemente consideradas como agentes homogêneos 
e estáticos, o que leva a generalizações sobre seu uso e desempenho, bem como para as 

2 “O nível de lucro que proporciona um retorno do investimento do concessionário em capital e infraes-
trutura, que é apenas suficiente para manter o concessionário operando no setor.” (Whiteman, 1999)

3 “A mais-valia criada durante a produção de um bem ou serviço, devido à propriedade de um fator de 
produção cuja oferta é fixa ou limitada.” (Whiteman, 1999) 
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subsequentes recomendações (Pérez et al., 2005). Para formular recomendações adequadas 
aos vários tipos de concessões florestais em toda a sua diversidade, é importante abordar 
sua variação, que necessita de uma certa categorização (Pérez et al., 2005). De fato, 
quando compreendemos as expectativas, os desafios e as oportunidades dos vários tipos 
de concessão, podemos formular recomendações e estratégias apropriadas para cada um 
deles. Portanto, antes de formular os princípios e as diretrizes para concessões florestais, 
é importante categorizar as concessões com base num conjunto de critérios e usar essas 
categorias na formulação e seleção das diretrizes e recomendações. 

Os seguintes critérios (e subcritérios) resultam de uma extensa revisão de literatura 
(Romero et al., eds. 2015; Lentini, Verissimo e Sobral, 2003) e de consultas a especialistas, 
para estabelecer uma tipologia das concessões em florestas públicas naturais nos trópicos: 

Condições da floresta: esse critério influencia as atividades de utilização e manejo 
que podem ocorrer numa concessão florestal. A ITTO categoriza as florestas naturais 
em sete grupos (ITTO, 2002) mas, para esta tipologia, foram selecionados três grupos 
relevantes para as concessões florestais: (i) florestas primárias; (ii) florestas primárias 
manejadas; e (iii) florestas secundárias e florestas degradadas (veja definições completas 
no Glossário). 

Objetivos primários da concessão florestal: as concessões florestais visam atingir 
objetivos específicos mediante atividades de utilização e manejo. O governo deve decidir 
os objetivos primários da concessão florestal, dependendo dos objetivos de política 
relevantes. Os objetivos das concessões florestais podem ser agrupados em quatro 
categorias: (i) produção de madeira; (ii) produtos florestais não madeireiros (PFNM); 
(iii) provisão de serviços ecossistêmicos (principalmente armazenamento e sequestro de 
carbono, proteção de bacias hidrográficas, turismo e conservação da biodiversidade); 
(iv) usos múltiplos, implicando uma combinação dos outros subcritérios. 

Alocação de direitos e obrigações: os governos, como proprietários e administradores 
das terras públicas, podem alocar direitos a diferentes partes interessadas. A alocação de 
direitos e obrigações pode ser agrupada em três categorias: (i) privada; (ii) comunitária, 
incluindo organizações comunitárias e povos indígenas; (iii) uma combinação de privada 
e comunitária. De acordo com o contexto específico, o segundo subcritério (comunitária) 
também pode incluir usuários locais da floresta, como lenhadores, operadores de 
motosserra, coletores de PFNM e pequenas empresas e associações. Em todos os casos, o 
setor público também está representado como gestor dos direitos e obrigações alocados. 

Os critérios e subcritérios podem ser aplicados de maneira sistemática para estabelecer 
uma tipologia das concessões florestais. Pode-se construir uma matriz para ajudar na 
avaliação das concessões florestais (veja o exemplo proposto na Tabela 3).
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TABELA 3 
Tipologia das concessões florestais: alguns aspectos típicos 

Cenários Alocação de 
direitos e 

obrigações 

Objetivo da concessão Condições  
da floresta
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Cenário 1: concessão em escala 
industrial X X X X X

Cenário 2: concessões 
comunitárias X X X X X

Cenário 3: parceria pública-
privada-comunitária X X X X X

Cenário 4: concessões para 
conservação ou restauração X X X X X X X

Acompanhamento pós-contratoEstágio 6

Implementação, monitoramento e cumprimento do contratoEstágio 5

Adjudicação transparente, responsável e inclusiva do contrato de 
concessãoEstágio 4

Elaboração do contrato de concessão florestalEstágio 3

Preparação da alocação de concessões florestaisEstágio 2

FIGURA 2
Representação esquemática dos principais estágios do enfoque participativo na 

gestão da concessão 
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Planejamento da concessão florestalEstágio 1
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2.2 ENFOQUE PARTICIPATIVO NA GESTÃO DA CONCESSÃO 
As diretrizes voluntárias são um guia prático para planejar, implementar e revisar regimes 
de concessão florestal. Nesse contexto, os princípios e as diretrizes propostos serão 
melhor utilizados se houver clareza sobre as diferentes fases de gestão de um regime 
de concessão. Propõe-se o enfoque participativo na gestão da concessão (EPGC) como 
uma ferramenta para facilitar a comunicação de princípios, diretrizes e recomendações, 
apresentando os principais estágios relativos à concepção, implementação e administração 
de concessões florestais. O EPGC tem seis estágios (Figura 2): Os Estágios 1, 2, 3 e 4 
cobrem o planejamento, a alocação e a contratação de concessões florestais; os Estágios 5 
e 6 destacam a implementação, o monitoramento e o cumprimento do contrato, inclusive 
a administração pós-contrato. Os marcos político-legais e institucionais estabelecem as 
regras, os procedimentos e os objetivos específicos para a concepção, implementação e 
administração de concessões florestais. 

O EPGC pode ser usado como uma ‘bússola’ para a gestão de florestas públicas por 
meio de concessões florestais, ajudando a identificar o estágio em que uma concessão se 
encontra em seu desenvolvimento. Os estágios seguem uma sequência lógica. Contudo, na 
prática, a interação entre os estágios não é necessariamente linear, e as lições aprendidas 
e experiências adquiridas num estágio influenciam processos nos outros estágios. O 
monitoramento é feito continuamente em todos os estágios do EPGC, mas é mais 
importante durante a implementação (Estágio 5). Os aspectos identificados em cada 
estágio não são exaustivos nem detalhados, e seu sequenciamento pode variar de acordo 
com o país e a jurisdição. 

Estágio 1: Planejamento da concessão florestal 
As precondições importantes para um regime de concessão florestal ou a alocação de 
uma concessão incluem o plano de uso do solo e a designação da floresta de acordo com 
o zoneamento florestal. Uma concessão florestal pode ser alocada em áreas categorizadas 
como florestas públicas se seu principal objetivo for a produção florestal sustentável, mas 
também pode ser usada para fins de conservação. O mesmo instrumento de concessão 
pode incluir múltiplos objetivos, desde que haja clareza e coerência entre o instrumento 
(o contrato e quadro institucional relevante) e os objetivos da política. A responsabilidade 
pelo planejamento da concessão florestal cabe às agências governamentais no âmbito 
nacional, mas, para assegurar sua eficácia, o manejo florestal sustentável deve ser 
empreendido mediante um processo participativo e de consulta. Este estágio envolve 
estudos de exploração e verificação, inclusive inventário de recursos, viabilidade econômica 
e avaliação do impacto social e ambiental. Deve-se dar a devida consideração à localização 
da concessão, acesso, clareza da posse, presença de populações locais, direitos e tradições 
comunitárias e custos de oportunidade relacionados aos serviços ecossistêmicos, inclusive 
biodiversidade e outros usos potenciais. Se houver comunidades na área, é preciso realizar 
consultas para assegurar sua concordância com o planejamento e a área da concessão. 
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Estágio 2: Preparação da alocação de concessões florestais 
Este estágio consiste em consultar as agências governamentais relevantes (por exemplo, 
de agricultura, mineração e infraestrutura), verificar a situação socioeconômica na área 
da concessão florestal, avaliar o valor de exploração da área, consultar as comunidades 
para cada concessão, mapear usos sobrepostos, avaliar direitos e responsabilidades e 
consultar o governo local e outras partes interessadas (por exemplo, instituições finan-
ceiras, empresas florestais, ONGs ambientais e de desenvolvimento). As consultas neste 
estágio devem assegurar um enfoque baseado no gênero, procurando incluir mulheres 
e oferecer oportunidades iguais de participação a homens e mulheres.

Estágio 3: Preparação do contrato de concessão 
A responsabilidade pela preparação do contrato de concessão cabe à administração 
florestal. Este estágio consiste em preparar um contrato com base nos resultados dos 
estudos e inventários feitos nos Estágios 1 e 2. A minuta do contrato de concessão florestal 
deve estar disponível para consulta antes do início do processo de adjudicação. Deve 
determinar todas as condições, os direitos e as responsabilidades das partes (governo e 
concessionário) e incluir outros direitos e responsabilidades que surgirem no processo de 
licitação (por exemplo, benefícios adicionais propostos pelo concessionário em resposta 
a incentivos ou obrigações introduzidas pelo governo em relação a riscos identificados). 
Entre outros aspectos, o contrato deve incluir: 

• Disposições introdutórias, inclusive nome, situação jurídica e endereço das partes 
do contrato e a localização e os limites da área da concessão. 

• Referências a documentos importantes aos quais se supõe que o licitante tenha 
acesso antes de apresentar uma proposta. 

• Quaisquer requisitos para os licitantes prepararem documentos suplementares 
(como plano de manejo, análise da provisão de recursos, plano de desenvolvimento 
florestal, plano de trabalho anual, licenças de corte de árvore, relatórios anuais). 

• O sistema de receita florestal, inclusive a estrutura do sistema e o nível das taxas. 
• Clareza do cronograma e investimentos previstos. 
• Cláusulas sociais, inclusive a relação com as comunidades locais. 
• Incentivos ao desempenho e multas em caso de descumprimento. 
• Disposições para monitorar o cumprimento das normas econômicas, sociais e 

ambientais. 
• Critérios e procedimentos de revisão do contrato. 
• Cláusulas e procedimentos proporcionando flexibilidade para alterações do contrato.

Estágio 4: Adjudicação transparente, responsável e inclusiva do contrato de 
concessão 
O processo de adjudicação de um contrato de concessão deve ser competitivo e transparente. 
A experiência mostra que um processo competitivo de adjudicação da concessão pode 
aumentar o valor da floresta e a receita para as partes interessadas (Cerutti et al., 2016) 
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e reduzir os riscos de corrupção em comparação com a adjudicação administrativa do 
contrato (por exemplo, negociação direta). Também pode incentivar uma utilização 
e manejo mais eficientes da floresta pelo concessionário. Neste estágio, a observação 
independente do processo aumentará a transparência, equidade e confiança na adjudicação 
do contrato. Este estágio deve incluir: 

• Uma rodada de consultas para preparar os documentos, seguida de sua finalização. 
• Um processo competitivo de adjudicação do contrato, que assegure a seleção de 

um concessionário com capacidade técnica e financeira. 
• Pré-qualificação de concessionários interessados, assegurando igualdade de 

oportunidades para homens e mulheres. 
• Uso de métodos competitivos de adjudicação do contrato, como licitação com modo 

de disputa aberto, licitação com modo de disputa fechado, negociações competitivas 
e combinação de licitação e negociação (veja a Tabela 4). 

• Processos e critérios transparentes para a seleção do concessionário.

TABELA 4
Métodos competitivos de adjudicação: vantagens e desvantagens

Métodos Descrição Vantagens Desvantagens Adequação*

Licitação 
com modo 
de disputa 
aberto

Todos os licitantes 
apresentam a proposta 
pessoalmente ou via 
comunicação eletrônica 
e sabem o valor de cada 
proposta. 

Este método é 
particularmente 
útil quando vários 
contratos são licitados 
ao mesmo tempo e o 
número de licitantes é 
grande.

O conluio entre 
licitantes é 
relativamente fácil 
se houver poucos 
licitantes. 
Este método não revela 
necessariamente o 
valor que o licitante 
ganhador pode estar 
disposto a pagar.
Os critérios técnicos 
de pré-seleção dos 
concessionários podem 
ser manipulados pelo 
governo. Há risco de 
elevação do preço 
apresentado nas 
propostas.

Este método 
é adequado 
quando 
houver um 
alto nível de 
concorrência 
para o 
contrato. 

Licitação 
com modo 
de disputa 
fechado

As propostas são 
apresentadas por escrito 
em envelopes fechados 
que são abertos após 
o encerramento do 
prazo. Os licitantes não 
sabem o valor das outras 
propostas.

Este método 
proporciona menos 
oportunidade de 
conluio aberto entre 
os licitantes. 
Os licitantes sentem-se 
inclinados a revelar 
o preço que estão 
dispostos a pagar.

É possível o conluio 
tácito entre licitantes. 
Os critérios técnicos 
de pré-seleção dos 
concessionários podem 
ser manipulados pelo 
governo. 
Há risco de elevação do 
preço apresentado nas 
propostas. 

Este método 
é adequado 
quando 
houver um 
alto nível de 
concorrência 
para o 
contrato.
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Métodos Descrição Vantagens Desvantagens Adequação*

Negociação 
competitiva 

Os licitantes são 
convidados a apresentar 
propostas que serão 
avaliadas com base 
no custo ou preço, 
bem como nos outros 
termos e condições da 
proposta. A melhor 
proposta é selecionada 
entre as propostas que 
se qualificarem para a 
negociação dos termos e 
condições finais. 

O governo tem 
informações adicionais 
sobre as outras 
propostas, que podem 
ser utilizadas nas 
negociações com o 
licitante escolhido. 
Este método pode 
ajudar a estabelecer 
uma relação mais 
cooperativa entre 
governo e licitante, 
o que pode facilitar 
a administração do 
contrato. 

Este método apresenta 
oportunidades de 
conluio, suborno, 
corrupção e favoritismo 
político.

Este método 
é adequado 
quando o 
nível de 
concorrência 
para o 
contrato for 
de médio a 
alto. 

Combinação 
de 
licitação e 
negociação

A negociação pode ser 
usada na adjudicação de 
contratos para os quais 
é difícil conseguir uma 
licitação plenamente 
competitiva. A licitação 
competitiva em áreas 
do país em que haverá 
concorrência proporciona 
uma indicação do 
verdadeiro valor 
dos contratos para a 
negociação. 

A indicação de 
preços na licitação 
competitiva de outras 
áreas fortalece a 
posição de negociação 
do governo. 

Este método apresenta 
oportunidades de 
conluio, suborno, 
corrupção e favoritismo 
político.

Este método 
é adequado 
quando o 
nível de 
concorrência 
para o 
contrato for 
nulo ou muito 
baixo.

Nota: *Adequação em termos de introduzir concorrência.  

Fonte: Compilado pelos autores com base em FAO (2001).

Estágio 5: Implementação, monitoramento e cumprimento do contrato
A implementação do contrato começa a partir do momento em que o contrato de concessão 
é assinado. Antes de começarem as operações de exploração, o concessionário deve 
preparar os documentos suplementares, conforme estipulado no contrato (consulte a 
Figura 3). O monitoramento é efetuado para comparar “o desempenho com a expectativa” 
(FAO, 2001) e começa assim que o contrato é assinado, para assegurar que as obrigações 
sejam cumpridas desde o início. O cumprimento ou execução refere-se a “tomar as 
medidas necessárias para que o desempenho esteja de acordo com as expectativas (termos 
do contrato) nos casos em que houver um desvio inaceitável” (FAO, 2001). 

Este estágio consiste no seguinte: 
• preparação dos documentos suplementares pelo concessionário, conforme estipulado 

no contrato; 
• preparação da área (por exemplo, demarcação, definição clara dos limites, segurança);
• monitoramento e inspeção pelo governo/sociedade civil/terceiros (veja na Tabela 

5 um conjunto de variáveis mensuráveis mediante monitoramento e inspeção); 
• arrecadação de receita florestal; e 
• execução do contrato e multas pelo descumprimento, conforme estipulado nas leis 

e no contrato.
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TABELA 5
Variáveis para monitoramento de concessões florestais 

Variáveis principais Variáveis secundárias Componentes do monitoramento

Inspeção da gestão dos 
recursos  

Mapeamento, inventário florestal 
e ambiental 

Inventário florestal 

Crescimento da floresta 

Remoção de árvores  

Sanidade florestal e proteção contra 
incêndios 

Marcação e manutenção de 
limites

Marcação de limites 

Manutenção de limites 

Manejo florestal e gestão 
ambiental 

Configuração em campo do 
plano de extração da madeira e 
marcação das árvores 

Configuração dos pátios de estocagem 

Configuração das trilhas de arraste 

Marcação das árvores 

Corte anual permitido 

Inspeções da extração Notificação pública e/ou participação do 
público na elaboração da operação de 
extração 

Cronograma e área de extração

Traçado das estradas, pátios de 
estocagem, trilhas de arraste e operação 
do equipamento 

Extração somente de árvores marcadas 

Medição da madeira 

Danos a árvores residuais e solo 

Condições para áreas protegidas ou 
zonas especiais (zonas ripárias, habitat 
crítico, etc.) 

Condições para sítios ou objetos culturais 
ou arqueológicos 

Condições para evitar contaminação 
do solo, ar e água por produtos 
químicos tóxicos ou perigosos, inclusive 
combustíveis e lubrificantes 

Áreas de extração desativadas e 
reabilitadas 

Inspeção pós-extração da área de 
corte

Implementação do plano de silvicultura 

Danos a árvores residuais 

Árvores marcadas cortadas e árvores não 
marcadas não cortadas 

Toras e árvores caídas recuperadas 

Inspeções ambientais e de 
conservação 

Danos físicos a comunidades de plantas 
ou animais, ou habitat crítico

Perturbação do comportamento normal 
dos animais (por exemplo, barulho 
excessivo), caça e pesca ilegal e roubo de 
plantas ou animais
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Variáveis principais Variáveis secundárias Componentes do monitoramento

Engenharia e estradas Inspeções de engenharia Trilhas e pátios de estocagem 

Pontes e outras estruturas para travessia 
de cursos de água 

Pátios de estocagem e depósitos de toras 
na beira do rio 

Áreas de armazenamento (pátio de 
concentração de recursos ou área de 
triagem) 

Canais e outras vias navegáveis

Dragas, plataformas, acampamentos 

Instalações de manutenção 

Pistas de pouso 

Linhas de transmissão e usinas de 
geração de eletricidade 

Planejamento e construção de 
estradas 

Plano de estradas e mapas relacionados 

Traçado das estradas, de acordo com o 
plano de estradas e mapas 

Outras Inspeções financeiras Pagamento de bônus de desempenho 

Pagamento de depósitos 

Taxas florestais e outros pagamentos 

Inspeções de investimento Serrarias e outras instalações de 
processamento e manufatura 

Programas de capacitação 

Registros de investimentos financeiros 

Recursos florestais não 
madeireiros 

Usos para consumo (por exemplo, 
alimentos, frutos, plantas medicinais) 

Outros usos (por exemplo, recreação, 
paisagem, beleza natural) 

Inspeções culturais e sociais Proteção de sítios arqueológicos e 
culturalmente importantes, como 
cemitérios, ruínas, locais sagrados e 
centros cerimoniais 

Proteção dos direitos ao uso tradicional 
de produtos florestais, caça, pesca e 
colheita 

Proteção das aldeias contra disrupção 
ou intrusão por parte das operações 
ou funcionários do concessionário ou 
subconcessionário 

Renda e riqueza das comunidades locais 

Educação das comunidades locais 

Estabilidade cultural das comunidades 
locais

Nota: As variáveis não são abrangentes. 

Fonte: Compilado pelos autores com base em FAO (2001).
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Estágio 6: Acompanhamento pós-contrato 
O acompanhamento pós-contrato envolve a gestão da área de concessão após o término 
do contrato ou quando este estiver prestes a terminar. Este estágio inclui: 

• Avaliar o cumprimento do contrato pelo concessionário e determinar a possibilidade 
de renovação do contrato. Isso deve ser feito de acordo com os critérios estipulados 
no contrato de concessão e, para maior transparência, por um terceiro (para contratos 
de concessão de longo prazo, deve ser feita ao menos uma avaliação intermediária). 

FIGURA 3
Principais etapas para implementação e cumprimento do contrato, em ordem 

cronológica

Exploração anual e silvicultura pós-exploração: o concessionário formula planos 
anuais da área de operação que, se aprovados, permitem a exploração anual da 
área. O concessionário também realiza atividades de silvicultura pós-exploração.

Etapa 10

Elaborar o plano inicial da área de operação: o plano inicial da área de operação 
deve incluir o layout do planejamento de extração da madeira em campo e 
a marcação das árvores. Depois de aprovados pela administração florestal, a 
exploração pode começar.

Etapa 9

Preparar um plano de desenvolvimento social e comunitário: o plano deve 
documentar os compromissos do concessionário com o desenvolvimento 
comunitário e social. Também deve estar vinculado ao plano de utilização da 
floresta.

Etapa 8

Formular um plano de utilização da floresta: se a concessão estiver vinculada 
a instalações de processamento da madeira, é preciso contar com um plano de 
utilização da floresta. Baseado no inventário florestal, o plano determinará o 
tamanho e desenho das instalações de processamento.

Etapa 7

Planejar a infraestrutura de transporte: o plano de transporte inclui especificações 
de estradas, rios, ferrovias e nível e frequência de manutenção e reparo. Um bom 
plano de transporte pode reduzir os custos e melhorar os esforços de conservação.

Etapa 6

Formular um plano de manejo florestal: o plano de manejo florestal detalha 
os métodos e procedimentos para implementação da Exploração de Impacto 
Reduzido.

Etapa 5

Nota: A ordem das etapas pode variar. 

Fonte: Baseado em Gray (2002).

Inventário florestal e ambiental: o inventário florestal deve estar concluído 
antes que a exploração em larga escala seja aprovada. O inventário ambiental 
permite a proteção e gestão de toda a área e seus recursos.

Etapa 4

Direitos de posse e acesso transparentes: uma condição importante do manejo 
sustentável é manter a integridade da floresta, protegendo a área contra 
incursão e conversão.

Etapa 3

Mapear a área de concessão: o mapeamento deve incluir as características 
físicas da área da concessão e mostrar os aspectos madeireiros, não madeireiros, 
ambientais, culturais e de patrimônio.

Etapa 2
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Demarcar os limites: a definição clara e permanente dos limites da concessão é 
um primeiro passo vital e prático do manejo florestal.Etapa 1
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• Desenvolver e implementar sistemas para gestão ou transferência de concessões 
expiradas ou rescindidas, para evitar situações em que essas concessões fiquem 
sem gestão ou controle. 

• Refletir criticamente sobre todos os estágios do EPGC para avaliar as experiências 
adquiridas e as lições aprendidas, e modificar os estágios e processos pertinentes.



2. Quadro analítico 23



Fazendo das concessões florestais um instrumento para implementar a Agenda 2030: Diretrizes Voluntárias24

©
 FA

O
/JO

A
N

 M
A

N
U

EL B
A

LIELLA
S



25

3. Princípios e diretrizes

3.1 CONCEPÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONCESSÕES FLORESTAIS EFETIVAS
Esta seção sugere princípios, diretrizes e recomendações para preparar e implementar 
concessões florestais que efetivamente obtenham um manejo florestal sustentável (veja 
na Tabela 6 uma lista de princípios e diretrizes). O Quadro 3 apresenta definições de 
princípios, diretrizes, recomendações e boas práticas.

Foram formulados sete princípios para orientar o manejo sustentável de florestas 
públicas tropicais mediante concessões florestais: 

• Princípio 1: Coerência com políticas florestais e com políticas relacionadas à floresta 
para paisagens sustentáveis; 

• Princípio 2: Marcos institucionais e legais claros, críveis e eficientes; 
• Princípio 3: Planejamento, alocação, implementação e monitoramento transparentes, 

inclusivos e responsáveis de concessões florestais; 
• Princípio 4: Capacidade técnica para gestão e operação do regime de concessões 

em todos os níveis; 
• Princípio 5: Viabilidade econômica e financeira de longo prazo; 
• Princípio 6: Clareza e garantia dos direitos de posse; 
• Princípio 7: Participação comunitária e benefícios sociais para todos; 
• Princípio 8: Integridade ambiental e uso sustentável dos recursos florestais. 

Todos esses princípios são acompanhados de uma série de diretrizes, cada uma delas 

QUADRO 3

Definições de princípios, diretrizes, recomendações e boas práticas

Os princípios representam os principais requisitos para o manejo sustentável de florestas 

públicas mediante concessões florestais. Precisam ser respeitados por todas as partes 

interessadas durante a concepção, implementação e administração de concessões florestais. 

As diretrizes são instruções que, quando seguidas de maneiras eficaz, podem ajudar as 

partes interessadas a aplicar os princípios. 

As recomendações constituem medidas mais específicas dirigidas a certas partes 

interessadas, que devem ser tomadas para que elas possam seguir efetivamente as diretrizes. 

As boas práticas são aquelas que funcionam bem e produzem bons resultados, sendo 

recomendadas como modelo.
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com um conjunto de recomendações dirigidas a partes interessadas específicas que, 
se forem adotadas, as ajudarão a cumprir os princípios e aplicar as diretrizes. O 
conjunto de princípios, diretrizes, recomendações e boas práticas não é exaustivo.

TABELA 6 
Quadro de princípios e diretrizes 

Princípios Diretrizes 

Princípio 1: Coerência com políticas 
florestais e com políticas relacionadas 
à floresta para paisagens sustentáveis 

Diretriz 1.1: Aproveitar os planos de uso do solo e zoneamento 
florestal para o manejo holístico de florestas públicas

Diretriz 1.2: Melhorar a resposta das concessões florestais 
aos objetivos de desenvolvimento adotando um enfoque 
multissetorial 

Diretriz 1.3: Fortalecer o compromisso político nos níveis 
nacional e subnacional 

Princípio 2: Marcos institucionais e 
legais claros, críveis e eficientes 

Diretriz 2.1: Assegurar marcos institucionais e legais claros e 
transparentes 

Diretriz 2.2: Promover coerência entre marcos legais e 
institucionais florestais e não florestais 

Diretriz 2.3: Adaptar o marco legal aos compromissos 
internacionais relevantes para o manejo de florestas públicas

Diretriz 2.4: Assegurar a presença de instituições responsáveis 
e idôneas para planejar, monitorar e assegurar o cumprimento 
das concessões florestais 

Diretriz 2.5: Elaborar, implementar e monitorar medidas 
oportunas para combater a corrupção 

Princípio 3: Planejamento, alocação, 
implementação e monitoramento 
transparentes, inclusivos e 
responsáveis de concessões florestais 

Diretriz 3.1: Planejar e alocar concessões florestais de acordo 
com objetivos de política estabelecidos 

Diretriz 3.2: Assegurar a adjudicação competitiva, transparente 
e inclusiva dos contratos de concessão

Diretriz 3.3: Incentivar a certificação independente e voluntária 
de florestas e processos industriais 

Diretriz 3.4: Assegurar o monitoramento e cumprimento efetivo 
dos contratos de concessão 

Diretriz 3.5: Assegurar avaliações e medidas de resposta 
transparentes e independentes no meio e no fim do ciclo 

Diretriz 3.6: Formular e implementar medidas oportunas para a 
gestão das áreas de concessão após a expiração do contrato

Princípio 4: Capacidade técnica para 
gestão e operação do regime de 
concessões em todos os níveis 

Diretriz 4.1: Desenvolver e reter pessoal devidamente 
qualificado em agências governamentais relacionadas com 
o marco político-legal, desenvolvimento, implementação, 
monitoramento e cumprimento das concessões florestais

Diretriz 4.2: Assegurar que o contínuo treinamento técnico e 
operacional em manejo florestal sustentável esteja disponível 
para todos os atores relevantes em todos os níveis 

Diretriz 4.3: Promover a capacitação, o desenvolvimento de 
habilidades e o emprego de mulheres, indígenas e outros 
grupos minoritários 

Diretriz 4.4: Respeitar os direitos dos trabalhadores, cumprir os 
regulamentos nacionais e internacionais e garantir condições de 
trabalho saudáveis e seguras
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Princípios Diretrizes 

Princípio 5: Viabilidade econômica e 
financeira de longo prazo 

Diretriz 5.1: Assegurar que as características das florestas e 
a duração do contrato de concessão sejam coerentes com o 
potencial de exploração sustentável 

Diretriz 5.2: Assegurar que todas as informações econômicas 
confiáveis estejam disponíveis e sejam levadas em consideração 
na concepção de concessões florestais 

Diretriz 5.3: Assegurar a capacidade financeira e técnica 
dos concessionários para as atividades operacionais e os 
investimentos necessários

Diretriz 5.4: Usar instrumentos financeiros e fiscais para obter 
os resultados esperados das concessões florestais 

Diretriz 5.5: Assegurar que os concessionários tenham acesso 
adequado a financiamento 

Diretriz 5.6: Contribuir para o fortalecimento das economias 
locais mediante concessões florestais viáveis do ponto de vista 
financeiro e técnico

Diretriz 5.7: Estabelecer e aplicar mecanismos para arrecadação 
efetiva e transparente de receita, reinvestimento e 
compartilhamento de benefícios 

Diretriz 5.8: Proteger os mercados contra a concorrência de 
produtos de atividades florestais ilegais 

Princípio 6: Clareza e garantia dos 
direitos de posse 

Diretriz 6.1: Esclarecer e respeitar os direitos de posse nas 
concessões e áreas próximas

Diretriz 6.2: Desenvolver e implementar cooperação entre o 
setor privado e a produção comunitária 

Diretriz 6.3: Criar e implementar concessões comunitárias para 
reconhecer os direitos de posse, quando apropriado

Diretriz 6.4: Proporcionar acesso às comunidades locais para 
administrar as concessões 

Diretriz 6.5: Envolver as comunidades locais e povos indígenas 
na concepção e implementação

Diretriz 6.6: Desenvolver e implementar mecanismos de 
resolução de conflitos e compensação 

Princípio 7: Participação comunitária 
e benefícios sociais para todos 

Diretriz 7.1: Envolver as comunidades locais e povos indígenas 
que vivem na área na implementação e gestão da concessão 
florestal 

Diretriz 7.2: Contribuir para melhorar o bem-estar e os meios de 
subsistência 

Diretriz 7.3: Desenvolver, implementar e monitorar mecanismos 
de compartilhamento dos benefícios que sejam transparentes, 
equitativos e que levem em conta o gênero e os interesses de 
todos os envolvidos 

Princípio 8: Integridade ambiental 
e uso sustentável dos recursos 
florestais 

Diretriz 8.1: Desenvolver e implementar planos para manutenção 
e melhoria da integridade ambiental e garantia do uso 
sustentável dos recursos florestais 

Diretriz 8.2: Manter e melhorar a integridade ambiental e 
assegurar o uso sustentável de recursos florestais no estágio 
operacional 

Diretriz 8.3: Desenvolver, implementar e monitorar a 
restauração ou conservação de concessões 

Diretriz 8.4: Avaliar e monitorar a implementação e obtenção 
dos resultados esperados
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A Tabela 7 apresenta as recomendações relevantes específicas para cada estágio do 
enfoque participativo na gestão da concessão (EPGC), segundo os marcos político-legais 
e institucionais, e indica as diretrizes que podem ser consideradas em cada estágio do 
EPGC.

TABELA 7
Atribuição de diretrizes relevantes em cada estágio do enfoque participativo na gestão 
da concessão

Diretrizes Principais estágios do enfoque participativo na 
gestão da concessão 
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Diretriz 1.1: Aproveitar os planos de uso do solo e 
zoneamento florestal para o manejo holístico de 
florestas públicas

       

Diretriz 1.2: Melhorar a resposta das concessões 
florestais aos objetivos de desenvolvimento 
adotando de um enfoque multissetorial 

       

Diretriz 1.3: Fortalecer o compromisso político nos 
níveis nacional e subnacional 

Diretriz 2.1: Assegurar marcos institucionais e legais 
claros e transparentes 

Diretriz 2.2: Promover coerência entre os marcos 
legais e institucionais florestais e não florestais 

Diretriz 2.3: Adaptar o marco legal aos 
compromissos internacionais relevantes para o 
manejo de florestas públicas

Diretriz 2.4: Assegurar a presença de instituições 
instituições responsáveis e idôneas para planejar, 
monitorar e assegurar o cumprimento das 
concessões florestais 

Diretriz 2.5: Desenvolver, implementar e monitorar 
medidas oportunas para combater a corrupção 

Diretriz 3.1: Planejar e alocar concessões 
florestais de acordo com os objetivos de política 
estabelecidos 

Diretriz 3.2: Assegurar a adjudicação competitiva, 
transparente e inclusiva dos contratos de concessão

Diretriz 3.3: Incentivar a certificação independente 
e voluntária de florestas e processos industriais 
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Diretrizes Principais estágios do enfoque participativo na 
gestão da concessão 
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Diretriz 3.4: Assegurar o monitoramento e 
cumprimento efetivo dos contratos de concessão 

Diretriz 3.5: Assegurar avaliações e medidas de 
resposta transparentes e independentes no meio e 
no fim do ciclo 

Diretriz 3.6: Formular e implementar medidas 
oportunas para a gestão das áreas de concessão 
após a expiração do contrato 

Diretriz 4.1: Desenvolver e reter pessoal 
devidamente qualificado em agências 
governamentais relacionadas com o marco 
político-legal, desenvolvimento, implementação, 
monitoramento e cumprimento das concessões 
florestais

Diretriz 4.2: Assegurar que o contínuo treinamento 
técnico e operacional em manejo florestal 
sustentável esteja disponível para todos os atores 
relevantes em todos os níveis 

Diretriz 4.3: Promover a capacitação, o 
desenvolvimento de habilidades e o emprego de 
mulheres, indígenas e outros grupos minoritários 

Diretriz 4.4: Respeitar os direitos dos trabalhadores, 
cumprir os regulamentos nacionais e internacionais 
e garantir condições de trabalho saudáveis e 
seguras

Diretriz 5.1: Assegurar que as características das 
florestas e a duração do contrato de concessão 
sejam coerentes com o potencial de exploração 
sustentável 

Diretriz 5.2: Assegurar que toda todas as 
informações econômicas confiáveis estejam 
disponíveis e sejam levadas em consideração na 
concepção de concessões florestais 

Diretriz 5.3: Assegurar a capacidade financeira 
e técnica dos concessionários para as atividades 
operacionais e os investimentos necessários

Diretriz 5.4: Usar instrumentos financeiros e fiscais 
para obter os resultados esperados das concessões 
florestais 
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Diretrizes Principais estágios do enfoque participativo na 
gestão da concessão 
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Diretriz 5.5: Assegurar que os concessionários 
tenham acesso adequado à financiamento 

Diretriz 5.6: Contribuir para o fortalecimento das 
economias locais mediante concessões florestais 
viáveis do ponto de vista financeiro e técnico

Diretriz 5.7: Estabelecer e aplicar mecanismos para 
arrecadação efetiva e transparente de receita, 
reinvestimento e compartilhamento de benefícios 

Diretriz 5.8: Proteger os mercados contra a 
concorrência de produtos de atividades florestais 
ilegais 

Diretriz 6.1: Esclarecer e respeitar os direitos de 
posse nas concessões e áreas próximas

Diretriz 6.2: Desenvolver e implementar cooperação 
entre o setor privado e a produção comunitária 

Diretriz 6.3: Criar e implementar concessões 
comunitárias para reconhecer os direitos de posse, 
quando apropriado

Diretriz 6.4: Proporcionar acesso às comunidades 
locais para administrar as concessões 

Diretriz 6.5: Envolver as comunidades locais e povos 
indígenas na elaboração e implementação 

Diretriz 6.6: Desenvolver e implementar 
mecanismos de resolução de conflitos e 
compensação

Diretriz 7.1: Envolver as comunidades locais e povos 
indígenas que vivem na área na implementação e 
gestão da concessão florestal 

Diretriz 7.2: Contribuir para melhorar o bem-estar e 
os meios de subsistência 

Diretriz 7.3: Desenvolver, implementar e monitorar 
mecanismos de compartilhamento dos benefícios 
que sejam transparentes, equitativos e que levem 
em conta o gênero e os interesses de todos os 
envolvidos 

Diretriz 8.1: Desenvolver e implementar planos para 
manutenção e melhoria da integridade ambiental e 
assegurar o uso sustentável dos recursos florestais 
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Diretrizes Principais estágios do enfoque participativo na 
gestão da concessão 
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Diretriz 8.2: Manter e melhorar a integridade 
ambiental e assegurar o uso sustentável de recursos 
florestais no estágio operacional 

Diretriz 8.3: Desenvolver, implementar e monitorar 
a restauração ou conservação de concessões 

Diretriz 8.4: Avaliar e monitorar a implementação e 
obtenção dos resultados esperados

Nota: O quadrado verde escuro indica que uma diretriz se aplica a um estágio específico do enfoque. Os quadrados 

em branco indicam que a diretriz não se aplica a um estágio específico do enfoque.
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4. Diretrizes para o manejo 
sustentável de florestas públicas 
mediante concessões florestais

PRINCÍPIO 1: COERÊNCIA COM POLÍTICAS FLORESTAIS E COM POLÍTICAS 
RELACIONADAS À FLORESTA PARA PAISAGENS SUSTENTÁVEIS 
As concessões florestais são instrumentos de política destinados a promover o manejo 
sustentável de florestas públicas. Portanto, devem ser coerentes com os objetivos da política 
florestal e levar em consideração as políticas, atos administrativos e processos nacionais 
e subnacionais para promover paisagens sustentáveis (veja o Quadro 4). A formulação de 
políticas florestais, o planejamento do uso do solo e o zoneamento florestal não fazem 
parte do processo de planejamento da concessão florestal, e são idealmente realizados 
antes do estabelecimento do regime de concessões. Contudo, conforme recomendado 
pela ITTO (2015), deve haver um requisito de definição da Zona Florestal Permanente 
(ZFP)4, de modo a assegurar que a concessão florestal contribua para a implementação 
de de um manejo florestal sustentável. 

4 A FAO define ZFP como “floresta designada para ser mantida como floresta e que não pode ser convertida 
para outros usos”.

QUADRO 4

Paisagens sustentáveis

A FAO define paisagem como “um mosaico de usos/ecossistemas naturais e modificados 

pelo homem (lavouras, pastagens e florestas, vegetação nativa, áreas urbanas) com uma 

topografia, vegetação, uso do solo e padrão de assentamento característicos. Os limites da 

paisagem podem ser geográficos (bacia) ou administrativos (comunidade, distrito) ou ambos”. 

Os enfoques de paisagem sustentável aplicam uma abordagem holística do uso do solo. 

Esses enfoques consideram os diferentes objetivos e atividades econômicas, sociais e ambi-

entais numa área de paisagem, equilibrando as concessões entre os diferentes objetivos e 

entre desenvolvimento e conservação.  

Fonte: www.fao.org/pollination/resources/glossary/en
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DIRETRIZ 1.1: Aproveitar os planos de uso do solo e zoneamento florestal 
para o manejo holístico de florestas públicas 
Uma precondição importante para regimes de concessão efetivos é a coerência com a visão 
de longo prazo, com políticas de paisagem e objetivos de desenvolvimento da floresta. 
Mesmo se o regime de concessão florestal não tiver o mandato de definir políticas, ele 
deve desencadear uma revisão participativa dos objetivos em termos de floresta e paisagem 
no contexto dos objetivos de desenvolvimento, a fim de assegurar coerência entre os 
objetivos da concessão e o desenvolvimento sustentável. Isso pode ser atingido mediante 
o seguinte: (i) implementação de um enfoque interativo e participativo envolvendo todas 
as partes interessadas relevantes; (ii) estabelecimento de uma plataforma multissetorial 
e com múltiplas partes interessadas, que avalie a coerência e introduza melhorias. As 
florestas públicas são afetadas por diferentes usos do solo e respectivas políticas, tais 
como agricultura, mineração, energia, infraestrutura e comércio, e, portanto, devem 
ser vistas no contexto de um quadro mais amplo de usos do solo e de políticas. Todas 
essas políticas devem permitir a conservação e uso sustentável das florestas como meio 
de contribuir para o desenvolvimento sustentável.

QUADRO 5

Mapa Único na Indonésia

Na Indonésia, como em muitos outros países, o planejamento e a gestão do uso do solo 

sofrem de fragmentação e falta de transparência e coordenação entre setores, provocando 

sobreposição de direitos de posse e conflitos. Uma manifestação desses desafios é a compilação 

de mapas diferentes e contraditórios por diferentes ministérios. 

Em 2014, a Indonésia implementou oficialmente a política do Um só mapa. Seu objetivo é 

harmonizar todos os mapas e dados usados por diferentes ministérios e governos subnacio-

nais num só mapa e base de dados, que estariam acessíveis publicamente on-line. Durante 

o processo de harmonização,  as sobreposições e os conflitos de posse serão identificados e 

resolvidos. O processo também deve esclarecer os limites da concessão florestal, aumentar 

a transparência das áreas de concessão para o público e fazer com que os concessionários 

prestem contas de suas ações. Na Indonésia, o Mapa Único já melhorou a confiança mútua 

e a coordenação entre os ministérios e aumentou a transparência das decisões. Myanmar 

também lançou sua iniciativa do Mapa Único. 

Com relação às concessões florestais, o enfoque do Mapa Único pode funcionar como 

ferramenta para identificar, esclarecer e resolver disputas sobre a posse. Além disso, pode 

reforçar a confiança entre os ministérios e facilitar a colaboração entre agências para um 

planejamento e alocação coordenados do uso do solo.

Fonte: Chan, B. 2016. Current status of forest concessions in Southeast Asia. Forestry Policy and Institutions 

Working Paper No. 33. Roma, FAO.



4. Diretrizes para o manejo sustentável de florestas públicas mediante concessões florestais 35

Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes e outros possíveis usuários: 

• observem os objetivos da política florestal e esclareçam o papel das concessões 
florestais como instrumento para promover o manejo florestal sustentável de 
maneira participativa;

• tomem medidas para desencadear a formulação de reformas nas políticas e leis que 
promovam uma visão e objetivos de desenvolvimento de longo prazo para florestas 
públicas e concessões florestais, caso sejam inexistentes; 

• estabeleçam plataformas multissetoriais para consulta e deliberação sobre 
planejamento de concessões florestais e assegurem coerência com planejamento e 
estratégias de uso do solo para promover paisagens sustentáveis e atingir os objetivos 
de desenvolvimento; e 

• apliquem o enfoque do Mapa Único para assegurar o alinhamento dos objetivos 
de política e instrumentos do setor florestal e outras agências relevantes para as 
florestas nas mais altas instâncias (consulte o Quadro 5).

DIRETRIZ 1.2: Melhorar a resposta das concessões florestais aos objetivos de 
desenvolvimento adotando um enfoque multissetorial 
A Agenda 2030 reconhece que o desenvolvimento sustentável não é divisível e depende 
de ações multissetoriais integradas. Em vez de propor políticas e medidas isoladamente, 
os setores devem desenvolver um entendimento comum dos desafios, necessidades 
e oportunidades de desenvolvimento, e identificar sinergias e complementaridades 
que podem resultar numa implementação mais eficiente das políticas. Um enfoque 
multissetorial reconhece a importância de envolver atores não estatais, a sociedade civil e 
o setor privado na formulação e implementação de políticas. Um enfoque multissetorial 
também pode melhorar o manejo florestal sustentável e aumentar a contribuição das 
concessões florestais aos ODS.

Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes no âmbito nacional: 

• identifiquem setores estratégicos e partes interessadas a serem envolvidos no 
planejamento e na implementação de concessões florestais; 

• aproveitem as atuais plataformas e parcerias multissetoriais para estabelecer 
plataformas de consulta e decisão sobre concessões florestais, evitando a criação 
de estruturas  desnecessárias ou sobrepostas; 

• compartilhem continuamente informações com atores estratégicos e se baseiem 
nas visões de longo prazo e objetivos de desenvolvimento para acordar objetivos e 
planos de concessão florestal; e 

• promovam a participação de mulheres e povos indígenas, bem como de minorias 
relevantes, em plataformas e processos multissetoriais. 

Recomenda-se que a sociedade civil, organizações e outros supostos usuários: 
• participem ativamente de plataformas e processos multissetoriais e assegurem que 
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os resultados sejam sempre compartilhados e discutidos com as respectivas partes 
interessadas, além de coletar e compartilhar contribuições dos grupos envolvidos.

DIRETRIZ 1.3: Fortalecer o compromisso político nos níveis nacional e 
subnacional 
As concessões florestais são contratos de longo prazo para o manejo de florestas públicas, 
e, em geral, operam ao longo de décadas. Contudo, mudanças abruptas ou radicais nas 
políticas, redução do compromisso político e estruturas de governança inadequadas podem 
resultar num funcionamento ineficaz. Os governos devem reconhecer a importância de 
manter fortes compromissos políticos com as concessões florestais no longo prazo e 
assegurar a adoção oportuna de medidas corretivas e de apoio para ajudar a promover o 
manejo florestal sustentável. Em suma, o arcabouço para as concessões deve assegurar 
continuidade e se adaptar a condições sociais e a mercados instáveis.

Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes no âmbito nacional: 

• garantam a estabilidade das políticas e as transformem em planos e estratégias de 
longo prazo orientadas para o futuro; 

• avaliem cuidadosamente as implicações das alterações nas políticas, especialmente 
aquelas que têm implicações para o manejo de florestas públicas mediante concessões 
florestais e outras parcerias público-privadas; 

• assegurem a disponibilidade contínua de recursos financeiros e humanos para 
monitoramento e cumprimento das concessões florestais; e 

• respeitem e implementem as recomendações de observadores independentes, quando 
necessário. 

Recomenda-se que a sociedade civil, organizações internacionais e outros possíveis 
usuários: 

• ajudem a assegurar que os governos mantenham seus compromissos políticos com 
as concessões florestais; e 

• planejem e implementem campanhas para despertar conscientização pública acerca 
das múltiplas funções das florestas públicas e dos benefícios de seu uso e manejo 
sustentável mediante concessões florestais e outras parcerias público-privadas.

PRINCÍPIO 2: MARCOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS CLAROS, CRÍVEIS E 
EFETIVOS 
Um problema geral que afeta a sustentabilidade das florestas públicas e concessões 
florestais é a falta de clareza e consistência dos marcos legais5 e institucionais, bem como 
capacidade insuficiente das agências relevantes para celebrar e administrar contratos 
de concessão florestal. Portanto, são necessários marcos legais e institucionais claros, 
críveis e efetivos para estabelecer e operacionalizar as regras que regulam as concessões 
florestais num país. Um marco legal deve identificar claramente os instrumentos que 
5 O marco legal relevante para as concessões florestais consiste em diferentes instrumentos e geralmente 

inclui direito internacional, constituição do país, leis, decretos presidenciais e ministeriais, regulamentos 
florestais, políticas e procedimentos operacionais e contratos de concessão florestal.
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afetam as concessões florestais e assegurar que sejam consistentes. Deve definir os 
papéis e responsabilidades das agências relevantes e estabelecer sanções e compensações 
associadas com alterações do contrato, descumprimento e rescisão do contrato pelas 
partes. Além disso, deve estabelecer mecanismos de segurança jurídica, garantia dos 
direitos adquiridos e formalização das áreas, a fim de proteger os investimentos do 
concessionário e evitar invasões em áreas de concessão.

DIRETRIZ 2.1: Assegurar marcos legais e institucionais claros e transparentes 
A clareza e transparência de marcos legais e institucionais (ou sua falta) tem profundos 
efeitos sobre o monitoramento e cumprimento do contrato de concessão, a possibilidade 
de interpretação arbitrária da lei por funcionários e concessionários e a prestação de 
contas das agências governamentais encarregadas de administrar concessões florestais. 
A transparência por meio da plena divulgação dos documentos referentes a florestas 
públicas pode ajudar as comunidades locais, a sociedade civil e os concessionários a 
contribuir para o monitoramento da concessão. Por exemplo, a divulgação permite 
saber quais operações florestais na área são legais e quem contatar em caso de operações 
ilegais. Um enfoque participativo na formulação da política florestal também promove 
transparência, reduz o potencial de corrupção e assegura maior equidade. 

Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes: 

• elaborem e/ou revisem os marcos legais e institucionais para assegurar que sejam 
simples e sem ambiguidades e sejam condizentes com os objetivos de longo prazo 
das concessões florestais e os compromissos internacionais relevantes; 

• estabeleçam processos participativos de consulta para assegurar que as opiniões e 
necessidades das partes interessadas sejam levadas em consideração pelos marcos 
legais; 

• padronizem as definições legais relacionadas a florestas; 
• esclareçam os mandatos das autoridades nacionais e locais no tocante a planejamento, 

alocação, adjudicação, monitoramento e cumprimento de concessões florestais e 
outras parcerias público-privadas; e 

• assegurem que os regulamentos sejam divulgados e estejam facilmente acessíveis 
aos cidadãos. 

Recomenda-se que a sociedade civil, organizações internacionais e outros possíveis 
usuários: 

• promovam e organizem seminários, workshops e audiências públicas para fornecer 
informações sobre normas relacionadas a florestas a todas as partes interessadas.

DIRETRIZ 2.2: Promover coerência entre os marcos institucionais florestais e 
não florestais 
A sobreposição e proliferação de normas, bem como a falta de coordenação nos marcos 
legais e institucionais no âmbito nacional e subnacional, pode prejudicar a gestão eficaz 
de florestas públicas. O excesso de normas multiplica o risco de incoerências legais, 
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contradições e conflitos de jurisdição. Isso, por sua vez, pode resultar em decisões mais 
arbitrárias, que aumentam as oportunidades de corrupção durante a alocação, adjudicação 
e administração dos contratos de concessão. Um melhor entendimento dos vínculos entre 
diferentes agências governamentais (e não governamentais) e um enfoque coerente das 
questões relativas às florestas públicas podem ajudar a reduzir a incerteza e maximizar 
sinergias. Isso requer forte vontade política e compromisso nas mais altas instâncias 

Recomendações 
Recomenda-se que as agências relevantes do governo nacional e local: 

• realizem uma ampla análise legal para identificar oportunidades de simplificar o 
marco legal e reduzir o número de regras em resposta a essa análise; 

• desenvolvam e implementem a coordenação entre diferentes agências governamentais 
para o manejo sustentável de florestas públicas em todos os níveis; 

• promovam a coerência entre a legislação do setor florestal e as leis que regem outros 
setores (por exemplo, agricultura, energia e mineração); e 

• identifiquem e eliminem incentivos e subsídios para atividades em setores que 
podem ter efeitos adversos nas florestas. 

Recomenda-se que a sociedade civil e outros possíveis usuários: 
• apresentem às autoridades do setor florestal evidências dos potenciais efeitos de 

outros setores e apoiem o diálogo entre setores; 
• melhorem o conhecimento sobre a sobre as formas de abordar as questões 

multissetoriais de maneira abrangente; e 
• apoiem análises científicas multissetoriais. 

DIRETRIZ 2.3: Adaptar o marco legal aos compromissos internacionais 
relevantes para o manejo de florestas públicas 
Embora os governos assumam compromissos em tratados e acordos internacionais, 
estes nem sempre se refletem no marco legal nacional. Vários desses compromissos 
internacionais têm implicações diretas e indiretas para o manejo sustentável de florestas 
públicas. Os compromissos incluem: o Acordo de Paris sobre o Clima, a Convenção 
sobre Diversidade Biológica, a Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies 
da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES), a Declaração das Nações 
Unidas sobre os Direitos dos Povos indígenas, Convenções da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) e o Acordo Internacional sobre Madeiras Tropicais. O manejo de 
florestas públicas deve estar em conformidade com esses acordos e compromissos 
internacionais e contribuir para seu cumprimento.

Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes: 

• elaborem ou revisem os marcos legais para que correspondam aos objetivos de 
longo prazo das concessões florestais e compromissos internacionais relevantes; 

• identifiquem compromissos internacionais que têm implicações para a gestão e 
administração de concessões florestais; 
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• assegurem que os compromissos relevantes sejam incorporados à legislação nacional; e 
• realizem avaliações periódicas para assegurar que a concepção, implementação e 

administração de concessões florestais estejam alinhadas com os compromissos 
internacionais relevantes. 

Recomenda-se que a sociedade civil, as organizações internacionais e outros possíveis 
usuários: 

• assegurem que as cláusulas de todos os tratados, acordos e convenções internacionais 
ratificados ou aceitos sobre manejo sustentável de florestas públicas sejam respeitadas;

• assegurem que todas as partes interessadas tenham conhecimento dos tratados, 
acordos e convenções internacionais relevantes; e 

• assegurem que todas as agências governamentais relevantes sejam responsáveis pela 
implementação dos compromissos relativos a florestas públicas.

DIRETRIZ 2.4: Assegurar a presença de instituições responsáveis e idôneas 
para planejar, monitorar e assegurar o cumprimento das concessões florestais 
Para ajudar a garantir o sucesso dos regimes de concessão florestal, as agências florestais 
devem fortalecer as funções, estrutura e capacidade administrativa necessárias para 
planejar, formular, monitorar e assegurar o cumprimento dos contratos de concessão 
florestal de maneira confiável e responsável. (Para obter mais detalhes sobre a capacidade 
institucional necessária para um contrato de concessão florestal, veja o Princípio 4: 
Capacidade técnica e humana para gestão e operação do regime de concessões em todos 
os níveis). 

Os sistemas de concessão florestal também requerem mudanças nas instituições fora 
do setor florestal e melhoria das conexões e coordenação (horizontal e vertical) entre 
as agências florestais e as de outros setores. Além disso, os sistemas de governança 
descentralizados se baseiam numa forte coordenação entre o governo central/nacional, 
que em geral é responsável pelo planejamento, formulação e alocação dos contratos, e o 
governo provincial/local, que em geral é responsável pela implementação e supervisão 
dos contratos. A falta de coordenação entre os níveis central e provincial/local impede 
que os planos e políticas se traduzam em regimes econômicos operacionais. Se for 
necessário, os governos devem criar instituições de transição entre esses níveis. 

Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes: 

• realizem uma análise institucional, inclusive revisão da missão organizacional, 
estruturação e papéis das agências florestais e outras agências, de acordo com a 
metodologia de análise institucional com nove passos proposta pela FAO (2001), 
antes de tomar a decisão de adjudicar um contrato. Os nove passos são: (i) revisar 
a missão da agência florestal e estabelecer objetivos de médio e longo prazo; (ii) 
revisar a missão da agência florestal dentro da estrutura institucional do governo; 
(iii) identificar as tarefas da agência florestal e definir os cargos dos funcionários; 
(iv) criar uma estrutura para a organização; (v) estabelecer conexões e fluxos de 
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comunicação dentro da organização; (vi) formular o sistema de tomada de decisões; 
(vii) avaliar necessidades de equipamento e infraestrutura; (viii) estimar o orçamento; 
(ix) elaborar um plano de implementação; 

• avaliem a capacidade das agências relevantes para preparar, monitorar e assegurar 
o cumprimento dos contratos de concessão florestal e considerem a terceirização 
de tarefas se as agências não tiverem a capacidade necessária; 

• estabeleçam claros papéis e responsabilidades do pessoal do departamento florestal e 
a autoridade de cada funcionário (quem pode assinar documentos, quem é responsável 
por quais decisões, etc.), bem como os papéis de outros atores; e

• assegurem uma seleção transparente e baseada em competências de funcionários 
designados para administrar concessões florestais e outros instrumentos para a 
alocação e manejo de florestas públicas.

DIRETRIZ 2.5: Desenvolver, implementar e monitorar medidas oportunas para 
combater o suborno e a corrupção 
O suborno e a corrupção corroem a credibilidade de qualquer marco legal e regulatório, 
além de gerar custos de transação generalizados que podem determinar o fracasso 
dos regimes de concessão florestal. O uso de informações coordenadas entre agências 
governamentais, análise da situação e tecnologia pode contribuir para combater os 
desvios, especialmente se as punições forem aplicadas de maneira efetiva e oportuna. 

Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes: 

• estabeleçam rotinas para promover a detecção de suborno e corrupção, inclusive 
mediante uso de procedimentos automáticos e documentos eletrônicos, rotatividade 
de funcionários e análise de informação sobre movimentações financeiras; 

• cooperem com outros ministérios e agências (por exemplo, autoridades judiciais, 
policiais e anticorrupção) para obter informações relevantes sobre atividades 
suspeitas; 

• assegurem a aplicação de punições imediatas em casos de suborno e corrupção; e 
• compartilhem informações com o público e promovam campanhas para a erradicação 

do suborno e da corrupção. 
Recomenda-se que a sociedade civil, as organizações internacionais e outros possíveis 
usuários: 

• apoiem os esforços do governo para erradicar o suborno e a corrupção mediante 
monitoramento transparente e independente da governança, campanhas e atividades 
de conscientização, etc.



4. Diretrizes para o manejo sustentável de florestas públicas mediante concessões florestais 41

PRINCÍPIO 3: PLANEJAMENTO, ALOCAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E 
MONITORAMENTO TRANSPARENTES, INCLUSIVOS E RESPONSÁVEIS DE 
CONCESSÕES FLORESTAIS 
Este princípio está no cerne das Diretrizes voluntárias. Mesmo supondo que todas as 
medidas legais e de política indicadas nos Princípios 1 e 2 tenham sido tomadas, o êxito 
das concessões florestais como instrumento para obter benefícios depende de um quadro 
de governança florestal transparente, inclusivo e responsável, que promova boas práticas 
de manejo florestal sustentável e mercados para a produção sustentável. Para assegurar 
um manejo sustentável das florestas públicas mediante concessões florestais, os países 
tropicais devem fortalecer a capacidade das agências de planejar e alocar contratos de 
concessão, avaliar potenciais concessionários de maneira transparente e responsável e 
realizar periodicamente um monitoramento robusto. 

DIRETRIZ 3.1: Planejar e alocar concessões florestais de acordo com objetivos 
de política estabelecidos
Para ajudar a assegurar o manejo sustentável de florestas públicas, o planejamento e a 
alocação de concessões florestais devem ser feitos de acordo com os objetivos de política 
do setor florestal e de outros setores. Esse enfoque aumentará a contribuição potencial 
das concessões florestais sustentáveis aos ODS, que se baseia em ações multissetoriais 
integradas para gerar maior impacto.

Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes: 

• formulem e realizem inventários detalhados de recursos (por exemplo, madeira, 
PFNM, serviços culturais), com base nos estudos de exploração e verificação, para 
determinar o âmbito e as condições das concessões florestais6 (conforme proposto 
nos Critérios e indicadores para o manejo sustentável de florestas tropicais e diretrizes 
voluntárias para o manejo sustentável de florestas tropicais da ITTO); 

• avaliem o valor da área do contrato e projetem o sistema de receita florestal com base 
em inventários detalhados, de modo que: (i) o sistema contribua para cumprir os 
objetivos da política e seja adequado às condições biofísicas da área; (iii) as agências 
sejam capazes de administrar a arrecadação da receita; 

• assegurem que o sensoriamento remoto e informações georreferenciadas sejam 
usados no planejamento das concessões florestais; 

• assegurem que o planejamento e a alocação sejam feitos em estreita coordenação 
com as agências governamentais (por exemplo, agricultura, mineração, energia) e 
outras partes interessadas no âmbito nacional e local, usando plataformas e processos 
multissetoriais no âmbito nacional e subnacional; e 

• sigam a orientação internacional sobre consentimento livre, prévio e informado 
(CLPI) durante o planejamento e a alocação de concessões florestais, se a concessão 

6 Isso cria igualdade de condições e reduz a incerteza para os concessionários interessados, levando a um 
maior interesse no contrato. Também possibilita a determinação do sistema de receita e valor da área do 
contrato,o que ajuda os potenciais concessionários a avaliar o contrato de forma embasada.
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estiver dentro ou nas proximidades de terras ocupadas por povos indígenas e 
comunidades locais e esses grupos não forem concessionários. 

Recomenda-se que todos os possíveis usuários: 
• incentivem e apoiem o envolvimento de um observador independente no processo 

de alocação de concessões; e 
• desenvolvam e implementem um sistema de monitoramento da governança que ajude 

a assegurar que todas as partes interessadas, inclusive mulheres, povos indígenas e 
outros grupos minoritários, tenham igual oportunidade de participar dos processos 
decisórios e possam influenciar os resultados.

DIRETRIZ 3.2: Assegurar a adjudicação competitiva, transparente e inclusiva 
dos contratos de concessão
Dado que as florestas públicas são bens públicos, o processo de adjudicação dos contratos 
de concessão deve ser inclusivo, responsável e transparente (veja o Quadro 6), com plena 
divulgação pública de todas as informações relevantes. Além disso, a adjudicação dos 
contratos deve seguir procedimentos claros e transparentes de modo a alocar o contrato 
ao concessionário com maior capacidade financeira e técnica. Isso pode ser obtido com:

• a formulação e a implementação de critérios de seleção claramente definidos, como 
viabilidade financeira, informações sobre propriedade e registro de desempenho 
do concessionário no país (ou outros países, se houver informações disponíveis); 

• a formulação e a aplicação de mecanismos destinados a assegurar o cumprimento 
desses critérios e a garantia de que não haja desvios durante o processo de adjudicação; 
e 

• a promoção da participação de um observador independente.

Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes: 

• elaborem mecanismos e procedimentos para adjudicação de contratos de concessão 
baseados no princípio da concorrência;7 

• realizem inventários dos recursos das áreas das concessões e publiquem os resultados; 
• permitam que os licitantes realizem seus próprios inventários de recursos das áreas 

de concessão florestal, nos casos relevantes; 
• divulguem informações sobre os contratos de concessão, inclusive os dados dos 

inventários, para atrair o máximo interesse pelo contrato e aumentar a concorrência; 
• verifiquem a capacidade e o compromisso dos licitantes antes de adjudicar a concessão; 
• incentivem e apoiem a participação de um observador independente no processo 

de planejamento e adjudicação dos contratos de concessão; 
• divulguem os direitos e obrigações do concessionário, inclusive resumos dos 

principais termos do contrato, num formato acessível; e 
• desqualifiquem concessionários que tenham cometido repetidas infrações para a 

adjudicação de novos contratos de concessão. 

7 Processos competitivos de adjudicação podem aumentar a transparência, reduzir as possibilidades de 
suborno e corrupção e contribuir para uma maior receita do governo.
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QUADRO 6

Transparência e controle social de concessões florestais no Brasil

A transparência é um aspecto importante do processo regulatório das concessões de 

florestas públicas no Brasil; cada estágio do processo está sujeito a um rigoroso controle 

social. O principal objetivo das concessões é conservar a cobertura florestal natural mediante 

o desenvolvimento de mercados para produtos e serviços de florestas com manejo sustentável, 

levando a um maior bem-estar social. Outros benefícios notáveis para as florestas e as 

comunidades incluem o fortalecimento dos direitos de propriedade, da economia formal, 

dos serviços públicos e do próprio Estado. Para tanto, as agências responsáveis devem 

realizar vários procedimentos, assegurando que suas ações recebam ampla divulgação e 

possibilitando o monitoramento de várias organizações e da sociedade. No âmbito federal, 

o Serviço Florestal Brasileiro (SFB) é a principal agência responsável pelo processo. 

O primeiro estágio é a compilação e publicação de dados georreferenciados sobre as 

florestas públicas. Este estágio produz o Cadastro Nacional de Florestas Públicas, que constitui 

uma fonte confiável de mapas, figuras e dados para o planejamento e a gestão florestal, 

inclusive Áreas Protegidas e áreas demarcadas para povos indígenas e concessões florestais. 

O cadastro é uma ferramenta importante para assegurar transparência e controle social, 

já que contém informações fundamentais sobre posse e uso de todas as florestas públicas. 

Qualquer pessoa pode, a qualquer momento, prestar informações e dar sua contribuição 

para o cadastro. Assim, ele funciona num modo contínuo de consulta pública. 

O segundo estágio do processo é a seleção das florestas para concessão. O Plano Anual 

de Outorga Florestal compila e descreve as florestas públicas que podem ser concedidas no 

ano seguinte. Todas as áreas devem ser incluídas no cadastro antes da seleção pelo Plano 

Anual. As agências federais e estaduais responsáveis pelas concessões florestais apresentam 

um plano para consulta pública. A Comissão de Gestão de Florestas Públicas também deve 

avaliá-lo. No âmbito federal, a Comissão é formada por agências dos governos federal, estadual 

e municipal, instituições de pesquisa e organizações da sociedade civil com experiência em 

questões de manejo florestal, meio ambiente, indústria e comunidades tradicionais, que 

devem estar igualmente representadas. As reuniões são públicas e suas atas encontram-se 

disponíveis na Internet. Após o processo de consulta, o SFB analisa todas as contribuições, 

faz os ajustes necessários e publica o plano. O processo é repetido a cada ano. 

O próximo estágio envolve a preparação dos documentos de licitação para as concessões: 

regras da licitação, critérios de seleção e contratos de concessão, bem como vários anexos 

com informações técnicas sobre as características e inventários das florestas, infraestrutura 

disponível e relatórios sociais e ambientais. Antes de publicar a minuta dos documentos de 

licitação para consulta pública, as autoridades locais, empresas, conselhos comunitários de 

manejo florestal e outras partes interessadas são consultadas. Em seguida, os documentos 

são disponibilizados antes das audiências públicas. O governo coleta contribuições por meio 

de vários canais, inclusive e-mail, telefone, correio, formulários anônimos e durante 
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as audiências públicas, que são registradas em vídeo. As atas das reuniões são publicadas na 

Internet. Após o processo de consulta, todas as contribuições são empresas, detalhadamente e 

publicadas num relatório. Finalmente, o SFB faz os ajustes necessários, publica os documentos 

de licitação e promove a concessão para atrair interesse do maior número de licitantes. 

Os concessionários florestais devem cumprir as regras de MFS estabelecidas na legislação e 

no contrato de concessão. Uma vez assinados, os contratos e seus adendos são prontamente 

divulgados. O contrato de concessão contém uma ampla gama de obrigações para os 

concessionários, inclusive os quatro principais critérios usados no processo para selecionar o 

licitante vencedor: menor impacto ambiental, maior benefício social direto, maior eficiência no 

uso dos recursos florestais e maior valor agregado à madeira na área de concessão. Para cada 

um dos critérios, há pelo menos um indicador. O governo avalia os indicadores anualmente. 

O Serviço Florestal Brasileiro monitora todos os contratos de concessão, incluindo as 

atividades dos concessionários, produção florestal, obrigações financeiras, cumprimento 

da legislação e do contrato de concessão, especialmente dos compromissos assumidos no 

processo de licitação. Os resultados do monitoramento são resumidos no Relatório de Gestão 

de Florestas Públicas, publicado anualmente e enviado às agências federais de controle e 

ao Congresso Nacional. 

Para monitorar os contratos de concessão, o governo usa os seguintes instrumentos: 

• sistemas de controle da produção, rastreamento da madeira e sensoriamento remoto, 

mediante imagens de satélite e sobrevoos; 

• validação detalhada da implementação, pelos concessionários, das práticas de MFS e 

medidas de proteção da floresta; 

• lotes florestais experimentais para avaliar a dinâmica do desenvolvimento florestal e 

possíveis impactos na biodiversidade; 

• avaliação do impacto ambiental, econômico e social das concessões florestais em sua 

área de influência.

Uma das principais ferramentas de monitoramento implementadas pelo SFB é o Sistema de 

Cadeia de Custódia. O sistema monitora a origem da madeira e garante o rastreamento dos 

produtos florestais. Esse sistema está disponível em inglês e português num aplicativo para 

telefones e tablets, permitindo que qualquer pessoa verifique o rastreamento da madeira e 

acesse os relatórios de produção das concessões federais. O principal objetivo do aplicativo 

é acrescentar outra camada de transparência às concessões florestais e proporcionar uma 

ferramenta de uso fácil para que seja possível verificar a origem da madeira. Os concessionários 

usam o sistema para demonstrar o cumprimento das regras e a origem legal da madeira 

comercializada, especialmente para mercados internacionais. 

Recentemente, as concessões florestais no Brasil passaram a estar sujeitas a auditorias 

independentes por terceiros, que devem avaliar e qualificar as atividades florestais, bem 

como as obrigações ambientais, econômicas e sociais estipuladas no contrato de concessão

Fonte: Serviço Florestal Brasileiro (SFB), Brasil.
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Recomenda-se que a sociedade civil, organizações internacionais e outros possíveis 
usuários: 

• proporcionem assistência técnica e financeira para a atuação apropriada de um 
observador independente durante a adjudicação dos contratos de concessão florestal.

DIRETRIZ 3.3: Incentivar a certificação independente e voluntária das 
florestas e processos industriais 
Os principais benefícios da certificação florestal independente são a sustentabilidade e 
legalidade. Ao adotar a certificação florestal independente, os concessionários podem, 
por exemplo, melhorar as práticas de manejo florestal sustentável, aumentar a eficácia 
em função do custo das operações florestais, evitar conflitos com detentores de direitos 
na área de concessão e suas proximidades e gerar benefícios reputacionais, inclusive 
condições de trabalho saudáveis e seguras. Para os governos, os esquemas de certificação 
da sustentabilidade e verificação da legalidade podem funcionar como ferramenta 
complementar para assegurar que os concessionários apliquem o MFS e cumpram 
os marcos legais e termos do contrato. Contudo, há desafios técnicos e financeiros 
relacionados com a adoção da certificação independente, já que a capacidade técnica nem 
sempre está disponível localmente e nem todos os mercados recompensam a madeira 
certificada com um preço mais alto. Existem opções para superar esses desafios (veja o 
Quadro 7). A certificação independente e voluntária também constitui uma contribuição 
direta aos ODS, já que um dos subcomponentes do Indicador 15.2.1, 'Progresso no 
manejo florestal sustentável', é a proporção de florestas com plano de manejo sustentável. 

QUADRO 7

A Iniciativa de Bornéu

A Iniciativa de Bornéu é uma fundação estabelecida em 2008 que promove o manejo 

sustentável de florestas na Indonésia. Foi estabelecida para superar importantes desafios 

relacionados com a certificação, como custos e capacidade técnica. Seu objetivo é contribuir 

para aumentar a área de florestas naturais certificadas na Indonésia, priorizando os conces-

sionários cuja área cobre mais de 75.000 ha, por motivos de custo-benefício. A iniciativa 

proporciona assistência financeira e técnica aos concessionários, vinculando-os a uma rede 

de especialistas que podem orientá-los durante o processo de certificação. Já levou a um 

aumento de mais de 2 milhões de hectares de florestas naturais certificadas pelo Forest 

Stewardship Council (FSC).

Fonte: https://theborneoinitiative.org.
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Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes: 

• ofereçam incentivos para a adoção da certificação independente do manejo florestal 
sustentável, não só no processo de adjudicação da concessão florestal, mas também 
nas políticas de aquisições e outras políticas. 

Recomenda-se que todos os possíveis usuários relevantes: 
• desenvolvam mecanismos que permitam a transferência de capacidade técnica aos 

concessionários, a fim de facilitar a certificação. 
Recomenda-se que os concessionários:

• busquem a certificação independente da sustentabilidade e/ou verificação da 
legalidade como meio de melhorar a viabilidade econômica no longo prazo, a 
aceitação social e a gestão ambiental das concessões florestais. 

Recomenda-se que a sociedade civil, organizações internacionais e outros possíveis 
usuários: 

• apoiem campanhas sobre os benefícios dos produtos sustentáveis e da certificação 
independente do manejo florestal sustentável.

DIRETRIZ 3.4: Assegurar o monitoramento e o cumprimento efetivo dos 
contratos de concessão 
O monitoramento e a execução desempenham um papel essencial para assegurar que as 
concessões florestais estejam de acordo com o marco legal e os termos do contrato de 
concessão. Em geral, o monitoramento e a execução visam: 

• assegurar o cumprimento (isto é, que as atividades sejam realizadas de maneira 
oportuna e com boa relação custo-benefício e segundo os termos estipulados no 
contrato); 

• identificar problemas durante a implementação do contrato para evitar danos 
irreversíveis e tomar medidas oportunas, se for necessário; 

• manter um sistema competitivo de concessão; e 
• aumentar a transparência das decisões do governo. 
Um monitoramento e avaliação abrangente cobrindo os aspectos econômicos, sociais 

e ambientais pode ajudar a revelar toda a gama de benefícios e desafios das concessões 
florestais e assegurar o cumprimento dos parâmetros de sustentabilidade. Para mais 
detalhes sobre as principais variáveis do monitoramento de concessões florestais, consulte 
a Tabela 6.

Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes: 

• criem um sistema de monitoramento que tenha boa relação custo-benefício, esteja 
alinhado com os objetivos das concessões florestais e, se possível, envolva as 
principais partes interessadas das comunidades (veja o Boxe 10); 

• assegurem que os sistemas de monitoramento cubram os aspectos operacionais, 
econômicos, sociais e ambientais das concessões florestais; 
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• assegurem que os procedimentos de monitoramento, critérios de cumprimento, 
a frequência do monitoramento, a logística do monitoramento e o formato dos 
relatórios estejam predefinidos no contrato de concessão; 

• assegurem que pessoal suficiente com a devida experiência em toda a gama de 
atividades de manejo florestal esteja disponível para monitoramento e aplicação 
do contrato de concessão; 

• implementem mecanismos para uma comunicação efetiva sobre os sistemas de 
execução pelas agências no âmbito nacional e subnacional, e coordenação entre 
esses órgãos;8

• incorporem mecanismos para combater a corrupção nos sistemas de monitoramento 
e execução em todos os níveis; 

• assegurem que as disposições sobre penalidades e incentivos para promover a 
conformidade estejam plenamente desenvolvidos e sejam claros e compreensíveis; 

• envolvam as comunidades, a sociedade civil e observadores independentes nos 
relatórios sobre monitoramento, inspeção e execução; e 

• formulem e implementem mecanismos para assegurar que os resultados do 
monitoramento e da execução sejam usados para melhorar as práticas de manejo 
florestal, gestão do contrato e sistemas de monitoramento. 

Recomenda-se que a sociedade civil e as organizações internacionais: 
• promovam visitas independentes de monitoramento florestal para ampliar os 

controles e as auditorias oficiais (consulte o Quadro 8); e 
• informem os concessionários e as comunidades sobre obrigações, leis e regulamentos 

contratuais, e seu cumprimento. 
Recomenda-se que os concessionários: 

• evitem suborno e corrupção, por exemplo, observando os Princípios Anticorrupção 
para Empresas da Transparência Internacional ou ISO 37001;9

• realizem monitoramento periódico e apresentem relatórios sobre a implementação 
da concessão florestal; e 

• forneçam, se solicitado, um resumo dos resultados do monitoramento (respeitando 
a confidencialidade das informações).

DIRETRIZ 3.5: Assegurar avaliações e respostas transparentes e 
independentes no meio e fim do ciclo 
As avaliações intermediária e final desempenham um papel crucial para assegurar uma 
gestão efetiva das concessões florestais. Elas possibilitam a identificação precoce de 
desafios, oportunidades e lições da implementação do manejo florestal sustentável e 
contratos de concessão e a revisão sistemática dos resultados da concessão em relação 
com os objetivos. 

8 Os principais componentes dos sistemas de execução incluem órgãos legislativos, instrumentos legais, 
agências de execução e tribunais.

9 A ISO 37001:2016 especifica os requisitos e oferece orientação para estabelecer, implementar, manter, 
revisar e melhorar um sistema de gestão antissuborno. Para saber mais detalhes, consulte www.iso.org/ 
standard/65034.html.
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Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes: 

• incluam a obrigação de haver avaliações intermediária e final independentes e 
medidas corretivas em contratos de concessão florestal; 

• incorporem avaliações intermediárias independentes na gestão e no monitoramento 
dos contratos de concessão, inclusive a implementação de medidas corretivas pelos 
agentes responsáveis; 

• apresentem medidas em  de resposta à avaliação final independente, para 
implementação pelos agentes responsáveis; e 

• publiquem os resultados das avalições intermediária e final independentes. 
Recomenda-se que os concessionários: 

• levem a sério as avaliações intermediária e final independentes e colaborem com 
os avaliadores com relação aos resultados e qualquer medida corretiva necessária. 

Recomenda-se que a sociedade civil, as organizações internacionais e outros possíveis 
usuários: 

• observem os resultados da avaliação externa, resumam e compartilhem as lições 
aprendidas e apoiem a adoção de medidas corretivas.

QUADRO 8

Um Observador Independente de infrações florestais no Cameroun

Em 2001, o Governo do Cameroun designou o primeiro Observador Independente para 

o setor florestal. O Observador Independente é uma organização da sociedade civil que 

monitora a exploração e as infrações florestais, em cooperação com a administração florestal. 

Contribui para o monitoramento e observação das diferentes fases da aplicação da lei florestal 

no Cameroun, aumentando a objetividade e transparência. O Observador Independente é 

nomeado e reconhecido pelo Governo e tem acesso aos dados relevantes coletados pela 

administração florestal. O uso do monitoramento independente melhorou a governança 

florestal no Cameroun, em termos de transparência e divulgação pública das informações. 

Isso, por sua vez, aumentou o senso de responsabilidade das autoridades. As atividades do 

Observador Independente têm chamado atenção para violações da legislação florestal, como 

o corte ilegal de árvores.

Em contextos caracterizados por falta de transparência, a designação de um terceiro 

independente e com credibilidade e independente (como uma organização da sociedade 

civil) como Observador Independente pode ajudar o governo a monitorar a aplicação da 

legislação florestal. Também pode aumentar a transparência e a prestação de contas na 

implementação e na administração de concessões florestais.

Fonte: Topa, G., Karsenty, A., Megevand, C. & Debroux, L. 2009. The rainforests of Cameroon: experience and 

evidence from a decade of reform. Washington, D.C., Banco Mundial.
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DIRETRIZ 3.6: Formular e implementar medidas oportunas para a gestão das 
áreas de concessão após a expiração do contrato 
O manejo florestal sustentável é um processo contínuo e supõe que a área de concessão 
florestal seja capaz de comportar um novo ciclo de exploração, conservando sua integridade 
ambiental. A ausência de autoridade ou gestão após o término de um contrato de 
concessão pode deixar a floresta vulnerável a extração ilegal de madeira, invasão e 
conversão a outros usos, como agricultura. Portanto, os países devem ter mecanismos 
e procedimentos efetivos de gestão ou transferência de concessões florestais, a fim de 
assegurar que a floresta não seja afetada durante o período pós-contrato. 

É preciso ter um sistema formal e procedimentos para situações em que: (i) o contrato 
for rescindido e adjudicado a outro concessionário; (ii) o contrato for rescindido, mas 
a área deva ser restaurada antes de ser novamente adjudicada; (iii) o contrato expirou 
e será adjudicado a outro concessionário; (iv) o contrato expirou, mas a área deva ser 
restaurada antes de ser novamente adjudicada; e (v) o contrato expirou e será renovado. 
No último cenário, pode ser recomendável condicionar a renovação à implementação 
satisfatória, comprovada por uma avaliação independente.

Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes (em colaboração com a sociedade 
civil, organizações internacionais e outras partes interessadas): 

• realizem uma avaliação ou inventário participativo de recursos para aferir as 
condições, a biodiversidade e a valores da área florestal remanescente; 

• formulem mecanismos e procedimentos para adjudicar concessões rescindidas ou 
expiradas a novos concessionários, inclusive em caso de abandono da concessão 
pelo concessionário; 

• realizem a restauração de concessões degradadas com base nas diretrizes da ITTO 
para restauração, manejo e reabilitação de florestas tropicais degradadas e secundárias; 

• elaborem contratos de concessão com renovação baseada no desempenho; e 
• assegurem uma auditoria independente para avaliar o desempenho de cada 

concessionário e prorrogar o contrato, se as condições forem cumpridas.

PRINCÍPIO 4: CAPACIDADE TÉCNICA E HUMANA PARA GESTÃO E OPERAÇÃO 
DO REGIME DE CONCESSÕES EM TODOS OS NÍVEIS 
Na maioria dos países tropicais, há uma lacuna significativa entre a demanda e a oferta de 
pessoal qualificado e capacitado nas agências florestais, empresas privadas e comunidades. 
A falta de pessoal qualificado em todos os níveis nos setores público e privado e entre 
comunidades provoca deficiências no planejamento, na adjudicação, na gestão e na 
administração, e restringe muito o desempenho das concessões florestais. Essa questão 
afeta tanto a implementação dos planos de manejo florestal sustentável como os contratos 
de concessão para operações florestais. 

Para melhorar a situação, os governos, junto com organizações internacionais, a 
sociedade civil e o setor privado, devem assumir uma visão de longo prazo investindo em 
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sistemas de treinamento e educação contínua em todos os níveis, para proporcionar aos 
gerentes e trabalhadores o conhecimento e as habilidades necessárias para o manejo e as 
operações florestais. O treinamento deve incorporar o fortalecimento da capacidade em 
todas as dimensões do manejo florestal sustentável e incluir não só a capacitação técnica, 
mas também nas áreas de MFS comercial e comunitário, conhecimento tradicional, 
interesses e atividades privadas e comunitárias, resolução de conflitos e direitos. O 
Estado de Sarawak na Malásia é um exemplo desse enfoque (consulte o Quadro 9).

DIRETRIZ 4.1: Desenvolver e reter pessoal devidamente qualificado 
em agências governamentais relacionadas com o marco político-legal, 
desenvolvimento, implementação, monitoramento e cumprimento das 
concessões florestais
As políticas, leis e instituições que regulam as concessões florestais requerem 
funcionários qualificados para o desenvolvimento, a implementação, o 
monitoramento e a execução. Isso requer programas de longo prazo para o 
desenvolvimento da capacidade do pessoal relevante nas agências florestais, para 
ajudá-los a formar, aprimorar e manter as habilidades e conhecimentos necessários 
para exercer suas funções com competência.

Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes: 

• formem parcerias com o setor privado, a sociedade civil e organizações internacionais 
para estabelecer um ou mais centros de treinamento em manejo florestal sustentável, 
com foco em gestão e operações, incluindo conhecimentos práticos; 

• colaborem com instituições educacionais e autoridades de educação para desenvolver 
e aprimorar currículos sobre florestas e uso do solo, com a inclusão das disciplinas 
necessárias para apoiar o manejo florestal sustentável em florestas tropicais, inclusive 
conhecimento tradicional das comunidades; 

• realizem treinamento prático para pessoas que trabalham em atividades de silvicultura 
e concessões florestais; 

• invistam em treinamento multidisciplinar de pessoal e assegurem que o pessoal 
capacitado seja alocado à gestão de concessões florestais; e 

• promovam capacitação em questões ligadas às as relações entre as concessões 
florestais e as comunidades locais. 

Recomenda-se que o setor privado, a sociedade civil, organizações internacionais e 
outras partes interessadas: 

• incentivem e apoiem a participação de funcionários do governo em seminários 
nacionais e internacionais sobre parcerias público-privadas, MFS, leis e políticas 
florestais e ambientais, etc.
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QUADRO 9

Formação e desenvolvimento de competência técnica em MFS

Um certo nível de competência técnica é necessário para todas as partes interessadas: desde 

os que planejam e adjudicam concessões florestais até os que operam concessões florestais. 

Um pessoal profissional qualificado e capacitado é vital para que as concessões florestais 

tenham um manejo florestal sustentável. 

O capital de conhecimento deve ser construído e mantido mediante capacitação contínua, já 

que a mobilidade da mão de obra esgotará esse capital ao longo do tempo. O desenvolvimento 

de habilidades deve ser um exercício permanente para reter pessoal qualificado. A questão 

da capacidade é crucial, e a demanda é crescente, mas a conscientização sobre o problema é 

lenta. Ao longo dos anos, inúmeros projetos de desenvolvimento da capacidade e treinamento 

não conseguiram preencher a lacuna de habilidades. 

Um enfoque inovador parece estar funcionando no Estado de Sarawak na Malásia. Em 

2006, a Sarawak Timber Association (STA) lançou um programa de treinamento com a Lincoln 

University da Nova Zelândia para oferecer diplomas de pós-graduação em manejo sustentável 

de florestas tropicais. A parceria foi resultado do crescente reconhecimento pela STA das 

deficiências existentes em capacitação e do potencial de ensino de especialização em cursos 

profissionalizantes oferecidos pela Lincoln University. 

O curso capacita pessoal em habilidades relevantes para o manejo sustentável de florestas 

nos trópicos. É ministrado em blocos durante dois anos para acomodar gestores que trabalham. 

Inicialmente, o curso cobria seis temas, mas é atualizado periodicamente para abordar novas 

questões: (i) Economia e política florestal, (ii) Sustentabilidade – Teoria e prática, (iii) Biologia 

e silvicultura de florestas tropicais, (iv) Silvicultura em Sarawak, (v) Planejamento e exploração 

de florestas tropicais, (vi) utilização de florestas tropicais. 

Para ingressar no curso basta ter um diploma universitário básico. O curso consiste em 

palestras e tutoriais, exercícios práticos, tarefas e exames. As palestras são feitas por professores 

da Lincoln University, além de especialistas localmente reconhecidos com experiência prática. 

O diploma pode ser estendido para um mestrado com pesquisa suplementar e dois trabalhos 

curtos. O curso aplica um enfoque prático, muitas vezes inexistente em um diploma geral 

de gestão florestal. 

Até agora, formaram-se nesse curso três turmas de 50 estudantes, todos de companhias 

madeireiras privadas de Sarawak, e a quarta turma está sendo capacitada. O êxito do curso se 

deve ao reconhecimento pelas companhias madeireiras da necessidade de contar com pessoal 

capacitado para implementar o MFS. Além disso, as companhias financiam conjuntamente 

o programa de capacitação. 

Esse curso de pós-graduação pode ser reproduzido em outros países ajustando as matérias 

à situação local. Os fundamentos do MFS são os mesmos, mas a legislação local, as ciências 

florestais e outras condições propícias devem ser abordadas na preparação de cada curso. 

Mais informações: http://www.lincoln.ac.nz/Study/Study-Options/Forestry-Managementin-

Sarawak/ e http://sta.org.my/index.php/subsidiary-company/sta-training-sdn-bhd/training/

management-training

Source: Barney Chan, consultor independente, Sarawak, Malásia
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DIRETRIZ 4.2: Assegurar que o contínuo treinamento técnico e operacional 
em manejo florestal sustentável esteja disponível para todas as partes 
interessadas em todos os níveis
Há um crescente reconhecimento dos estreitos vínculos entre pessoal capacitado e 
qualificado, eficiência operacional e redução dos danos ao meio ambiente. A implementação 
do MFS em florestas tropicais requer treinamento contínuo na aplicação de técnicas 
recentes de exploração de impacto reduzido, bem como de usos múltiplos das florestas. 
O treinamento de pessoal que trabalha em concessões florestais ou gestão comunitária 
deve cobrir não só o treinamento acadêmico de longo prazo, mas também as necessidades 
de curto prazo dos técnicos, como operadores de motosserra, motoristas de caminhão 
e mecânicos. Os programas de desenvolvimento da capacidade para manejo florestal 
sustentável devem estar disponíveis continuamente e ser oferecidos mediante um programa 
básico complementado por uma oferta flexível de sessões de treinamento mais curtas, com 
base nas necessidades identificadas. O desenvolvimento de capacidade também é uma 
ferramenta de empoderamento e contribuirá para decisões baseadas no conhecimento 
para gestão e operação dos regimes de concessão florestal. 

Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes: 

• em parceria com o setor privado e as comunidades locais, identifiquem as necessidades 
de treinamento no longo e curto prazo e estabeleçam metas de capacitação;s 

• em parceria com o setor privado, a sociedade civil e organizações internacionais, 
estabeleçam um ou mais centros de treinamento em manejo florestal sustentável, 
com foco em gestão e operações, inclusive conhecimento tradicional; 

• colaborem com instituições educacionais e autoridades de educação para desenvolver 
e aprimorar currículos sobre florestas e uso do solo, com a inclusão de disciplinas 
necessárias para apoiar o manejo sustentável em florestas tropicais, inclusive 
conhecimento tradicional; 

• em parceria com o setor privado, a sociedade civil e organizações internacionais, 
promovam e apoiem programas piloto para treinamento e extensão em manejo 
florestal sustentável. 

Recomenda-se que os concessionários (junto com a sociedade civil e organizações 
internacionais): 

• desenvolvam e implementem capacitação para todos os funcionários, programas de 
treinamento de atualização e proficiência para todos os funcionários nos diferentes 
níveis e cargos e programas de mentoria que permitam que os funcionários mais 
antigos transmitam seu conhecimento às novas gerações; 

• colaborem com escolas e faculdades locais para apresentar às novas gerações a 
possibilidade de seguir uma carreira em operação florestal antes de concluírem 
seus estudos; e 

• retenham e motivem o pessoal envolvido em manejo florestal sustentável e operações 
florestais e ofereçam salários competitivos e bônus de desempenho.
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DIRETRIZ 4.3: Promover a capacitação, o desenvolvimento de habilidades e o 
emprego de mulheres, indígenas e outros grupos minoritários
A inclusão e o empoderamento de grupos desfavorecidos é essencial para o manejo 
florestal sustentável. Assegurar o acesso de mulheres, povos indígenas e outros grupos 
minoritários à atividades de fortalecimento de capacidade e desenvolvimento de habilidades 
é crucial para a criação de um regime de concessão florestal mais equitativo e eficiente. 
O acesso depende não só da disponibilidade de treinamento, mas também dos formatos 
de treinamento para atender às as necessidades de grupos específicos, como horário e 
localização das sessões de treinamento, currículo atrativo para grupos específicos, idioma 
apropriado ou ferramentas e técnicas de comunicação adequadas. 

Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes: 

• em parceria com os concessionários e a sociedade civil, assegurem que os programas 
de capacitação e currículos acadêmicos considerem as questões de gênero e incluam 
povos indígenas e outros grupos minoritários. 

Recomenda-se que as agências governamentais relevantes, concessionários, sociedade 
civil e organizações internacionais:

• divulguem informação sobre programas de treinamento e desenvolvimento de 
habilidades nas redes de mulheres, povos indígenas e outros grupos minoritários; 

• facilitem a participação e acesso de mulheres, povos indígenas e outros grupos 
minoritários nas iniciativas de treinamento; 

• promovam a inclusão do conhecimento tradicional e questões específicas de mulheres, 
povos indígenas e outros grupos minoritários em programas de fortalecimento da 
capacidade e cursos de treinamento; e 

• acompanhem e atualizem as habilidades de mulheres, povos indígenas e outros 
grupos minoritários, e assegurem sua inclusão em atividades profissionais nos 
regimes de concessão florestal. 

Recomenda-se que as mulheres, povos indígenas e outros grupos minoritários: 
• participem de programas de capacitação e atividades de treinamento; e 
• contatem líderes de desenvolvimento da capacidade para incorporar o conhecimento 

tradicional nos cursos de treinamento. 

DIRETRIZ 4.4: Respeitar os direitos dos trabalhadores, cumprir os 
regulamentos nacionais e internacionais e garantir condições de trabalho 
saudáveis e seguras
Muitos trabalhadores florestais são mal pagos e não têm contratos formais de 
trabalho, deixando-os sem direito à seguridade social. Em geral, têm que trabalhar 
em condições mal planejadas e mal organizadas, expondo-os a acidentes ou risco de 
acidentes. Além disso, podem ter que passar a noite em acampamentos que não têm 
condições apropriadas de acomodação, suprimentos básicos e instalações sanitárias. 
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Os concessionários florestais devem assinar contratos de trabalho com todos os 
funcionários, pagar o salário mínimo e assumir responsabilidade pelos encargos 
sociais estabelecidos em lei. Os trabalhadores também têm o direito de se organizar 
e negociar voluntariamente com o empregador (convenções 87 e 98 da OIT). Além 
disso, os concessionários devem assegurar que as condições de trabalho sejam bem 
organizadas, que os trabalhadores recebam treinamento para realizar operações seguras 
e tenham o equipamento de segurança à sua disposição, e que os acampamentos estejam 
adequadamente equipados.

Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes: 

• estipulem nos contratos de concessão que os concessionários devem respeitar 
todas as leis trabalhistas e regulamentos sobre saúde e segurança ocupacional, e 
implementem controles adequados; 

• levem em consideração o ônus econômico dos custos de mão de obra e preparativos 
relacionados a condições seguras de trabalho e acampamentos florestais ao estipular 
no contrato os preços de terras, bens e serviços; 

• promovam esquemas de certificação florestal, inclusive requisitos e diretrizes para 
assegurar a segurança do trabalho; 

• divulguem conceitos de segurança e saúde ocupacional em educação e treinamento 
florestal; 

• atualizem e conscientizem as empresas madeireiras e seus funcionários acerca dos 
regulamentos de segurança para extração de madeira; e

• apliquem as Diretrizes de Inspeção do Trabalho da OIT, caso necessário. 
Recomenda-se que os concessionários: 

• assegurem que a concessão cumpra todas as leis trabalhistas, inclusive as convenções 
da OIT; 

• apliquem as Diretrizes sobre sistemas de gestão da segurança e saúde no trabalho 
da OIT; 

• formulem e implementem uma política de saúde e segurança ocupacional; 
• planejem e organizem o trabalho de maneira a reduzir ao máximo os riscos à saúde 

e à segurança; 
• ofereçam aos trabalhadores treinamento em técnicas apropriadas de trabalho e 

prevenção de acidentes; 
• formulem e implementem um plano contínuo de desenvolvimento de carreira para 

os trabalhadores; e
• ofereçam nos acampamentos instalações para água potável, refeições, alojamento 

e higiene pessoal.

PRINCÍPIO 5: SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA NO LONGO 
PRAZO 
Altas expectativas de arrecadação de receita por parte do Estado e os custos da aplicação 
de práticas de MFS e cumprimento legal podem afetar a sustentabilidade econômica e 



4. Diretrizes para o manejo sustentável de florestas públicas mediante concessões florestais 55

financeira das concessões florestais no longo prazo. É uma preocupação comum que 
os preços de mercado da madeira, produtos e serviços não madeireiros possam não 
cobrir os custos da gestão sustentável da concessão. Portanto, é crucial implementar 
instrumentos para assegurar que as concessões efetuem um manejo florestal sustentável, 
inclusive viabilidade econômica e benefícios socioeconômicos esperados. 

DIRETRIZ 5.1: Assegurar que as características das florestas e a duração 
do contrato de concessão sejam coerentes com o potencial de exploração 
sustentável
Os concessionários podem enfrentar significativos desafios econômicos e de rentabilidade 
se a concessão não proporcionar uma fonte regular de renda durante o período do 
contrato. Portanto, ao identificar e planejar áreas de concessão, é importante levar em 
conta o tamanho da área, as propriedades naturais da floresta e a capacidade de exploração 
(por exemplo, árvores em pé, biodiversidade e acessibilidade), bem como produtos e 
serviços considerados dentro do contrato de concessão e o período do contrato. Isso 
deve permitir que o concessionário tenha oportunidades rentáveis no longo prazo, sem 
comprometer o potencial de exploração sustentável da área, a capacidade de regeneração 
e a integridade ambiental. 

Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes: 

• formulem e implementem contratos de concessão coerentes com o potencial de 
exploração sustentável durante o período da concessão; 

• assegurem que as florestas destinadas a concessões possam contar com infraestrutura 
para operações e acesso economicamente viável; e 

• assegurem que as florestas destinadas a concessões cumpram os requisitos econômicos, 
ambientais e sociais de maneira eficaz em termos de custo.

DIRETRIZ 5.2: Assegurar que todas as informações econômicas confiáveis 
estejam disponíveis e sejam levadas em consideração na concepção das 
concessões florestais
Informações inexatas, falta de informação ou a não divulgação de informações sobre 
a área de concessão podem gerar um quadro irrealista das oportunidades e custos. As 
informações econômicas sobre volumes, preços, custos do cumprimento da legislação, 
infraestrutura, entre outros, devem embasar o cálculo de preços mínimos, taxas e 
royalties, e devem estar disponíveis a todos os potenciais concessionários para facilitar 
a devida diligência. 

Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes: 

• assegurem que os preços mínimos, royalties e taxas a serem pagas pelos concessionários 
se baseiem em informações econômicas realistas; e 
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• como parte do processo de licitação competitiva: 
 - incluam informações que comprovem as estimativas dos resultados financeiros 
e econômicos no edital de licitação; 

 - divulguem informações adicionais solicitadas por qualquer licitante a todos os 
licitantes que tenham demonstrado interesse na área de concessão; 

 - exijam que os potenciais concessionários já envolvidos na licitação e/ou contratação 
se comprometam a cumprir todas as obrigações e condições identificadas nas 
informações prestadas.

Recomenda-se que os concessionários e candidatos a concessões: 
• desempenhem a devida diligência com base nas informações prestadas no edital de 

licitação antes de apresentar uma proposta; e 
• solicitem informações adicionais se os dados fornecidos parecerem inadequados.

DIRETRIZ 5.3: Assegurar a capacidade financeira e técnica dos concessionários 
para as atividades operacionais e investimentos necessários
A adjudicação de contratos a concessionários que não dispõem dos recursos financeiros, 
da capacidade técnica ou dos equipamentos adequados pode resultar em perda de receita 
para as administrações, prestadores de serviços locais e outras empresas envolvidas 
diretamente na gestão da concessão. Também existe um risco significativo de que 
operações inadequadas da concessão resultem em deterioração do meio ambiente. 

Os planos de negócios são elementos importantes para a avaliação financeira dos 
concessionários. Os planos devem descrever a capacidade financeira do concessionário 
para operar a concessão e fazer os investimentos necessários. Os concessionários devem 
demonstrar claramente que sua capacidade técnica e econômica é suficiente e está em 
conformidade com os objetivos do plano de implementação da concessão. 

Quando a concessão entrar no estágio operacional, o governo deve realizar um 
monitoramento sistemático e periódico da capacidade técnica do concessionário. 
O monitoramento da capacidade técnica do concessionário pode ser integrado ao 
monitoramento da gestão da concessão.

Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes: 

• compartilhem de maneira transparente todas as informações econômicas relevantes 
sobre a área de concessão com os potenciais concessionários para uma análise de 
viabilidade econômica e financeira; 

• solicitem que os concessionários apresentem um plano de negócios e uma avaliação 
de viabilidade econômica, que devem ser levados em consideração durante o processo 
de seleção do concessionário, independentemente de se adotar licitação competitiva 
ou contratação direta; 

• solicitem que o concessionário apresente demonstrativos financeiros recentes que 
embasem o plano de negócios; 

• exijam garantias financeiras para o contrato de concessão; 
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• incorporem avaliações financeiras e técnicas sistemáticas e periódicas ao 
monitoramento geral do desempenho dos concessionários; e 

• considerem a possibilidade de oferecer aos candidatos assistência para acessar 
recursos financeiros, apoio técnico e capacitação, particularmente quando as 
concessões forem alocadas a organizações sem fins lucrativos, comunidades ou 
pequenas e médias empresas. 

Recomenda-se que os concessionários ou candidatos à concessão: 
• preparem um plano de negócios que possibilitem uma análise econômica e técnica 

apropriada; e 
• estabeleçam controles econômicos e financeiros para as operações da concessão, 

disponíveis para monitoramento periódico. 
Recomenda-se que a sociedade civil, organizações internacionais e outras partes 
interessadas: 

• apoiem a capacitação para as operações de concessões florestais, inclusive gestão 
econômica e financeira apropriada; e 

• prestem apoio, quando necessário, para possibilitar o monitoramento transparente 
da capacidade e do desempenho econômico e financeiro. 

DIRETRIZ 5.4: Usar instrumentos financeiros e fiscais para obter os resultados 
esperados das concessões florestais 
Aconselha-se os governos a usar ativamente políticas e instrumentos financeiros e 
fiscais a fim de contribuir para a obtenção dos resultados esperados da concessão. Esses 
resultados podem ser diretos (contratualmente vinculativo) ou indiretos (alterações no 
ambiente operacional, ecológico ou social sem obrigações contratuais). A seleção de um 
instrumento apropriado depende do objetivo da intervenção do governo. Eis alguns 
exemplos desses instrumentos: 

• uso de incentivos para ajudar os concessionários a investir na diversificação de 
produtos, otimização do uso de biomassa e capacidade de produção ou processamento 
com base nos princípios do manejo florestal sustentável; 

• isenção fiscal ou outros incentivos para os concessionários que tenham melhorado 
seu desempenho econômico, ambiental e/ou social (por exemplo, redução da geração 
de resíduos, contribuições positivas para as economias locais, melhorias devido 
à aplicação bem-sucedida de esquemas de certificação florestal ou verificação 
da legalidade), de acordo com critérios objetivos e transparentes e avaliações de 
desempenho;

• Proteção do processamento de madeira novo e inovador, concedendo cotas 
temporárias de toras para a linha da indústria; 

• condições financeiras para melhoria da produção e desempenho ambiental e social 
(por exemplo, maior eficiência da produção, restauração de áreas degradadas ou 
construção de infraestrutura em aldeias); e 

• políticas de aquisições que apoiem produtos florestais sustentáveis. 
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Embora esses instrumentos possam ser eficazes para abordar uma questão específica, 
também podem ter consequências adversas. Por exemplo, um uso mais eficiente das 
matérias-primas pode reduzir a disponibilidade de madeira e lenha para as comunidades. 
Portanto, é importante reconhecer os impactos dos instrumentos sobre o ambiente 
econômico, ecológico e social.

Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes: 

• usem políticas e instrumentos financeiros e fiscais para possibilitar ou melhorar as 
condições, de modo a obter os resultados esperados da concessão (veja o Boxe 10); e 

• assegurem a aplicação apropriada de políticas e instrumentos financeiros e fiscais 
e combatam práticas de corrupção, periodicamente revisando os resultados e 
adotando medidas, se necessário. 

Recomenda-se que os concessionários: 
• elaborem medidas corretivas ou busquem outras soluções em cooperação com o 

governo, que podem incluir a aplicação de instrumentos específicos para aumentar 
a eficácia ou eficiência das ações planejadas; e 

• informem à agência governamental relevante qualquer uso fraudulento desses 
instrumentos por funcionários, o setor privado ou outras partes. 

Recomenda-se que a sociedade civil, organizações internacionais e outras partes 
interessadas: 

• apoiem e realizem pesquisa e desenvolvimento de produtos diversificados (valor 
agregado), otimização do uso de biomassa e utilização de múltiplos produtos em 
benefício das partes interessadas; e 

• facilitem parcerias com compradores para apoiar e manter boas práticas, melhorar 
o desempenho industrial e a implementação do MFS.

DIRETRIZ 5.5: Assegurar que os concessionários tenham acesso adequado a 
financiamento 
A gestão de concessões requer investimentos de longo prazo. Esses investimentos são 
significativos, especialmente no estágio pré-operacional e no início do estágio operacional. 
Além disso, as atividades operacionais podem requerer consideráveis recursos financeiros. 
Muitos concessionários provavelmente precisarão de capital externo para financiar os 
investimentos de longo prazo nos diferentes estágios da gestão da concessão. O acesso 
limitado a financiamento pode ser um grande dilema para muitos concessionários 
tecnicamente capazes. 

Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes: 

• avaliem as necessidades econômicas e financeiras dos concessionários; 
• em parceria com o setor privado, organizações internacionais e a sociedade civil, 

desenvolvam instrumentos de financiamento para melhorar o desempenho das 
concessões florestais; 
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• assegurem que os investimentos na concessão estejam de acordo com boas práticas e 
respeitem os princípios de boa governança corporativa e investimentos responsáveis 
(veja o Quadro 11); e

• considerem múltiplos usos das florestas na concepção das concessões florestais 
para favorecer seu desempenho econômico. 

Recomenda-se que os concessionários: 
• explorem opções de financiamento. 

QUADRO 10

Reforma da política florestal na RDC: transição para exportações com valor 
agregado

Desde a época colonial, o setor florestal da República Democrática do Congo (RDC) era 

governado pelo Decreto Real de 11 de abril de 1949, o qual estipulava que a alocação de 

concessões florestais seria feita pelo método de negociação. O título florestal, também 

conhecido como garantia de fornecimento, era um documento emitido pelo ministro encar-

regado das florestas, que dava ao concessionário o direito de posse da concessão florestal 

por um certo período, renovável a cada 25 anos. Com a evolução da ciência e tecnologia, 

essa lei não mais se adaptava ao contexto político, econômico, social e ambiental. Por isso, 

em 2002 foi introduzido o Código Florestal. O código é um instrumento legal da política 

de manejo florestal sustentável, destinado a promover o manejo racional e sustentável de 

recursos florestais para aumentar sua contribuição ao desenvolvimento econômico, social 

e cultural da atual geração, preservando os ecossistemas florestais e a biodiversidade para 

as futuras gerações. 

O Código Florestal é um conjunto de disposições que regem a situação, gestão, con-

servação, exploração, monitoramento e controle de florestas e áreas florestais. As principais 

medidas são: 

• estabelecimento de três categorias de florestas (diferentemente da antiga lei): florestas 

classificadas, florestas protegidas e florestas de produção permanente (subtraídas das 

florestas protegidas após uma consulta pública); 

• criação de um cadastro florestal no âmbito dos governos central e provincial; 

• estabelecimento de um Conselho Assessor Nacional e Conselhos Assessores Provinciais; 

• alocação de concessões florestais por leilão (esta medida não se aplica aos antigos 

títulos florestais convertidos em contratos de concessão florestal); 

• assinatura de um contrato de concessão florestal para substituir títulos florestais antigos 

(cartas de intenção e garantia de fornecimento); 

• desenvolvimento sustentável de recursos naturais, introduzindo dois conceitos: inven-

tário florestal e manejo florestal; 

• assinatura de acordos de cláusula social entre o concessionário e as comunidades locais 

localizadas dentro de um bloco (Blocs d’Aménagement
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DIRETRIZ 5.6: Contribuir para o fortalecimento das economias locais mediante 
concessões florestais viáveis do ponto de vista financeiro e técnico
As concessões florestais podem ser um impulso efetivo para as economias locais, se esse 
aspecto for incluído nos resultados esperados. As concessões podem ter uma grande 
influência nas economias locais proporcionando oportunidades de emprego para a mão 
de obra local, contratando serviços de empresas locais (por exemplo, empreiteiros para 
as operações da concessão e outros prestadores de serviços) e integrando empresas locais 
à cadeia de valor dos produtos e serviços da concessão (por exemplo, processamento, 
desenvolvimento de novos produtos e serviços, comercialização). As parcerias com 
empresas locais podem ser benéficas para as concessões ao aumentar e diversificar 
suas atividades econômicas e estabilidade. A criação de laços com parceiros locais que 
sejam responsáveis pelas vendas regionais ou nacionais de produtos das concessões 
pode desempenhar um papel valioso para contrabalançar turbulências nos mercados 
internacionais. O desenvolvimento ou uso de fundos nacionais para canalizar receita 
das concessões a fim de impulsionar o desenvolvimento florestal local também pode 
ajudar a assegurar que as concessões contribuam para aumentar o valor da floresta em 
pé e a proteção florestal, apoiando o a redução da pobreza e o desenvolvimento rural. 

• Quinquennaux, BAQ, em francês) de manejo quinquenal: após cinco anos, o conces-

sionário deve assinar novos acordos com outras comunidades locais; 

• estabelecimento de uma política de tributação florestal para garantir o manejo sus-

tentável dos recursos florestais, um incentivo para boas práticas de manejo florestal e 

a conciliação dos objetivos de manejo florestal, o desenvolvimento do setor florestal 

e o crescimento da receita florestal.

Reforma do setor florestal

A aplicação do Código Florestal levou à reforma do setor florestal. Começou suspendendo a 

alocação de novas concessões florestais, o que ficou conhecido como Moratória para novos 

contratos de concessão. O objetivo era fazer o inventário das 156 concessões florestais para 

avaliar as que estavam em operação gerando impostos e quais unidades processadoras eram 

funcionais. No fim desse processo, 81 títulos florestais foram considerados convertíveis. 

Desses, 66 assinaram contratos de concessão florestal, 21 concessões foram entregues, 3 

foram suspensas e 57 eram de propriedade de concessionários florestais. Atualmente, há 

outros compradores que querem assumir algumas concessões devolvidas. Os concessionários 

florestais já começaram o processo de desenvolvimento de suas concessões florestais. 

O Código Florestal está sendo revisado para resolver algumas deficiências e acompanhar 

a evolução do setor florestal.

Fonte: Pépé Dungu Nteke, Direção de Gestão Florestal (DGF) – Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (MEDD), República Democrática do Congo.
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Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes: 

• em parceria com o setor privado, as comunidades locais e os governos locais, 
promovam relações estreitas entre os operadores da concessão, as empresas locais 
e a força de trabalho; 

• integrem as concessões florestais em programas de desenvolvimento das áreas 
rurais, em consulta com o setor privado e as comunidades locais e em colaboração 
com os governos locais; e 

• em parceria com o setor privado, as comunidades locais e os governos locais, criem 
ou usem mecanismos de distribuição de benefícios, como fundos florestais, para 
direcionar a receita das concessões florestais para o desenvolvimento florestal local. 

QUADRO11

Princípios de investimento responsável na agricultura e sistemas 
alimentares da FAO

Os Princípios de investimento responsável na agricultura e sistemas alimentares (RAI) da FAO 

reconhecem que o ponto de partida para definir a contribuição do investimento responsável 

em agricultura, florestas, pesca e sistemas alimentares para a melhoria socioeconômica é 

reconhecimento e respeito aos direitos humanos. 

Os RAI são um conjunto de 10 princípios que se aplicam a todos os tipos e tamanhos 

de investimento agrícola, inclusive pesca, florestas e pecuária. Incluem todas as partes 

interessadas e se aplicam a todos os estágios da cadeia de valor. Os 10 princípios e diretrizes 

podem ser aplicados em todo o mundo e incluem ações para abordar uma série de questões 

ambientais, sociais e econômicas. Os 10 princípios são: 

1. Contribuir para a segurança alimentar e a nutrição; 

2. Contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo e a erradicação 

da pobreza;

3. Fomentar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres; 

4. Envolver e empoderar os jovens; 

5. Respeitar a posse da terra, pesca e florestas e o acesso a água; 

6. Conservar e manejar os recursos naturais de forma sustentável, aumentar a resiliência 

e reduzir os riscos de desastres; 

7. Respeitar o patrimônio cultural e o conhecimento tradicional e apoiar a diversidade e 

inovação;

8. Promover sistemas seguros e saudáveis de agricultura e alimentação;

9. Incorporar estruturas de governança, processos e mecanismos de reclamação 

inclusivos e transparentes;

10. Avaliar e abordar impactos e promover a prestação de contas;

Fonte: FAO. 2014. Principles for responsible investment in agriculture and food systems. Roma, Committee on 

World Food Security, FAO. Roma (disponível em http://www.fao.org/3/a-au866e.pdf).
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Recomenda-se que os concessionários: 
• busquem oportunidades de agregar valor à cadeia de valor local, inclusive envolvendo 

empresas locais e desenvolvendo inovações; 
• formem parcerias para investimento em capacitação da força de trabalho local e 

dos prestadores de serviços; e 
• participem do desenvolvimento da infraestrutura local e regional. 

Recomenda-se que os governos locais e a sociedade civil: 
• colaborem e discutam sobre oportunidades e ações para promover a silvicultura 

sustentável mediante plataformas de múltiplas partes interessadas e fóruns 
econômicos; e 

• avaliem e monitorem o desempenho das cadeias de valor florestal sustentáveis, 
inclusive desenvolvendo indicadores de sustentabilidade e propondo planos de ação.

DIRETRIZ 5.7: Estabelecer e aplicar mecanismos para arrecadação efetiva e 
transparente de receita, reinvestimento e compartilhamento de benefícios
O principal objetivo das concessões florestais é proporcionar benefícios socioeconômicos 
equitativos mediante o manejo sustentável de florestas públicas. Os mecanismos de 
arrecadação e distribuição da receita são cruciais para alcançar esse objetivo e legitimar 
a alocação da propriedade estatal para uso privado ou comunitário. 

A transparência na arrecadação e distribuição da receita é um elemento importante 
para gerar confiança nos sistemas do governo e impedir a corrupção e outras ilegalidades. 
A Informações atualizadas sobre a arrecadação e distribuição da receita devem estar 
facilmente acessíveis a todas as partes interessadas.

Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes: 

• assegurem o acesso a dados confiáveis sobre volume de produção ou venda de serviços 
e uso de dados para determinar pagamentos (por exemplo, funcionários do governo 
medem as toras extraídas ou usam prestadores de serviços para obter as medições), 
utilizando, quando possível, informações e documentos eletrônicos certificados; 

• apliquem sistemas transparentes e efetivos de distribuição de benefícios das taxas, 
impostos e royalties arrecadados, com as parcelas acordadas distribuídas às diferentes 
partes interessadas; 

• monitorem o funcionamento do sistema de compartilhamento de benefícios; e 
• regularmente publiquem informações sobre a arrecadação e distribuição de receita 

e/ou disponibilizem informações atualizadas na Internet (domínio público). Se 
possível, disponibilizar a informações sobre cada concessão. 

Recomenda-se que os concessionários:
• observem os Princípios anticorrupção para empresas da Transparência Internacional 

ou ISO 37001; 
• informem à agência relevante qualquer tentativa de arrecadação indevida de taxas, 

impostos ou outros encargos; e 



4. Diretrizes para o manejo sustentável de florestas públicas mediante concessões florestais 63

• regularmente publiquem relatórios, inclusive informações sobre pagamento de taxas, 
impostos e outros encargos ao governo e outras partes (por exemplo, comunidades 
afetadas).

DIRETRIZ 5.8: Proteger os mercados contra a concorrência de produtos de 
atividades florestais ilegais 
A extração ilegal de madeira, o desmatamento não autorizado e outros usos ilícitos 
de recursos florestais representam sérias ameaças à manutenção da cobertura florestal 
e provocam perda de renda para os proprietários e os que detêm direitos de uso. O 
cumprimento da legislação sobre manejo florestal sustentável requer grandes investimentos, 
que não são feitos por produtores ilegais. Os produtos florestais ilegais introduzem 
uma tendência de desvalorização nos mercados, pois não refletem os custos reais de 
produção dos produtos florestais. A sustentabilidade econômica das concessões florestais 
é fundamentalmente afetada pela concorrência de produtos ilegais. Além disso, as 
concessões florestais podem ser alvo de atividades ilegais, e os recursos florestais de uma 
concessão ficam sujeitos a utilização não autorizada, provocando perdas econômicas 
para o concessionário.

Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes: 

• em parceria com governos locais, setor privado, sociedade civil, comunidades 
locais e organizações internacionais, incluam o problema das atividades florestais 
ilegais em discussões com as partes interessadas sobre o desenvolvimento de áreas 
rurais (por exemplo, planejamento do uso do solo, desenvolvimento comunitário, 
educação, criação de empregos), estabelecendo uma agenda em comum para combater 
a ilegalidade; 

• avaliem o risco de atividades florestais ilegais antes de alocar concessões; 
• incentivem os concessionários a implementar a tecnologia mais recente para monitorar 

e rastrear a produção; 
• assegurem que as unidades judiciais e policiais tenham capacidade e recursos 

suficientes para impedir atividades ilegais; 
• incentivem a adoção da certificação independente da produção florestal; e 
• incentivem as empresas a exigir prova de legalidade em suas respectivas cadeias de 

abastecimento, inclusive mediante certificação. 
Recomenda-se que os concessionários: 

• destinem recursos adequados e implementem medidas para impedir atividades 
florestais ilegais na área de concessão; 

• adotem a certificação voluntária independente e o uso do processo de certificação 
para elaborar medidas de combate às atividades florestais ilegais; 

• compartilhem as lições aprendidas para assegurar a legalidade e combater atividades 
ilegais; e 

• implementem a tecnologia mais recente para monitorar e rastrear a produção.
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PRINCÍPIO 6: CLAREZA E GARANTIA DOS DIREITOS DE POSSE
A incerteza da posse em geral provoca situações em que a alocação e a implementação 
de concessões afetam negativamente os meios de subsistência, usos e direitos das 
comunidades, resultando em conflitos. A incerteza da posse também desencoraja os 
concessionários a investir nas atividades de silvicultura que levam a um manejo sustentável 
das florestas tropicais, afetando a sustentabilidade social, econômica e ambiental das 
concessões florestais. 

DIRETRIZ 6.1: Esclarecer e respeitar os direitos de posse nas concessões e 
áreas próximas
As concessões florestais planejadas e alocadas sem a devida consideração dos direitos e usos 
na área enfrentam riscos de conflito com as comunidades e impedem um desenvolvimento 
justo e equitativo, gerando insegurança para os investimentos de longo prazo. Para 
assegurar que as concessões florestais promovam o desenvolvimento sustentável, os 
direitos de posse devem ser mapeados, esclarecidos e respeitados nas concessões florestais 
e áreas próximas (consulte o Quadro 12).

Recomendações 
Recomenda-se que os usuários do governo: 

• revisem a legislação sobre florestas e títulos de propriedade; 
• identifiquem os direitos de posse formais e informais na área de concessão (consulte 

o Quadro 12); 
• realizem inventários socioeconômicos e mapeamento como parte do planejamento 

nacional do uso do solo, bem como no estágio de planejamento da concessão ou 
durante a implementação, se isso não tiver sido feito anteriormente; 

• avaliem qualquer possibilidade de sobreposição ou conflito de usos e direitos e evitem 
alocar concessões em terras em tal situação até que os conflitos sejam resolvidos; 

• considerem o planejamento e o mapeamento com participação da comunidade para 
esclarecer a posse das terras (consulte o Quadro 13); 

• apliquem o manual da FAO sobre Consentimento livre, prévio e informado (CLPI)10 
se a concessão estiver dentro ou nas proximidades de terras ocupadas ou utilizadas 
por comunidades e as comunidades não forem concessionárias; 

• esclareçam as diferentes atividades econômicas que podem ser realizadas na área; 
• implementem medidas para assegurar a manutenção dos limites da concessão e 

impedir invasões da concessão; e 
• considerem o papel do sensoriamento remoto e das informações georreferenciadas 

como parte do processo de esclarecimento da posse formal e informal no âmbito local. 
Recomenda-se que a sociedade civil, organizações internacionais e outras partes 
interessadas: 

• organizem e implementem programas destinados a despertar a conscientização e 
divulgar informações sobre os direitos e obrigações de todas as partes interessadas, 
inclusive das comunidades. 

10 Para obter mais detalhes sobre o manual da FAO sobre CLPI, consulte www.fao.org/3/a-i6190e.pdf.
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DIRETRIZ 6.2: Desenvolver e implementar cooperação entre o setor privado e 
a produção comunitária 
As concessões florestais muitas vezes são alocadas a companhias em áreas com usos e 
usuários consuetudinários, como as comunidades. Embora devam ser envidados esforços 
para assegurar que os usos e usuários preexistentes não sejam prejudicados, também há 
potencial para sinergias, que podem assumir a forma de uma parceria pública-privada-
comunitária (PPPC), onde todas as partes desenvolvem e implementam uma forma 
de colaboração que garanta benefícios mútuos. O objetivo é alinhar as necessidades e 

QUADRO 12

Um modelo de concessão agroflorestal no Laos 

Os Princípios de investimento responsável na agricultura e sistemas alimentares (RAI) da FAO 

reconhecem que o ponto de partida para definir a contribuição do investimento responsável 

em agricultura, florestas, pesca e sistemas alimentares para melhoria socioeconômica é 

reconhecimento e respeito aos direitos humanos. 

Dependendo de quem detém a posse das terras, a companhia negocia o acordo de con-

cessão com o governo, a aldeia ou famílias. O conceito básico por trás do acordo é cultivar 

espécies madeireiras de rápido crescimento, e os habitantes da aldeia podem cultivar culturas 

agrícolas entre as árvores de rápido crescimento por 1-2 anos após o plantio. Os habitantes 

locais recebem oportunidades de trabalho remunerado e as companhias removem dos locais 

de plantação as bombas não explodidas que sobraram da guerra do Vietnã e contribuem 

para fundos de desenvolvimento da aldeia. 

A área plantada é pequena (cerca de 3.000 ha), mas o esquema parece ser benéfico 

tanto para as companhias quanto para os habitantes locais. Levantamentos indicam que os 

meios de subsistência melhoraram por causa da plantação nas comunidades. Também há 

indicações de que a melhoria dos meios de subsistência está incentivando os agricultores a 

reduzir a área de rotação de culturas, o que contribuirá para aumentar a cobertura florestal. 

Para o êxito do modelo é crucial que oportunidades de cultivo de lavouras e emprego 

sejam oferecidas de maneira contínua. Isso pode ser obtido se houver uma rotação de locais 

de plantação dentro de cada aldeia, para que as árvores possam ser plantadas a cada ano. 

Assim, haverá sempre plantações jovens onde as lavouras poderão ser cultivadas e o emprego 

nas plantações será constante. 

O governo do Laos está considerando a aplicação do modelo para restaurar florestas 

degradadas em Áreas de florestas produtivas. Como parte do acordo, as companhias indi-

caram que estão dispostas a aumentar sua contribuição direta à expansão da cobertura 

florestal plantando árvores nativas em 10% da área de concessão, e protegendo as florestas 

naturais em encostas e "zonas de amortecimento (zona de transição ou zona tampão) que 

representam em média 20% da área de concessão.

Fonte: Burapha e Stora Enso Lao, em colaboração com o Departamento Florestal do Camboja.
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atividades das companhias e comunidades de maneira a assegurar que se complementem, 
e não sejam contraditórias. Para tanto, as PPPC podem funcionar como meio de resolver 
conflitos decorrentes da sobreposição de direitos de posse. Além disso, as PPPC podem 
capitalizar a capacidade de uma parte para compensar a falta de capacidade de outras, bem 
como promover o uso otimizado e eficiente do solo. A forma da colaboração depende 
das circunstâncias; por isso, não há um modelo de parceria aplicável de maneira geral. 
Para promover PPPC equitativas, aconselha-se a presença do Estado ou de um terceiro, 
a fim de facilitar o diálogo entre a companhia e a comunidade, identificar oportunidades 
mutuamente benéficas e mediar quando houver desacordo. Também é possível criar 
PPPC nos casos em que a comunidade é a concessionária.

Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes: 

• mapeiem os usos e usuários consuetudinários nas áreas de concessão florestal 
durante a fase de concepção e explorem opções para alocar direitos; e 

• assegurem a consulta a todas as partes interessadas sobre produtos e serviços a 
serem incluídos no contrato de concessão e potencial acesso conjunto à área pelo 
concessionário e os usuários. 

Recomenda-se que os governos, organizações da sociedade civil e organizações 
internacionais: 

• atuem como mediadores e facilitadores para assegurar que as PPPC sejam equitativas 
para todas as partes; e 

• proporcionem treinamento e apoio técnico às comunidades. 

QUADRO 13

Mapeamento com participação da comunidade na Bacia do Congo

O mapeamento comunitário é uma ferramenta efetiva para esclarecer os direitos de 

posse, aumentando a participação e o empoderamento das comunidades. O mapeamento 

comunitário é feito na Bacia do Congo desde 2000: começou com Cameroun e se expandiu 

a República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Gabão e República do 

Congo. Esse enfoque envolve o uso do Global Positioning System (GPS) pelas comunidades 

para mapear os usos nas florestas locais. Mais de 2 milhões de hectares de terras foram 

mapeados assim. O processo ajudou a revelar como e onde as concessões florestais se 

sobrepõem à posse consuetudinária. Embora o mapeamento não leve automaticamente 

ao reconhecimento da posse consuetudinária, é um passo importante no processo de 

esclarecimento dos direitos de posse. Além disso, uma companhia congolesa, Congolaise 

Industrielle des Bois (CIB), empregou o mapeamento comunitário com GPS para esclarecer 

os direitos de posse em sua área de concessão e ajustar a gestão e as operações madeireiras.

Fonte: www.mappingforrights.org/index. 
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Recomenda-se que os concessionários: 
• em consulta com a comunidade, avaliem o potencial de PPPC, levando em 

consideração o contexto e as circunstâncias locais; e 
• em consulta com outras partes interessadas, identifiquem barreiras às PPPC e 

maneiras de superá-las. 

DIRETRIZ 6.3: Preparar e implementar concessões comunitárias para 
reconhecer os direitos de posse, quando apropriado
Em muitos países tropicais, as comunidades detêm direitos sobre as florestas em que 
sempre viveram. Contudo, esses direitos nem sempre são formalmente reconhecidos e 
não proporcionam título de propriedade ou status jurídico às comunidades. Essa situação 
levou à falta de reconhecimento e inclusão da posse consuetudinária no planejamento do 
uso do solo e, subsequentemente, à sobreposição de direitos e impactos negativos sobre os 
meios de subsistência das comunidades. Reconhecer a posse consuetudinária das terras 
pelas comunidades em suas áreas de influência histórica, concedendo-lhes concessões 
florestais, pode melhorar essa situação. Essas concessões comunitárias podem dar às 
comunidades direitos exclusivos de utilização e manejo de florestas na área de concessão. 
A segurança fundiária para as comunidades pode contribuir para melhorar seus meios 
de subsistência e promover um manejo florestal sustentável (consulte o Quadro 14). 

QUADRO 14

Reconhecimento oficial de concessões florestais comunitárias na Guatemala

As concessões nas florestas públicas da Guatemala são concedidas a comunidades e companhias 

para extração da madeira e produtos não madeireiros. A Guatemala é um dos poucos países 

no mundo em que as comunidades podem participar de licitações para concessões com 

um esquema diferente da licitação para empresas, e na verdade constituem a maioria dos 

concessionários. Mais de 500.000 hectares de concessões foram designados nos 2,1 milhões 

de hectares da Reserva da Biosfera Maia (RBM), estabelecida em 1990 no norte de Petén. A 

administração da RBM foi atribuída ao Consejo Nacional de Areas Protegidas (CONAP). Com 

o apoio de várias organizações sem fins lucrativos e dos governos dos EUA e de Alemanha, 

o CONAP começou a desenvolver um sistema duplo de concessão florestal para conservação 

e desenvolvimento sustentável. Em 2016, o sistema estava funcionando em 485.122 (91%) 

dos 533.045 hectares concedidos.

Aspectos legais e administrativos

Determinação da localização e área da concessão. Em meados dos anos 1990, o CONAP iniciou 

um processo de consulta pública para definir as unidades de concessão para comunidades 

com base nos usos tradicionais da floresta. Blocos florestais mais remotos, não facilmente 

acessíveis por estradas, foram oferecidos em licitações para empresas, e dois manufatureiros 

receberam concessões que administram até hoje. 
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A maioria dos concessionários foi identificada antes da licitação, já que o exercício 

envolvia o reconhecimento de que os habitantes da RBM tinham um direito inerente a esses 

recursos, e estavam em melhores condições de protegê-los e promover o desenvolvimento 

sustentável. Os critérios usados para assegurar uma concessão bem-sucedida incluem: um 

plano de gestão profissional, uma área sem conflitos significativos, volumes adequados de 

espécies comerciais para cada colheita anual, concordância dos membros da comunidade e 

capacidade comprovada de pagar a garantia. Um aspecto especial das concessões comunitárias 

da Guatemala é que as terras agrícolas e áreas protegidas são incluídas na área de concessão 

desde que a zona florestal permanente não seja reduzida e seja manejada de acordo com 

as diretrizes do CONAP.  

Período do contrato de concessão. Os contratos podem ser renovados e têm um prazo 

de 25 anos, com inspeções anuais feitas antes das extensões. Uma vez aprovada a área de 

concessão, deve ser feito um inventário da madeira, seguido de um plano de gestão e uma 

avaliação do impacto ambiental (AIA) usando métodos padronizados. O plano propõe três 

usos para diferentes partes da concessão: produção de madeira, preservação e agricultura. 

Também define o ciclo de corte, o volume anual que pode ser cortado, espécies comerciais 

e tratamentos silviculturais. 

Direitos e obrigações do concessionário e do governo. O CONAP estabelece as regras, 

supervisiona a adjudicação das concessões e controla o cumprimento da Zona de múltiplos usos, 

onde as concessões são permitidas. Embora a concessão não conceda título de propriedade, 

as comunidades adquirem direitos a todos os recursos dentro da área, desde que sigam os 

regulamentos. 

Monitoramento do desempenho. O monitoramento e a assistência técnica são prestados por 

organizações independentes, financiadas pela renda gerada pelas concessões e organizações 

doadoras. Essa delegação e distribuição de funções minimiza a dependência em relação ao 

governo e reduz as oportunidades de corrupção. 

Rescisão do contrato. O acordo de concessão pode ser revogado se a comunidade não 

seguir o plano de gestão, não tiver capacidade operacional, interromper as operações sem 

justa causa ou declarar falência. Houve rescisão da concessão em três comunidades que não 

cumpriram o contrato.

Aspectos financeiros e fiscais 

As comunidades pagam uma taxa única (menos de meio dólar por hectare para terras 

agrícolas e florestas) num período de 10 anos, um bônus de desempenho de 1% do total e 

impostos baseados na produção de madeira e produtos não madeireiros. Os concessionários 

devem efetuar os pagamentos anualmente e não recebem aprovação para extrair madeira ou 

transportar toras se não cumprirem o cronograma de pagamento. Embora os concessionários 

não recebam incentivos, muitos receberam subsídios de agências humanitárias e organizações 

sem fins lucrativos.

Aspectos organizacionais 

Para lidar com problemas ambientais e sociais, as comunidades de Petén formaram a Asociación 
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de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP), uma organização de lobby. A ACOFOP 

compreende 23 organizações rurais, que representam 30 comunidades e 2.000 famílias. 

Outra entidade importante é a FORESCOM, uma companhia de propriedade de 9 

comunidades certificadas pelo Forest Stewardship Council, com 220.000 hectares de florestas 

produtivas. A FORESCOM presta serviços de gestão, extração da madeira, processamento, 

comercialização e financiamento mediante o pagamento de uma taxa. A companhia se 

tornou uma empresa viável que desenvolve produtos de uma ampla gama de espécies e 

presta serviços de secagem, corte e planejamento.

Principais êxitos 

• O desempenho consistente (isto é, uma média de 12 colheitas consecutivas por 

concessão) e a certificação FSC fizeram com que os bancos concedessem financiamento a 

comunidades para atividades florestais, já que o risco é reduzido, o histórico é evidente 

e os planos de exploração podem servir de garantia. 

• Após 17 anos de produção, processamento e venda de produtos madeireiros, os 

concessionários de Petén demonstram grande visão de negócios. Obtêm empréstimos 

e os amortizam, fabricam produtos de acordo com padrões internacionais, negociam 

com clientes e distribuem lucros em conformidade com as diretivas de seus membros. 

As relações comerciais passaram de simples transações de compra e venda a sinergias 

mais colaborativas, em que compradores de longa data mantêm presença local. 

• Somente com base na receita das exportações no período 2003-2013, as concessões 

ganharam mais de US$ 50 milhões (US$ 5 milhões por ano), de 43.888 m3 extraídos de 

14 espécies. Durante o período de sete anos encerrado em 2013, as concessões geraram 

cerca de 16.000 empregos. Todos os 340 membros da concessão receberam uma parte 

dos lucros, que de 2008 a 2013 registraram uma média de US$ 410.000 por ano, ou 

US$ 1.206 por família. Essas cifras se referem exclusivamente a lucros e não incluem os 

salários recebidos por muitos membros da comunidade (o produto interno bruto per 

capita médio na Guatemala em 2014 era US$ 7.063).

Principais deficiências 

• Poucas comunidades mantêm capital de reserva para financiar operações de extração.  

Algumas concessões distribuem lucros por família, enquanto outras investem em 

projetos comunitários. Com algumas exceções, muitas são forçadas a aceitar pagamentos 

adiantados com juros altos, ou com grandes descontos, o que leva poucos concessionários 

a investirem em novas máquinas. Os equipamentos de extração e transporte da madeira 

e para construção de estradas são antigos e de baixa qualidade, resultando em altos 

custos operacionais. 

• Há uma dependência econômica excessiva do mogno, que representa somente 50% do 

volume extraído a cada ano, mas de 2003 a 2013 representou mais de 92% (US$ 45,9 

milhões) do total de madeira exportada no período (US$ 50,1 milhões). 

• Em termos de produtos, 98,3% das exportações são madeira serrada, com deques 

fornecendo  apenas 1,2% e uma variedade de outros produtos representando o restante.
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Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes: 

• avaliem o papel e o potencial das concessões comunitárias como meio de esclarecer, 
reconhecer e outorgar direitos de posse às comunidades; 

• lancem processos legislativos e de formulação de políticas destinados a formular e 
implementar concessões comunitárias; 

• em cooperação com as comunidades e outras partes interessadas, realizem 
mapeamento participativo da posse consuetudinária (consulte o Quadro 13); 

• avaliem os interesses e as capacidades das comunidades para uma gestão sustentável 
das concessões; e 

• implementem programas de desenvolvimento da capacidade se as comunidades não 
a tiverem, para assegurar que contem com habilidades adequadas para toda a cadeia 
de valor florestal (manejo florestal, exploração, processamento, comercialização 
e gestão comercial).

Fatores de êxito 

• Forte apoio político devido ao fato de o governo promover o manejo racional das 

florestas como uma ferramenta de desenvolvimento rural. 

• Reconhecimento pelo Estado da relevância de outorgar direitos de longo prazo a 

comunidades com uso florestal histórico. 

• A consulta pública entre usuários dos recursos, agências governamentais e organizações 

sem fins lucrativos formou um conjunto variado de apoiadores que se empenham para 

lidar com os problemas relacionados a agricultura, silvicultura, posse e áreas protegidas. 

• O governo da Guatemala alocou um volume considerável de fundos e assistência 

e ofereceu forte apoio político ao CONAP, estabelecendo-o como uma agência de 

conservação independente. 

• O apoio financeiro de longo prazo, bem estruturado e constante das agências de 

desenvolvimento foi direcionado para um projeto bem elaborado por especialistas 

locais e internacionais. 

• Um grupo equilibrado de “campeões” da Guatemala, comprometido com a construção 

de um novo paradigma apesar das adversidades, trabalhou em organizações sem fins 

lucrativos, companhias e instituições do governo. 

• Como requisito para manter a concessão, a certificação do FSC teve um impacto 

econômico positivo nos preços da madeira, particularmente para os produtores de 

mogno.

Fonte: Gretzinger, S. 2016. Latin American Experiences in Natural Forest Management Concessions. Forestry 
Policy and Institutions Working Paper No. 35. Roma, FAO
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DIRETRIZ 6.4: Proporcionar às comunidades locais acesso para administrar as 
concessões 
As concessões florestais podem ser adjudicadas não só a companhias privadas, mas 
também a comunidades. O acesso das comunidades a concessões florestais depende não 
só de ajustes no marco regulatório (consulte o Quadro 15), mas também de assegurar que 
tenham os recursos necessários para administrar as concessões  eficientemente. É vital 
reconhecer que as concessões comunitárias: (i) devem ter órgãos gestores responsáveis e 
transparentes; (ii) demandam formas específicas de capacitação; e (iii) requerem planos 
de gestão diferentes das concessões comerciais. 

Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes: 

• assegurem que pessoal com experiência em cooperativas, associações de produtores 
e outros atores comunitários estejam envolvidos no planejamento, na concepção e 
implementação de concessões florestais; 

• assegurem um marco legal apropriado para habilitar as cooperativas, associações 
de produtores e outros atores comunitários a participar do regime de concessões 
(consulte o Quadro 16); e 

• implementem ou promovam programas de desenvolvimento de capacidades onde 
faltam capacidades nas comunidades, para assegurar que possuam habilidades 
adequadas para toda a cadeia de valor florestal (manejo florestal, exploração, 
processamento, comercialização e gestão). 

Recomenda-se que a sociedade civil, organizações internacionais e outras partes interessadas: 
• proporcionem incentivos e apoio técnico às comunidades que administram concessões 

florestais.

QUADRO 15

Criando oportunidades para concessões florestais comunitárias na RDC

Em 2014, o Governo da República Democrática do Congo (RDC) assinou um decreto reconhecendo 

o direito das comunidades de assegurar concessões de até 50.000 hectares de floresta em 

caráter perpétuo. Isso constituiu uma importante conquista para os direitos consuetudinários 

no país. Esse decreto foi seguido da Ordem Ministerial 0/25, que estipulava as regras e 

regulamentos de gestão para a implementação efetiva de concessões comunitárias. Através 

desse processo, a RDC se juntou a Cameroun e Gabão no reconhecimento das comunidades 

locais como parceiras no manejo de florestas. Como resultado, as comunidades locais na RDC 

têm direitos exclusivos à produção de madeira e outros recursos naturais. O decreto estabelece 

que a concessão comunitária terá todos os direitos reconhecidos, para evitar a sobreposição de 

concessões com a concessão florestal comunitária. Para assegurar que a gestão da concessão 

seja responsável perante toda a comunidade, o decreto estipula que os membros dos órgãos de 

gestão da concessão serão nomeados por meio de eleição comunitária.

Fonte: Vermeulen, C. & Karsenty, A. 2017. Towards a community-based concession model in the DRC. International 
Forestry Review, Vol.19. 
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QUADRO 16

Concessões para pequenas associações em Gana

Em Gana, operadores florestais de pequena escala (OFPE) – principalmente marceneiros 

e coletores de produtos não madeireiros – há muito fazem parte do setor. Contudo, nas 

últimas duas ou três décadas surgiram operadores que utilizam serra elétrica para proces-

sar madeira, tanto em fazendas como em reservas florestais, sem permissão da Comissão 

Florestal de Gana. Portanto, suas atividades estão descumprindo as leis florestais do país. 

Estima-se que esses serradores artesanais fornecem cerca de 80% da demanda total de 

madeira serrada de 600.000 m3 para o mercado nacional, explorando 2,5 milhões m3 em 

todo o país, inclusive reservas florestais. Suas atividades ameaçam o manejo sustentável das 

florestas de Gana, já que a maioria das árvores maduras não atribuídas aos concessionários 

é roubada por operadores ilegais. Com o passar dos anos, a reação do Governo envolveu 

a aprovação da legislação para tornar a operação ilegal, estabelecendo patrulhas militares 

para fazê-la cumprir. Contudo, essas medidas renderam poucos resultados efetivos até 

agora. Os serradores artesanais formaram várias associações para defender o interesse de 

seus membros. A assinatura por Gana de um Acordo de Parceria Voluntária (APV) com a 

União Europeia (UE) procurou legalizar o fornecimento de madeira para o mercado nacional. 

Consequentemente, uma série de iniciativas financiadas pela UE visando atividades ilegais com 

serra elétrica, incluindo projetos administrados pela FAO e implementados por organizações 

da sociedade civil (OSC), aplicou diferentes modelos de extração artesanal. Esses resultados 

mostraram que os serradores artesanais podem operar legalmente quando recebem acesso 

a recursos madeireiros e, em todos os casos onde a madeira legal lhes foi disponibilizada as 

atividades ilegais envolvendo serra elétrica nas florestas acabaram ou diminuíram para níveis 

insignificantes. Esses projetos capacitam os serradores artesanais a usar máquinas eficientes 

no processamento de madeira, além de ajudá-los a se registrar como entidades comerciais 

e registrar direitos de propriedade, condições necessárias para participar de licitações para 

concessões e adquirir outras licenças para extrair madeira. Em princípio, essas associações 

podem ter acesso à madeira legal para suas operações, que incluem o resgate de licenças e a 

compra de madeira confiscada. Também podem participar de qualquer licitação competitiva 

por direitos de extração da madeira. Contudo, até agora nenhum deles conseguiu adquirir 

direitos de longo prazo sobre a madeira, como os Contratos de utilização da madeira. Uma 

proposta de política apoiada por uma OSC para o fornecimento de madeira legal para o 

mercado nacional, prevendo a identificação e a alocação de matérias-primas aos serradores 

artesanais por meio de um marco administrativo e legal adequado, foi aceita pelo Ministério 

de Terras e Recursos Naturais. Recentemente, foi aprovado um instrumento legislativo 

estabelecendo direitos sobre a madeira em pequena escala que podem ser usufruídos por 

serradores artesanais registrados para obter acesso legal a madeira para suas operações 

e abastecer o mercado nacional. Isso assegura que os serradores artesanais não sejam 

excluídos pelas empresas madeireiras maiores. Em vigor, esse novo instrumento irá facilitar 

a implementação da política madeireira nacional.

Fonte: Samuel Kwabena Nketiah (Tropenbos), Gana
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DIRETRIZ 6.5: Envolver as comunidades locais e povos indígenas na concepção 
e implementação 
A participação das comunidades que vivem na área de concessão ou suas proximidades 
deve ser uma importante consideração no planejamento, na alocação, na implementação 
e no monitoramento das concessões. Para as comunidades, isso proporciona uma 
oportunidade de negociar e influenciar a concepção e a administração da concessão 
florestal, inclusive obrigações sociais, participação comunitária e desenvolvimento 
local. Também permite que o concessionário incorpore o bem-estar das comunidades 
que dependem da floresta e vivem na área de concessão ou áreas próximas como um dos 
objetivos de gestão da concessão. Isso aumentará a aceitação e apoio local às concessões 
florestais e seu compromisso com o desenvolvimento sustentável.

Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes, a sociedade civil e outros 
possíveis usuários: 

• desenvolvam ou revisem procedimentos para a participação das comunidades no 
planejamento e na alocação de concessões; 

• envolvam as comunidades com base em seus interesses e capacidades, e adotem o 
consentimento livre, prévio e informado, quando necessário; 

• avaliem a capacidade das comunidades para uma participação plena e forneçam 
treinamento e apoio, conforme necessário; e 

• assegurem que os concessionários consultem as comunidades, quando necessário. 
Recomenda-se que os concessionários: 

• estabeleçam canais sistemáticos para o envolvimento das comunidades durante a 
implementação de concessões florestais; e 

• desenvolvam uma política de responsabilidade social empresarial e esclareçam seus 
objetivos e estratégias no tocante à colaboração com comunidades locais e povos 
indígenas.

DIRETRIZ 6.6: Desenvolver e implementar mecanismos de resolução de 
conflitos e compensação 
As comunidades precisam de uma forma confiável para expressar suas opiniões e 
resolver questões ligadas às concessões florestais, e as empresas precisam de uma forma 
eficaz de lidar com as preocupações das comunidades. Mecanismos efetivos e confiáveis 
de resolução de conflitos entre empresas e a comunidade podem prevenir e tratar de 
preocupações da comunidade, reduzindo os riscos e criando uma transformação social 
positiva. Um mecanismo de resolução de conflitos é um processo estruturado que trata 
de conflitos ou disputas que surgem entre duas ou mais partes envolvidas em relações 
comerciais, legais ou societárias (por exemplo, entre uma empresa e uma comunidade).

Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes: 

• desenvolvam mecanismos de resolução de conflitos com ‘roteiros e procedimentos’ 
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claros para resolver conflitos envolvendo comunidades por meio de um enfoque 
participativo;

• esclareçam os papéis e responsabilidades das diferentes partes interessadas para 
assegurar a concepção e a implementação imparcial de um mecanismo de resolução 
de conflitos; 

• implementem mecanismos para a negociação de direitos e compensações; 
• assegurem a implementação de procedimentos apropriados que considerem diferenças 

culturais, como as atitudes das comunidades em relação a negociação direta ou 
indireta, conflitos, status, conceito de gestão do tempo, etc.; 

• apliquem o manual da FAO sobre Consentimento livre, prévio e informado; 
• apoiem e permitam a participação e verificação independente de terceiros nos 

mecanismos de resolução de conflitos; e 
• promovam o uso da mediação por terceiros e grupos da sociedade civil, que podem 

introduzir valores relativos a direitos humanos, gênero e justiça social, buscar 
consenso razoável entre os oponentes, oferecer benefícios a todos os envolvidos 
no processo e destacar soluções em que todos ganham. 

Recomenda-se que os concessionários: 
• criem canais e mecanismos para a identificação de preocupações e a resolução de 

disputas com as comunidades. 
Recomenda-se que o setor privado, as comunidades e a sociedade civil: 

• promovam o envolvimento de comunidades e empresas na concepção de mecanismos 
de resolução de conflitos e compensação.

PRINCÍPIO 7: PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS PARA 
TODOS 
As concessões florestais podem proporcionar um desenvolvimento rural mais justo e 
igualitário. Criar um ambiente propício a uma relação positiva entre as concessões florestais, 
comunidades locais e povos indígenas (daqui em diante denominadas “comunidades”) é 
essencial para que as concessões funcionem como verdadeiros instrumentos de um manejo 
florestal sustentável capaz de contribuir para os ODS. Para ampliar a inclusão social, os 
concessionários devem buscar oportunidades econômicas reais para as comunidades, 
contribuir para o desenvolvimento local e colaborar com as comunidades no manejo 
florestal, respeitando e integrando seu conhecimento tradicional e reconhecendo e 
respeitando seus direitos.

DIRETRIZ 7.1: Envolver as comunidades locais e povos indígenas que vivem na 
área ou suas proximidades na implementação e gestão da concessão florestal 
A participação das comunidades que vivem na área da concessão ou suas proximidades 
deve ser uma consideração importante no planejamento, na alocação, na implementação 
e no monitoramento das concessões (consulte o Quadro 17). Para as comunidades, isso 
oferece uma oportunidade de negociar e influenciar a concepção e a administração das 
concessões florestais, incluindo obrigações sociais e desenvolvimento local. Portanto, 
o concessionário deve incorporar o bem-estar das comunidades que vivem na área de 
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concessão ou suas proximidades como um dos objetivos de gestão da concessão. Além 
disso, o grau de cumprimento dessas obrigações sociais deve ser objeto de monitoramento 
periódico e de penalidades no caso de descumprimento.

Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes: 

• desenvolvam ou revisem procedimentos para consulta e participação de comunidades 
no planejamento, na alocação, na implementação e na administração de contratos 
de concessão; 

• envolvam as comunidades, com base em seus interesses e capacidade, e adotem o 
CLPI11 se a concessão estiver dentro ou perto de terras ocupadas ou usadas pelas 
comunidades, e essas não forem detentoras de concessões; 

11  www.fao.org/3/a-i6190e.pdf

QUADRO 17

Colaboração entre uma concessão florestal e comunidades na Indonésia

Uma colaboração entre a companhia PT Suka Jaya Makmur (SJM) e quatro aldeias nas 

proximidades da área de concessão começou em 2002, quando as aldeias concordaram em 

ajudar a companhia a acabar com a extração ilegal. Na época, a extração ilegal de madeira 

era muito prevalente, inclusive na concessão da SJM, ameaçando os meios de subsistência 

das pessoas que viviam nessas áreas. 

A SJM contratou alguns habitantes para realizar patrulhas com o objetivo de impedir a 

extração ilegal de madeira, bem como proteger a floresta comunitária local. Os habitantes 

da aldeia também formalizaram um acordo com a SJM para ajudar a combater outras 

atividades ilegais, como mineração e caça. Com base nesse acordo, a comunidade local 

estabeleceu um grupo chamado Pam Wil ou Unidade de proteção comunitária. Em 2010, o 

Fundo Mundial para a Natureza (WWF) contribuiu para a capacitação da equipe local em 

aspectos como regulamento florestal, identificação de espécies e conservação, bem como 

aumentar a conformidade legal da unidade. Em 2014, a Pam Wil renovou o acordo com a SJM. 

A SJM também colaborou com o WWF num projeto para apoiar a subsistência em várias 

aldeias e implementar o programa de Educação para o desenvolvimento sustentável, que 

procura integrar questões ambientais e de conservação no currículo escolar.  

O objetivo desses programas de subsistência é aumentar a renda das comunidades, a fim 

de reduzir a dependência dos recursos florestais. Com base no potencial local, a companhia 

está trabalhando com o WWF para apoiar a criação de abelhas e produção de mel, inclusive 

gestão e comercialização. 

Além disso, a SJM colaborou com o The Nature Conservancy, Fauna & Flora International 

Indonesia e Indonesia Forest and Climate Support, com financiamento da USAID num programa 

florestal com alto valor de conservação e num programa de desenvolvimento comunitário.  

 
Fonte: I.B.W. Putra, Alas Kusuma Group, Indonésia
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• avaliem a capacidade das comunidades para uma participação plena e proporcionem 
o treinamento e apoio necessário; 

• promovam esquemas de certificação independente, incluindo requisitos e diretrizes 
para assegurar um enfoque participativo das comunidades no que diz respeito às 
decisões de manejo florestal; 

• em parceria com o setor privado, a sociedade civil e organizações internacionais, 
oferecer treinamento, formação e workshops para divulgar os direitos sociais e as 
obrigações das partes do contrato de concessão a todas as partes interessadas; e 

• assegurem que os concessionários consultem as comunidades, busquem sua 
participação ativa e monitorem o cumprimento. 

Recomenda-se que os concessionários: 
• encorajem a participação e o envolvimento das comunidades presentes na área 

de concessão ou suas proximidades na implementação e ad na ministração de 
concessões florestais; e 

• informem as comunidades, as autoridades locais e todas as partes interessadas 
sobre a assinatura do acordo de concessão, a abertura da área de corte provisória e 
os papéis dos concessionários e das comunidades na inclusão social.

DIRETRIZ 7.2: Contribuir para melhorar o bem-estar social e a subsistência 
local 
O manejo de florestas públicas deve proporcionar benefícios sociais e melhorar as 
condições de vida da população local. Essas contribuições ao desenvolvimento do bem-
estar social são especialmente importantes em áreas remotas e/ou onde o Estado não 
tem capacidade para oferecer os serviços públicos necessários. As concessões florestais 
podem promover o desenvolvimento social local de várias maneiras, inclusive: 

• desenvolvendo e prestando serviços sociais que o Estado pode não ser capaz de 
fornecer, como instalações educacionais e médicas, desenvolvimento e manutenção 
de infraestrutura de transporte e provisão de água e eletricidade; 

• criando pequenas e médias empresas relacionadas com suas atividades florestais, 
além de subcontratar atividades; 

• facilitando a divulgação de novos métodos de produção (técnicas, variedades de 
culturas e equipamentos) às comunidades; 

• abrindo áreas rurais, em conjunto com os esforços do Estado, para ampliar a rede 
rodoviária; e 

• reconhecendo dentro da concessão que as comunidades podem ter direitos específicos 
a certos recursos naturais e formalmente endossar o exercício desses direitos. 

Contudo, deve-se evitar situações em que um concessionário se torne um prestador 
substituto de serviços públicos. Em vez disso, o concessionário deve complementar o 
Estado na provisão de serviços básicos que geralmente são responsabilidade do governo. 
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Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes: 

• integrem o desenvolvimento social nos objetivos de longo prazo e nos contratos 
de concessão, nos casos apropriados; 

• realizem avaliações do impacto social na área de concessão; 
• assegurem que os concessionários cumpram as responsabilidades e obrigações 

contratuais de prestar serviços sociais às comunidades, inclusive as estipuladas 
pela legislação local ou nacional; 

• promovam a aplicação de esquemas de certificação voluntária para melhorar o 
desempenho e demonstrar o cumprimento dos requisitos de desenvolvimento social; e 

• elaborem e divulguem procedimentos para a negociação de acordos sociais, 
regulamentos florestais comunitários, regulação do acesso e direitos de uso de 
terceiros na área de concessão. 

Recomenda-se que os concessionários: 
• desenvolvam e implementem planos detalhados sobre as contribuições ao 

desenvolvimento social; 
• contribuam para a educação básica das comunidades locais presentes na área de 

concessão e suas proximidades, de acordo com as disposições contratuais e as 
normas nacionais; e 

• respeitem os princípios e direitos fundamentais do trabalho, conforme definidos 
nas convenções da OIT.

DIRETRIZ 7.3: Desenvolver, implementar e monitorar mecanismos de 
compartilhamento dos benefícios que sejam transparentes, equitativos e que 
levem em conta o gênero e os interesses de todos os envolvidos
Um aspecto importante da inclusão social é a distribuição de benefícios decorrentes das 
concessões florestais. Um mecanismo de distribuição de benefícios tem duas dimensões: 
distribuição vertical dos benefícios entre partes interessadas nacional e localmente 
e compartilhamento horizontal de benefícios dentro de uma comunidade e entre 
comunidades. Os benefícios podem ser monetários ou não monetários. 

O mecanismo de distribuição de benefícios deve ajustar-se às condições e necessidades 
locais. Além disso, deve: (i) permitir que todos os grupos sociais da comunidade tenham as 
mesmas condições de acesso aos benefícios e/ou à infraestrutura construída com a receita 
florestal (equidade distributiva); e (ii) possibilitar a participação/envolvimento das partes 
interessadas, inclusive os grupos minoritários (por exemplo, povos indígenas, mulheres) 
nos processos decisórios (equidade processual e contextual). Sobretudo, o mecanismo 
deve funcionar ao longo de toda a cadeia de valor, de modo que a comunidade não só 
receba os benefícios da madeira em pé ou em toras, mas também do valor agregado. Isso 
requer melhoria das práticas de governança mediante o estabelecimento de um sistema 
participativo de monitoramento e informação financeira e a distribuição de benefícios de 
formas mais produtivas (isto é, opções de desenvolvimento não monetárias) que podem 
contribuir de maneira mais efetiva para um desenvolvimento local mais sustentado. 
Finalmente, o mecanismo deve reconhecer o conhecimento tradicional nas decisões 
sobre distribuição de benefícios.
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Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes: 

• envolvam as várias partes interessadas para identificar riscos reais e potenciais a 
partir da experiência do país na redistribuição da receita durante a concepção do 
mecanismo, levando em consideração as necessidades e experiências de mulheres, 
povos indígenas e outros grupos minoritários; 

• melhorem as práticas de governança mediante o estabelecimento de um sistema 
participativo de monitoramento e informação financeira; 

• envolvam todas as partes interessadas, inclusive mulheres, povos indígenas e outros 
grupos minoritários, na negociação de parcelas equitativas e maneiras apropriadas 
de distribuir benefícios, e reconheçam o conhecimento tradicional nas decisões 
sobre distribuição de benefícios; 

• formulem métodos de pagamento para assegurar transparência e reduzir os custos 
de transação; e 

• incentivem a observação independente da distribuição de benefícios. 
Recomenda-se que os concessionários, a sociedade civil, ONGs nacionais e internacionais 
e outros possíveis usuários: 

• contribuam para o desenvolvimento de um mecanismo de distribuição de benefícios 
que reverta a receita da concessão para as economias locais e as comunidades que 
dependem da floresta, abordando as necessidades de mulheres, povos indígenas e 
outros grupos minoritários ou desfavorecidos; e 

• contribuam para a implementação e o monitoramento de uma distribuição 
transparente e igualitária de benefícios às comunidades e dentro delas.

PRINCÍPIO 8: INTEGRIDADE AMBIENTAL E USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS 
FLORESTAIS 
Espera-se que a gestão de uma concessão florestal mantenha e reforce – e não comprometa 
– a capacidade do ecossistema de produzir um fluxo sustentado de bens e serviços 
ambientais e cumprir funções de diversidade biológica e proteção. Em conformidade 
com critérios e indicadores internacionais para MFS, o uso de recursos florestais para a 
produção de bens e provisão de serviços deve ser sustentável e assegurar que a diversidade 
biológica seja devidamente conservada, que os altos valores de conservação das florestas 
sejam mantidos e que os impactos ambientais adversos nas áreas de produção sejam 
minimizados. A aplicação do conhecimento tradicional e científico e de boas práticas 
é essencial para atingir os objetivos ambientais e de sustentabilidade das concessões. 

DIRETRIZ 8.1: Desenvolver e implementar planos para manutenção e melhoria 
da integridade ambiental e garantia do uso sustentável dos recursos 
florestais
Se não for bem planejada e executada, a extração de madeira e produtos não madeireiros, 
ou o uso de florestas para oferecer serviços comerciais e não comerciais, pode provocar 
sérios danos ao ecossistema e à sua capacidade de regeneração. Em todo o mundo, 
as regiões tropicais contêm vastas áreas de florestas degradadas que perderam suas 
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características naturais devido à exploração inapropriada ou descontrolada. A concepção 
de concessões florestais deve incluir planos de longo prazo para cobrir todo o período 
do contrato e planos de curto prazo para as operações. Além disso, planos de médio 
prazo podem estabelecer metas e operações para 5–15 anos. 

Os planos de manejo florestal (PMF) são instrumentos de longo prazo que definem 
o poder e as responsabilidades dos concessionários e servem como roteiros, guiando a 
implementação do MFS na área de concessão. Os PMF devem basear-se nos levantamentos 
e inventários de recursos florestais, biodiversidade, características do solo, topografia e 
infraestrutura, bem como dados socioeconômicos, na área de concessão e seus arredores. 
Os PMF devem indicar os usos do solo na área de concessão e proporcionar um quadro 
operacional para a produção de bens e serviços. Além dos PMF, os planos anuais de 
manejo florestal devem apresentar informaçõe sobre as operações da concessão no curto 
prazo. Os planos operacionais anuais devem basear-se em inventários detalhados da área 
a ser manejada durante o período e indicar todas as intervenções e volumes relevantes.

Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes: 

• elaborem normas transparentes de manejo florestal sustentável nas concessões 
florestais, observando as Diretrizes voluntárias para o manejo sustentável de 
florestas tropicais da ITTO; 

• assegurem coerência com as estratégias, os planos e os regulamentos de biodiversidade 
nacionais, regionais e locais baseados nas prioridades locais (consulte o Quadro 18); 

• assegurem a disponibilidade de capacidade para a avaliação e aprovação do PMF 
e dos planos anuais de manejo florestal, de acordo com normas transparentes de 
manejo florestal sustentável; 

• assegurem que somente sejam realizadas operações embasadas pelo PMF e pelos 
planos anuais de manejo florestal aprovados; e 

• proporcionem aos concessionários orientação sobre o planejamento e a implementação 
de gestão ambiental e uso sustentável de recursos florestais, inclusive mediante 
treinamento. 

Recomenda-se que os concessionários (ou as agências governamentais relevantes, se 
o processo de planejamento e preparação de planos for responsabilidade do governo):

•  avaliem a capacidade da força de trabalho em todos os níveis e implementem 
programas de capacitação contínua, nos casos em que a força de trabalho não 
dispuser de capacidade;

• construam sua própria capacidade de planejamento ambiental e uso sustentável de 
recursos florestais e, se necessário, usem prestadores de serviços comerciais para 
assegurar a qualidade dos planos; e 

• apliquem controles operacionais e salvaguardas para assegurar que suas operações 
cumpram os planos e que não ocorram operações não autorizadas. 
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DIRETRIZ 8.2: Manter e melhorar a integridade ambiental e assegurar o uso 
sustentável dos recursos florestais no estágio operacional
A manutenção da integridade ambiental é sempre uma prioridade. As concessões florestais 
devem ser capazes de manter a capacidade das florestas de proporcionar bens e serviços 
ambientais para as gerações atuais e futuras. As ações práticas envolvidas dependem 
das metas do manejo (por exemplo, produção de madeira e produtos não madeireiros, 
ecoturismo, conservação/restauração, sequestro de carbono) e das características da 
área de concessão e podem abranger um número significativo de medidas, desde o 
planejamento do uso do solo até o controle operacional.

O uso sustentável de recursos florestais visa a manter uma taxa de utilização de 
produtos madeireiros e não madeireiros que permita uma oferta equivalente no próximo 
ciclo de produção, ou o uso das florestas de maneira a assegurar um volume sustentável de 
produtos. O cumprimento dessa meta pode exigir a aplicação de medidas de silvicultura 
(por exemplo, cuidar do crescimento avançado, regeneração natural assistida, plantio de 
enriquecimento) que revitalizem a capacidade de produção do solo e da vegetação e limitem 
as atividades florestais em áreas restritas (por exemplo, para atender às necessidades do 
ecoturismo). 

QUADRO 18

Práticas de manejo florestal para conservação da biodiversidade

As práticas de manejo florestal visam conservar a biodiversidade nas florestas tropicais em 

regime de produção e são compiladas num manual produzido pelo projeto de Biodiversidade 

em florestas produtivas e mercados certificados, financiado pelo Global Environment Facility, 

a Comisión Nacional Forestal do México e o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. 

Atualmente, a Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) do México oferece apoio econômico 

aos proprietários e usuários de florestas para a preparação de um estudo exigido pelo 

Ministério do Meio Ambiente e Recursos Naturais para autorizar a extração de madeira. O 

estudo deve incluir práticas de manejo para a conservação da biodiversidade. 

Os estudos são produzidos de acordo com a norma mexicana para a elaboração de 

programas de manejo florestal e incluem seções sobre conservação da biodiversidade. 

O manual esclarece as práticas que podem ser aplicadas durante o programa de manejo 

florestal para fins de referência. 

O manual foi elaborado em workshops com a participação de especialistas, que também 

contribuíram para a revisão e a validação do documento. O manual está disponível espanhol 

em: www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/185986/Manual_de_mejores_practicas_de_ 

manejo_forestal_para_la_conservacion_de_la_biodiversidad_en_ecosistemas_tropicales_ 

de_la_region_sureste_de_Mexico.pdf 

Boas práticas estão sendo planejadas e implementadas no sudeste do México em 

comunidades (com ecossistemas tropicais) que efetuam manejo florestal sustentável.

Fonte: Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
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Os planos operacionais, as diretrizes práticas e os procedimentos operacionais, o pessoal 
competente e a supervisão suficiente são cruciais para a implementação bem-sucedida 
das operações de gestão da concessão.

Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes: 

• preparem, em conformidade com os requisitos legais e as práticas, diretrizes para 
a gestão operacional de áreas de produção, que podem incluir: 
 - diâmetros mínimos (dbh)12 das árvores que podem ser cortadas e número mínimo 
de árvores grandes que devem ser deixadas para regeneração natural; 

 - volume anual de corte permitido; 
 - número máximo e volume de árvores por espécies ou grupo de espécies que 
podem ser cortadas; 

 - espécies protegidas que devem ser excluídas da extração; 
 - áreas específicas que devem ser separadas para proteção do habitat (por exemplo, 
áreas próximas de fontes), controle da erosão (por exemplo, encostas íngremes), 
proteção dos recursos hídricos (por exemplo, zonas de amortecimento (ou zona 
tampão) ao longo de cursos de água), proteção dos meios de subsistência e valores 
culturais das comunidades (por exemplo, áreas com árvores frutíferas ou lugares 
sagrados) ou com outros fins (consulte o Quadro 19); 

 - métodos e técnicas de extração a serem aplicados para minimizar os danos a 
vegetação, solo e água;  

 - medidas pós-extração; 

12  Diâmetro na altura do peito.

QUADRO 19

Florestas de alto valor de conservação para proteger e conservar espécies e 
culturas importantes 

As florestas de alto valor de conservação (FAVC), conforme definidas pelo Forest Stewardship 

Council, são florestas de importância crucial devido ao seu alto valor ambiental, socio-

econômico, de biodiversidade ou paisagístico. O conceito de FAVC tem recebido crescente 

atenção como ferramenta para promover a conservação da biodiversidade, complementando 

a implementação de práticas de MFS. A identificação das FAVC tem profundas consequências 

para as opções de manejo florestal e possui importância crucial na formulação dos planos 

de manejo florestal. Na Malásia, o manejo sustentável e a proteção de FAVC é um critério 

importante na avaliação de reservas florestais permanentes (RFP) em relação aos padrões 

de cumprimento do MFS. Até hoje, 22 FAVC foram estabelecidas em RFP nas unidades de 

manejo florestal na Malásia Peninsular para conservação de várias espécies de flora, áreas 

de captação de água, áreas de produção de sementes, reservas de mata virgem, florestas 

de dipterocarpias e cemitérios comunitários, cobrindo uma área de 2.649 hectares.

Fonte: Departamento Florestal, Malásia Peninsular 
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• organizem assessoria e treinamento para os concessionários sobre medidas de 
controle operacional; 

• desempenhem um papel ativo nos controles operacionais (em cooperação com os 
funcionários da concessão); 

• exijam contratualmente a aplicação da exploração de impacto reduzido ou sistemas 
equivalentes nas áreas alocadas para produção de madeira; e 

• promovam a aplicação de esquemas voluntários de certificação e verificação da 
legalidade para melhorar o desempenho e demonstrar o cumprimento dos requisitos.

Recomenda-se que os concessionários: 
• criem sua própria capacidade de controle operacional mediante treinamento do 

pessoal de campo e seus supervisores; 
• preparem procedimentos operacionais padrão (e instruções de trabalho mais 

detalhadas, se necessário) em conformidade com os requisitos legais e procedimentos 
do governo; 

• apliquem as Diretrizes voluntárias para o manejo sustentável de florestas tropicais 
da ITTO e/ou normas de manejo florestal de esquemas de certificação florestal 
(ou esquemas de verificação da legalidade) e certifiquem o sistema de manejo para 
assegurar a qualidade do desempenho; 

• apliquem as Diretrizes para conservação e uso sustentável de biodiversidade em 
florestas tropicais produtivas da ITTO/IUCN; e 

• apliquem as Diretrizes sobre controle de incêndios em florestas tropicais da ITTO 
para implementar medidas de prevenção e controle de incêndios. 

DIRETRIZ 8.3: Desenvolver, implementar e monitorar a restauração e a 
conservação de concessões 
Nos países tropicais, cada vez mais florestas públicas estão sendo degradadas devido às 
más práticas de exploração e manejo e outras atividades econômicas. Em alguns casos, as 
áreas de concessão degradadas ficam sem gestão ativa. Nessa situação, as áreas degradadas 
acabam sendo convertidas para outros usos ou exploradas para extrair a madeira restante. 
Para restaurar, manejar e reabilitar as florestas dos danos causados pela extração excessiva, 
os países podem criar e implementar concessões de restauração ou conservação. Essas 
concessões podem ter o objetivo de restaurar a área degradada e gerar receita de serviços 
ecossistêmicos para as partes interessadas. Nos casos apropriados, as partes interessadas 
podem explorar o papel de concessões de restauração ou conservação em florestas 
com extração excessiva, mesmo com o objetivo de estabelecer produção de madeira no 
longo prazo, em vez de restaurar as concessões plantando lavouras de monocultura. 
Os governos devem colaborar com o setor privado e instituições de financiamento para 
gerar um fluxo constante de renda e manter os esforços de restauração.
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Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes (em parceria com o setor 
privado e ONGs nacionais e internacionais): 

• realizem avaliações do valor socioecológico e de conservação das florestas degradadas 
e avaliem os estoques de carbono, valores de biodiversidade e outros serviços 
ecossistêmicos; 

• lancem processos legislativos e de formulação de políticas destinados a criar e 
implementar concessões de restauração ou conservação em florestas degradadas; 

• implementem a restauração das concessões degradadas, com base nas Diretrizes para 
restauração, manejo e reabilitação de florestas tropicais degradadas e secundárias 
da ITTO; e 

• implementem tratamentos de silvicultura para acelerar o ciclo de sucessão dessas 
florestas. 

Recomenda-se que as organizações internacionais: 
• em parceria com governos, o setor privado e a sociedade civil, compensem a falta 

de capacidade técnica e financeira apoiando a implementação e o monitoramento 
de concessões de restauração ou conservação em áreas de concessão degradadas.

DIRETRIZ 8.4: Avaliar e monitorar a implementação e a obtenção dos 
resultados esperados 
O monitoramento sistemático e periódico das atividades da concessão desempenha um 
papel crucial para avaliar: (i) a implementação; (ii) o desempenho econômico, ambiental 
e social; e (ii) a obtenção dos resultados esperados. Assim, o monitoramento tem duas 
dimensões distintas: avaliar as medidas tomadas e o cumprimento dos planos e os 
impactos ou consequências dessas ações. 

Se o desempenho for considerado inadequado (ou se houver necessidade de alterar os 
resultados esperados), devem ser efetuados ajustes nos planos e práticas de implementação. 
Já que os períodos dos contratos de concessão florestal são longos, o ambiente operacional 
pode mudar drasticamente, alterando as necessidades e expectativas. Portanto, é razoável, 
em cooperação com as partes do contrato, avaliar os planos, as práticas operacionais e 
os resultados esperados periodicamente e, se necessário, fazer ajustes.

Recomendações 
Recomenda-se que as agências governamentais relevantes: 

• assegurem que o contrato de concessão inclua disposições para o monitoramento e a 
avaliação sistemáticos, e que os resultados esperados sejam estabelecidos claramente 
nos contratos;

• planejem atividades de monitoramento e avaliação de recursos necessários, frequência, 
metodologia, relatórios e ações corretivas; 

• elaborem indicadores de desempenho e limiares relacionados para a metodologia 
de monitoramento e avaliação; 

• se necessário, usem prestadores de serviços externos para o monitoramento e a 
avaliação; 
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• considerem o uso de informações coletadas por fontes externas no monitoramento 
e na avaliação (por exemplo, conclusões de órgãos de certificação e monitores 
florestais independentes); 

• usem os resultados do monitoramento e da avaliação para orientar a gestão de 
concessões e, se necessário, estabeleçam ações corretivas e/ou revisem os objetivos 
e resultados esperados; e 

• publiquem os resultados do monitoramento e da avaliação (ou, de preferência, o 
relatório de monitoramento e avaliação). 

Recomenda-se que os concessionários: 
• mantenham versões atualizadas dos planos e procedimentos e registros dos controles 

operacionais para fins de monitoramento; 
• monitorem internamente a implementação dos planos (por exemplo, assegurar que 

o uso dos recursos florestais seja coerente com a quota alocada, que os pagamentos 
ao governo sejam coerentes com a produção e que se cumpram os requisitos de 
desempenho ambiental); 

• implementem ações corretivas se o monitoramento revelar desvios dos planos, 
operações inadequadas ou progresso inadequado na obtenção dos resultados 
esperados; 

• apliquem esquemas de certificação florestal ou verificação da legalidade para 
ajudar a planejar e implementar o monitoramento e demonstrar o cumprimento 
dos requisitos; e 

• usem práticas de divulgação de informações que facilitem o monitoramento pelo 
governo, inclusive apresentação regular de relatórios.
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5. Ferramenta de autoavaliação

5.1 PANORAMA GERAL 
A Ferramenta de autoavaliação (SAT, por sua sigla em inglês) visa ajudar os responsáveis 
pelas decisões nos níveis de planejamento e operação/gestão e as partes interessadas a: 
(i) identificar se existem as condições necessárias para possibilitar o manejo efetivo e 
sustentável das florestas públicas por meio de acordos de concessão; e (ii) desenvolver, 
quando aplicável, medidas para alcançar essas condições ou introduzir melhorias para 
obtê-las. A SAT foi desenvolvida para auxiliar na avaliação e no desenvolvimento de 
condições propícias para concessões florestais planejadas e existentes. No caso de novas 
concessões, o objetivo é apoiar o estabelecimento de um ambiente sólido e justo para 
a criação ou facilitação das condições certas para as concessões florestais. No caso 
das concessões existentes, os resultados da SAT podem ser usados para implementar 
melhorias necessárias no ambiente operacional e, se necessário, apresentar evidências 
para emendas contratuais. 

A estrutura da SAT segue os principais estágios do enfoque na gestão de concessões, 
apresentado no capítulo 3.1, e se baseia em grande parte numa série de perguntas usadas 
para determinar se as condições propícias (i) foram estabelecidas, (ii) estão parcialmente 
estabelecidas ou (iii) estão ausentes. O processo da SAT consiste em três passos: (i) 
verificação, (ii) autoavaliação e (iii) acompanhamento (Figura 4). Esses estágios são 
discutidos mais detalhadamente nas seguintes subseções.

FIGURA 4
Passos para implementação da Ferramenta de autoavaliação

• Identificar ações para melhorar as condições propícias que estão parcial-
mente estabelecidas ou ausentes 

• Principal resultado: planos de ações de acompanhamento
3. Acompanhamento

• Avaliar sistematicamente se existem condições propícias para as concessões 
florestais 

• Principal resultado: situação das condições propícias
2. Autoavaliação

• Verificar se há informações de referência disponíveis e se as principais 
definições foram feitas 

• Principal resultado: base sólida de informações para a autoavaliação
1. Verificação
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5.2 PASSO 1: VERIFICAÇÃO 
Este estágio consiste num exercício rápido para verificar se existem informações de 
base adequadas disponíveis acerca do ambiente operacional,  abrangendo as políticas 
e os marcos institucional e legislativo, bem como os recursos florestais e as condições 
socioeconômicas relevantes para a área de concessão em questão. Essas informações 
estabelecem uma base sólida para uma autoavaliação bem-sucedida. O estágio de verifi-
cação não é usado para realizar uma análise profunda da qualidade dessas informações. 
A Tabela 8 pode ser usada para orientar o estágio de verificação.

TABELA 8
Ferramenta de autoavaliação para verificação 

Nome da concessão: 

Localização da concessão: 

Outras informações de identificação: 

Condições propícias para uma autoavaliação bem-sucedida 

Área de informação Pergunta Sim/Não 

Ambiente operacional Foram identificadas políticas de uso do solo e 
desenvolvimento do setor florestal? 

Foram identificadas importantes instituições 
regulatórias e de supervisão, assim como leis e 
outros atos legislativos de regulação das concessões 
florestais? 

Existem informações adequadas disponíveis sobre 
recursos florestais, suas possibilidades de produção 
e retorno econômico potencial e características 
ambientais? 

Existem informações adequadas disponíveis sobre as 
condições socioeconômicas? 

Área de concessão O objetivo primário da gestão foi claramente 
definido? 

Os resultados esperados estão claramente definidos? 

Concessionário O perfil do concessionário foi descrito ou é conhecido? 

Os critérios de elegibilidade para o concessionário 
estão disponíveis?

Caso estejam faltando informações essenciais, é preciso envidar esforços para 
reunir informações adicionais e assegurar que as definições relevantes relacionadas 
à área de concessão e ao concessionário sejam conhecidas antes da autoavaliação. 
Novos levantamentos ou estudos não são recomendados no estágio de verificação. 

O resultado do estágio de verificação deve orientar o planejamento de novas 
áreas de concessão e identificar limitações nas informações para a autoavaliação e 
lacunas que precisem ser preenchidas no estágio de acompanhamento.

5.3 PASSO 2: AUTOAVALIAÇÃO 
A autoavaliação é uma avaliação sistemática das condições propícias identificadas na 
Tabela 8. Ela combina a análise dos marcos político-legal, institucional e de governança 
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e das operações florestais com as características sociais, ambientais e econômicas das 
concessões e áreas próximas. A Ferramenta de autoavaliação pode ser aplicada por 
qualquer pessoa interessada ou com conhecimento adequado da gestão de concessões 
e marcos regulatórios e institucionais relacionados (consulte o Quadro 20). Contudo, 
recomenda-se a cooperação com ONGs nacionais e/ou internacionais relevantes para 
realizar a autoavaliação.

A autoavaliação constitui uma análise detalhada das condições propícias (consulte a 
Tabela 10). Assim, é preciso alocar tempo e recursos adequados para o processo. Espera-
se que a avaliação resulte num maior conhecimento sobre a situação das condições 
consideradas essenciais para a gestão efetiva de concessões florestais. Os resultados da 
autoavaliação são categorizados com base no fato de as condições estarem estabelecidas, 
parcialmente estabelecidas ou ausentes. A Tabela 9 fornece orientação para se escolher 
a categoria mais apropriada na ferramenta de autoavaliação.

TABELA 9 
Orientação para escolha de uma categoria apropriada para resultados da autoavaliação 

Categoria Orientação para escolher uma categoria apropriada 

Categoria 2: estabelecida Existe legislação; os mecanismos/diretrizes/procedimentos necessários 
foram preparados e aplicados; as organizações receberam treinamento 
adequado e estão munidas de recursos; há muitas evidências; e foi 
realizada implementação no local. 

Categoria 1: parcialmente 
estabelecida 

Foram detectadas lacunas em um ou mais dos seguintes aspectos: 
legislação; mecanismos/diretrizes/procedimentos; capacidades ou 
recursos das organizações; implementação no local. 

Categoria 0: ausente Não existem leis relevantes nem mecanismos/diretrizes/ procedimentos 
e as capacidades e os recursos das organizações ou a implementação 
no local são inadequados.

QUADRO 20

Como aplicar a Ferramenta de autoavaliação

Onde não estão disponíveis recursos para uma avaliação completa, ou existem outros motivos 

para reduzir o escopo da avaliação, os usuários podem executar uma avaliação utilizando 

partes selecionadas da Ferramenta de autoavaliação. Essas avaliações limitadas podem ser 

apropriadas se um grupo de partes interessadas pretende se concentrar exclusivamente em 

questões específicas relacionada à alocação e a gestão de concessões. Por exemplo:  

• organizações da sociedade civil podem querer assegurar que haja mecanismos efetivos 

para que as comunidades locais participem dos processos de tomada de decisões em 

diferentes estágios do enfoque na gestão da concessão (por exemplo, concepção da 

concessão, seleção e contratação do concessionário) e controlar o cumprimento das 

obrigações sociais quando a concessão estiver em operação; 

• os concessionários podem planejar desenvolver ou aplicar novos métodos e técnicas para 

operações florestais e querer garantir que esses métodos e técnicas sejam aceitos pelas 

agências governamentais relevantes e estejam de acordo com a legislação existente.
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TABELA 10 
Ferramenta de autoavaliação para análise de condições propícias 

Nome da concessão: 

Localização da concessão: 

Outras informações de identificação: 

Principais condições propícias para uma gestão efetiva e sustentável de concessões 

Enfoque na gestão 
da concessão 

Nº Principais perguntas Categoria da 
situação das 
condições

Objetivos das 
políticas florestal e 
de uso do solo 

1 As políticas de uso da terra e os respectivos planos abordam questões 
de florestas públicas e concessões florestais? 

2 Visões e objetivos de longo prazo para florestas públicas e concessões 
florestais foram identificados nas políticas do setor florestal e planos/
programas relacionados? 

3 Existem salvaguardas adequadas para assegurar o compromisso 
de longo prazo com as políticas florestais, incluindo contratos de 
concessão florestal, nos níveis nacional e local? 

Marcos legais e 
institucionais 

4 A legislação específica do setor florestal está alinhada internamente 
com as políticas de uso do solo e a legislação de outros setores (por 
exemplo, agricultura, mineração, subsistência das comunidades) que 
competem pelas mesmas terras e recursos? 

5 A legislação específica do setor florestal está alinhada com outras 
legislações nacionais relevantes (por exemplo, tributação, contratação, 
trabalho, disputas e reclamações, direito a compensações, criminal)? 

6 A legislação específica do setor florestal permite o cumprimento 
pela concessão florestal de importantes tratados internacionais (por 
exemplo, diversidade biológica, direitos dos povos indígenas, direitos 
dos trabalhadores) e os princípios do MFS (por exemplo, normas e 
diretrizes do manejo florestal voluntário)? 

7 A legislação específica do setor florestal permite concessões com 
diferentes objetivos de gestão (por exemplo, produção de madeira, 
produtos e serviços não madeireiros, restauração, sequestro de 
carbono)? 

8 A legislação específica do setor florestal define regras para a alocação 
de concessões florestais, incluindo as responsabilidades do governo e 
os critérios de elegibilidade para concessionários? 

9 A legislação específica do setor florestal define regras para o 
planejamento de concessões florestais e a gestão da área de 
concessão? 

10 A legislação específica do setor florestal define e oferece 
possibilidades de alterar taxas e outros encargos relacionados a 
concessões e procedimentos para seu pagamento ao Estado, a 
comunidades afetadas e outras possíveis partes? 

11 A legislação específica do setor florestal define penalidades 
administrativas para violações das leis sobre alocação, planejamento e 
gestão da área de concessão? 

12 As instituições responsáveis pela concepção, controle e 
monitoramento de concessões florestais foram definidas, dispõem de 
recursos adequados e são operacionais? 

13 As instituições de aplicação da lei relacionadas às concessões florestais 
foram definidas, dispõem de recursos adequados e são operacionais? 

14 Essas instituições possuem estruturas organizacionais e sistemas de 
gestão, bem como poderes e autoridades definidos para o pessoal? 



5. Ferramenta de autoavaliação 91

Planejamento 
e alocação da 
concessão florestal 

15 As concessões são planejadas em concordância com os objetivos 
das políticas (por exemplo, uso do solo, desenvolvimento do setor 
florestal) e em cooperação e coordenação com as autoridades 
responsáveis por programas de desenvolvimento local? 

16 O planejamento de concessões baseia-se em informações suficientes 
sobre as estruturas socioeconômicas, as características dos recursos 
florestais e a infraestrutura da área e suas proximidades? 

17 As comunidades locais, atores do setor privado e outras partes 
interessadas relevantes foram consultados sobre o estabelecimento de 
concessões florestais e tiveram real oportunidade de influenciar sua 
operação? 

18 Os objetivos de gestão e resultados esperados das concessões são 
definidos por meio de um processo participativo? 

19 As concessões foram preparadas e as taxas e outras disposições 
financeiras contratuais foram determinadas com base na viabilidade 
econômica e técnica da gestão da concessão? 

20 Os potenciais concessionários forneceram informações adequadas 
sobre concessões planejadas, suas características e as taxas e 
obrigações envolvidas (por exemplo, para avaliações econômicas e 
técnicas)? 

21 Os critérios de qualificação dos concessionários foram definidos e 
aplicados durante a avaliação de candidatos? 

22 Os potenciais concessionários tiveram que demonstrar sua capacidade 
técnica e financeira e apresentar um plano de negócios (ou esquema 
equivalente)? 

23 O bom histórico dos potenciais concessionários pode afetar 
positivamente os resultados da adjudicação do contrato ou um mau 
histórico pode desqualificar potenciais concessionários? 

24 As concessões são adjudicadas seguindo um processo transparente e 
procedimentos transparentes? 

25 É permitido o envolvimento de observadores independentes durante 
o processo de adjudicação do contrato de concessão? 

26 A consulta pública faz parte do processo de adjudicação do contrato 
de concessões?

27 As partes interessadas podem relatar irregularidades no processo de 
adjudicação do contrato de concessão? 

28 Há mecanismos efetivos para monitorar de forma confiável o processo 
de adjudicação de contratos para assegurar que seja executado em 
concordância com as regras e os procedimentos?

Implementação, 
monitoramento e 
execução do con-
trato

29 A gestão da concessão baseia-se em contratos formais que estipulam 
claramente exclusividade, abrangência, duração, transferência, direito 
a benefícios, qualidade e segurança do título, e outros poderes e 
responsabilidades do concessionário? 

30 Os contratos estipulam todos os respectivos critérios técnicos, de 
desenvolvimento, administrativos, legais, de risco e financeiros? 

31 Os contratos incluem incentivos ao desempenho e/ou resultados que 
superem as disposições do contrato? 

32 Os contratos incluem a imposição de sanções se os requisitos não 
forem cumpridos? 

33 Os métodos de monitoramento e critérios de cumprimento, 
frequências, responsabilidades e informações necessárias estão 
definidos nos contratos? 

34 Os contratos incluem disposições sobre emendas, rescisão prematura e 
extensão e/ou renovação?
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Planos e produção 
sustentável ou 
outras operações

35 São exigidos e preparados planos de gestão florestal de longo prazo 
(ou planos equivalentes) baseados em pesquisas e inventários de 
recursos florestais, biodiversidade, características do solo, topografia 
e infraestrutura, assim como condições socioeconômicas, para o 
planejamento do uso do solo e o estabelecimento de cronogramas 
operacionais de maneira sustentável? 

36 São exigidos e preparados planos operacionais de curto prazo? 

37 Os planos operacionais baseiam-se em inventários detalhados de 
recursos exploráveis? 

38 Os planos operacionais estabelecem limites para a extração permitida 
de recursos? 

39 São exigidos e preparados planos operacionais para atividades não 
extrativas (por exemplo, produção de serviços, restauração)? 

40 A construção de infraestrutura é exigida e implementada? 

41 São exigidas e aplicadas medidas de silvicultura? 

42 São exigidos e aplicados procedimentos operacionais? 

43 O governo realiza controles operacionais? 

44 O governo assegura a exatidão do pagamento de taxas e outros 
encargos com base na quantidade de produtos extrativos? 

45 Os trabalhadores são treinados e supervisionados e recebem 
equipamentos de segurança e instalações para alojamento, água 
potável, refeição e higiene pessoal? 

46 São exigidas e implementadas inspeções pós-operação? 

47 Exige-se que os planos operacionais incluam áreas reservadas, assim 
como métodos e técnicas para minimizar danos ao solo, à água e à 
vegetação?

48 É exigida e implementada a proteção adequada dos altos valores de 
conservação das florestas em áreas de concessão?

Sustentabilidade 
ambiental

49 É exigida e implementada a restauração de florestas degradadas em 
áreas de concessão? 

50 O uso de substâncias químicas perigosas é controlado? 

51 São exigidas e aplicadas práticas apropriadas de gestão de resíduos?

Sustentabilidade 
social

52 Os direitos das comunidades locais e outras partes relevantes foram 
identificados e são respeitados na concessão e áreas próximas? 

53 São aplicados mecanismos para compensar as comunidades locais 
e outras partes relevantes por perdas relacionadas a seus direitos 
consuetudinários ou outros direitos? 

54 São aplicados mecanismos para compartilhar os benefícios das 
concessões com as comunidades locais e outras partes relevantes? 

55 As obrigações dos concessionários de desenvolver as economias locais, 
infraestrutura e serviços foram definidas e implementadas? 

56 Exige-se que os concessionários empreguem trabalhadores e 
prestadores de serviço locais? 

57 São aplicados mecanismos para disputas e reclamações?

Atividades 
florestais ilegais

58 A avaliação do risco de atividades florestais ilegais é exigida e 
realizada? 

59 São exigidas e implementadas medidas para combater atividades 
florestais ilegais? 

60 São exigidas e implementadas medidas para legalizar atividades no 
setor informal? 
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Monitoramento e 
avaliação

61 O monitoramento sistemático e periódico da concessão é exigido e 
implementado? 

62 O monitoramento cobre a produção e o desempenho econômico, 
ambiental e social? 

63 O monitoramento inclui a obtenção de resultados esperados? 

64 Os resultados do monitoramento são avaliados e, se necessário, 
utilizados para determinar ações corretivas? 

Cumprimento 65 As autoridades relevantes do governo realizam inspeções relacionadas 
ao cumprimento dos requisitos legais? 

66 São aplicados procedimentos efetivos para que as partes interessadas 
informem as autoridades acerca de suspeitas de descumprimento da 
lei? 

67 São efetivamente aplicadas penalidades aos descumprimentos 
detectados? 

Acompanhamento 
pós-contrato 

68 São aplicados procedimentos efetivos para aprovar a gestão da 
concessão e encerrar o contrato? 

69 São definidas e implementadas medidas para ações que devem ser 
realizadas após o encerramento do contrato de concessão? 

70 A implementação de ações pós-contrato é controlada e monitorada?

Já que o número de condições propícias pode ser alto, talvez seja difícil estabelecer 
um panorama dos resultados da autoavaliação rapidamente ou comunicá-los a um 
público mais amplo. Por esse motivo, pode ser aconselhável separar e categorizar os 
dados (consulte o Quadro 21).

QUADRO 21

Como comunicar os resultados da autoavaliação

Existem muitas formas de apresentar um panorama dos resultados da autoavaliação, 

dependendo da mensagem desejada. 

Por exemplo, se os resultados indicam que existe a legislação necessária, mas as leis e 

regulamentos não foram implementados adequadamente, uma opção é apresentar as partes 

das leis que foram totalmente implementadas, as que foram parcialmente implementadas 

e as que não foram implementadas, para as seguintes categorias: 

• Todas as leis avaliadas 

• Leis avaliadas em grupos (por exemplo, leis ambientais e sociais) 

Alternativamente, se o objetivo é comunicar o cumprimento dos elementos do manejo 

florestal sustentável, uma opção é apresentar os resultados como parte das categorias 

estabelecidas, parcialmente estabelecidas e ausentes nos grupos apropriados, para as 

seguintes categorias: 

• leis, mecanismos e participação factual de comunidades locais na concepção e na 

alocação de concessões; 

• leis, diretrizes, controles e implementação de medidas para manter a integridade 

ambiental.
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Resultados da autoavaliação indicando que ainda há margem para melhoria (isto é, 
condições propícias que estão ausentes ou parcialmente estabelecidas) estarão sujeitos 
a ações de acompanhamento. Portanto, é vital informar as partes relevantes acerca do 
resultado da autoavaliação e envolvê-las no estágio de acompanhamento do processo 
de autoavaliação.

5.4 PASSO 3: ACOMPANHAMENTO 
Ações de acompanhamento respondem a lacunas identificadas no estágio de autoavaliação. 
Considerando que a ferramenta de autoavaliação pode, em princípio, ser aplicada por 
qualquer pessoa, recomenda-se o planejamento das ações de acompanhamento em estreita 
cooperação com as partes interessadas relevantes e órgãos do governo responsáveis. Os 
procedimentos para as ações de acompanhamento devem envolver os seguintes passos: 

• analisar cada resultado da autoavaliação com cuidado, dando atenção especial aos 
marcos legislativo e regulatório, às práticas aplicadas e às capacidades e aos recursos 
dos órgãos relevantes; 

• estabelecer forças-tarefas para desenvolver planos de ações de acompanhamento. 
Dependendo da capacidade da força-tarefa, ela pode cobrir uma só ou várias ações 
de acompanhamento; 

• planejar ações de acompanhamento que especifiquem: 
 - a questão; 
 - os meios para abordar a questão (por exemplo, emenda de leis, desenvolvimento 
de medidas operacionais, uso de incentivos ou instrumentos diretivos do governo, 
capacitação); 

 - as responsabilidades; 
 - o cronograma; 

• enviar planos para a implementação de ações de acompanhamento aos órgãos 
decisórios relevantes.
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6. Futuras vias de trabalho

Estas Diretrizes voluntárias destinam-se a fornecer orientação prática para o manejo 
de florestas públicas nos trópicos mediante concessões florestais. Elas ressaltam o que 
é mais relevante para transformar as concessões em um instrumento que proporcione 
benefícios ambientais e socioeconômicos. Como tal, as diretrizes contribuem para 
definir a estrutura de negócio para o manejo sustentável de florestas naturais, que 
tem sido submetido a um severo escrutínio pela comunidade internacional. Descobrir 
formas de assegurar que o manejo florestal sustentável seja totalmente implementado 
nos trópicos permitirá que as florestas desempenhem um papel abrangente no alcançe do 
desenvolvimento sustentável. O argumento básico deste documento é que a produção de 
madeira em florestas naturais pode ser conciliada com as necessidades do meio ambiente 
e pode proporcionar um desenvolvimento econômico justo e equitativo, junto com 
outras atividades florestais, mas que se mantenham as condições. Ele orienta os agentes 
públicos e privados, assim como a comunidades florestais, para realizar esse potencial 
e obter resultados compatíveis com a sustentabilidade no longo prazo. 

Nesse contexto, o documento deve ser considerado como um primeiro passo no 
acesso à produção oriunda de florestas naturais num ambiente de mudanças. Dos 3.695 
milhões de hectares de florestas naturais no mundo, 1.712 milhões estão localizados 
nos trópicos e, desses, quase 123 milhões de hectares estão sob concessões florestais. 
Em muitos casos, as concessões foram mal administradas e resultaram em áreas que, 
embora ainda sejam consideradas como florestas, tiveram seu potencial de produção 
esgotado. A recuperação das florestas tornou-se uma necessidade importante, mesmo 
em áreas ainda sob concessão. 

CAMINHOS PROMISSORES
• Trabalho adicional em tipologias florestais. As diretrizes para concessões em florestas 

naturais devem considerar as condições dessas florestas antes de definir o tipo de 
manejo e contrato que pode proporcionar sustentabilidade. Isso não somente devido 
à degradação prematura e ao desmatamento, mas também devido aos diferentes 
biomas, produção, presença humana, acesso e outras condições. Este documento 
sugere a necessidade de trabalhar-se ainda mais nas tipologias e avaliar como as 
diretrizes poderiam ser implementadas nos diferentes cenários. 

• Avaliação econômica do MFS nos trópicos. O acompanhamento dessas diretrizes 
envolveria uma avaliação mais rigorosa da economia do MFS nos trópicos e a forma 
na qual influencia a silvicultura sustentável e suas cadeias de valor. O mercado de 
produtos madeireiros passou por muitas mudanças; recentes inovações tecnológicas 
ampliaram a gama de produtos, com uma maior importância atribuída a chapas e 
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compensados, e outros produtos altamente processados. Além disso, os custos do 
manejo florestal sustentável não são totalmente absorvidos pelos mercados.

• Custos e benefícios das diretrizes. É razoável que os custos e benefícios de colocar em 
prática determinada diretriz variem de uma diretriz para outra. A implementação 
exigirá recursos (inclusive em termos de dinheiro, tempo e capital político) e será 
diferente dependendo das políticas e do contexto institucional, social e ambiental. 
Deve-se observar que a não implementação das diretrizes também acarreta custos. Por 
exemplo, a falta de um ambiente legal e institucional claro e transparente significa que 
os investimentos na silvicultura são considerados de alto risco. Tentativas de mitigar 
o risco podem incluir comportamentos corruptos ou limitados e degradação florestal. 
Portanto, a relação custo-efetividade de uma determinada diretriz será importante 
para embasar a decisão relativa ao modelo de concessão mais apropriado para um 
determinado contexto. Embora a pertinência de cada diretriz a contextos específicos 
possa variar, os princípios são fundamentais para assegurar a sustentabilidade do 
modelo de concessão, assim como o seu desenvolvimento e implementação.

• Ferramenta de autoavaliação para melhorar as concessões. Compreender as cadeias 
de valor das florestas naturais (e identificar a estrutura comercial que pode gerar 
resultados financeiros compatíveis com as necessidades ambientais e sociais do 
manejo florestal sustentável), é crucial para que as concessões florestais sejam 
bem-sucedidas. A ferramenta de autoavaliação incluída nas Diretrizes voluntárias 
pode servir como um roteiro para melhorar os resultados da concessão, já que as 
concessões florestais são uma opção para obtenção do manejo florestal sustentável 
em muitos contextos, mas não em todos. Se for aplicada de maneira participativa, 
ela oferece uma oportunidade para as partes interessadas se envolverem em um 
processo de diálogo que pode levar à priorização de áreas de trabalho e identificação 
das ações com melhor relação custo-benefício em prol da sustentabilidade.

Estas Diretrizes voluntárias e a Ferramenta de autoavaliação também podem oferecer 
a base para a elaboração de um quadro de monitoramento das concessões florestais 
e podem ser ainda mais benéficas quando combinadas com critérios e indicadores 
de manejo florestal sustentável e avaliações da sustentabilidade das cadeias de valor 
florestais. Em suma, a aplicação destas Diretrizes voluntárias em combinação com outras 
diretrizes existentes criará condições propícias para uma economia florestal sustentável 
e contribuições efetivas para a Agenda 2030.
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Glossário 

Acordo de Paris é um acordo destinado a combater as mudanças climáticas. Foi incorporado 
à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) e 
acordado na 21ª Conferência das Partes em 2015. Um dos principais objetivos do acordo 
é manter o aumento da temperatura global em menos de 2 graus Celsius acima dos níveis 
pré-industriais neste século. Os signatários têm que preparar as chamadas contribuições 
nacionalmente determinadas (CND) que apresentam compromissos nacionais para 
implementação do acordo.

Agenda 2030/Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) (Transformando 
nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento sustentável) é um programa de 
desenvolvimento sustentável acordado pelos Estados membros das Nações Unidas em 
2015. Baseia-se nos objetivos de desenvolvimento do milênio que expiraram em 2015 e 
orienta a agenda global de desenvolvimento até 2030. É formado essencialmente de 17 
objetivos que cobrem e reconciliam o desenvolvimento sustentável econômico, social 
e ambiental.

Comunidade local: um grupo de indivíduos pertencentes a uma mesma comunidade que 
vivem num terreno, propriedade ou recurso natural ou na sua vizinhança. Os membros 
da comunidade são coproprietários que compartilham direitos e deveres exclusivos, e 
os benefícios contribuem ao desenvolvimento da comunidade.

Empresa: qualquer organização, firma, associação, empresa de serviços públicos, parceria, 
empreendimento, franquia pública ou subsidiária que existe com fins de lucro ou para 
obter vantagem econômica.

Floresta de usos múltiplos refere-se a “área de floresta designada principalmente para 
mais de um uso e nenhum deles é considerado como função predominante” [FAO, 2010]. 

Floresta primária manejada: floresta primária em que a extração sustentável de madeira 
e produtos não madeireiros (por exemplo, mediante colheita integrada e tratamentos de 
silvicultura), gestão da vida selvagem e outros usos mudaram a estrutura e a composição 
de espécies da floresta primária original. Todos os principais bens e serviços são mantidos.

Floresta primária: floresta que nunca esteve sujeita à ação humana ou foi tão pouco 
afetada pela caça, colheita e corte de árvores que sua estrutura natural, funções e dinâmica 
não sofreram mudanças que excedem a capacidade de resposta do ecossistema.
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Floresta produtiva refere-se a “área de floresta designada principalmente para produção 
de madeira, fibra, bioenergia e/ou produtos florestais não madeireiros” [FAO, 2010].

Floresta pública ou de propriedade pública refere-se a “florestas de propriedade do 
Estado, de unidades administrativas da Administração Pública ou de instituições ou 
empresas de propriedade da Administração Pública” [FAO, 2010].

Floresta secundária: vegetação lenhosa que voltou a crescer numa área onde a cobertura 
florestal original foi em sua maior parte removida (deixando menos de 10% da cobertura 
original). As florestas secundárias em geral se desenvolvem naturalmente em terras 
abandonadas depois de agricultura itinerante, assentamento agrícola e pastagens ou 
depois do fracasso de plantações de árvores. 

Florestas degradadas: florestas gravemente danificadas pela extração excessiva de madeira 
e/ou produtos florestais não madeireiros, má gestão, incêndios, pastoreio ou outros 
usos que danificam o solo e a vegetação a tal ponto que inibem ou atrasam gravemente 
o restabelecimento da floresta após ela ser abandonada.

Paisagem: atributos fundamentais de uma região geográfica, inclusive sua cobertura 
terrestre e padrões de uso do solo, e características biológicas e físicas.
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Apêndice
Elaboração das Diretrizes 
voluntárias: métodos e enfoque

A elaboração das Diretrizes voluntárias baseou-se em um processo extensivo de coleta de 
informações, com quatro etapas: (i) revisão de literatura; (ii) pesquisa on-line multilíngue; 
(iii) entrevistas direcionadas com especialistas; e (iv) consultas a partes interessadas em 
países selecionados. 

A revisão de literatura analisou impactos positivos, principais desafios e lições 
relacionadas às concessões de florestas tropicais. A revisão englobou o trabalho anterior 
da Iniciativa de Concessões Florestais (ICF), artigos de revistas científicas, relatórios de 
projetos e publicações, resumos de políticas e outras diretrizes relevantes para o manejo 
de florestas naturais (consulte o Quadro 2). Os temas cobertos incluíram governança, uso 
do solo e políticas florestais, manejo e economia de florestas tropicais e inclusão social 
em silvicultura na África, na América Latina e no Sul da Ásia. A revisão da literatura 
esclareceu e ajudou a delimitar o escopo das Diretrizes voluntárias, produziu um quadro 
analítico e uma versão preliminar do ciclo de gestão da concessão e a primeira proposta 
de princípios, diretrizes recomendações a Ferramenta de autoavaliação. 

Com base na revisão da literatura, foi elaborada uma pesquisa on-line multilíngue 
utilizando a ferramenta QuestionPro durante abril e maio de 2017. O principal objetivo 
era reunir uma ampla gama de opiniões de especialistas e pessoas com experiência prática e 
suprir lacunas nas informações identificadas durante a análise da literatura. A pesquisa foi 
disponibilizada em inglês, francês e espanhol e consistia em perguntas abertas e fechadas. 
As perguntas referiam-se às seguintes áreas: (i) princípios e diretrizes propostos; (ii) a 
contribuição das concessões florestais para o desenvolvimento local; (iii) Ferramentas 
de autoavaliação; (iv) direitos e necessidades das comunidades locais; e (v) integridade 
ambiental das concessões florestais pós-contrato. No total, 71 dos 378 participantes 
convidados responderam à pesquisa. Os participantes incluíram representantes de 
organizações do governo, empresas florestais, organizações internacionais, organizações 
da sociedade civil e acadêmicos. Os princípios, as diretrizes e as recomendações foram 
revisados após a análise dos resultados da pesquisa on-line. 

A pesquisa on-line foi complementada por uma série de entrevistas direcionadas 
com responsáveis pela formulação de políticas, empresários florestais, organizações 
internacionais, membros do comitê diretor da ICF e autores de relatórios regionais 
preparados no âmbito da ICF. O objetivo era aprofundar o conhecimento sobre questões 
e tópicos específicos importantes. Durante maio de 2017, pesquisadores realizaram 17 
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entrevistas por telefone ou Skype, que incluíam perguntas abertas. Essas informações 
ajudaram a enriquecer ainda mais a versão inicial dos Princípios e diretrizes.

O rascunho das Diretrizes foi apresentado, discutido e reelaborado em quatro 
consultas com partes interessadas regionais realizadas no Gabão, na Indonésia, em 
Moçambique e no Peru em junho e julho de 2017. As reuniões de consulta reuniram 
algumas das principais partes interessadas de governos, setor privado, comunidades e 
setor financeiro, além de peritos técnicos.
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management in Kerala, 1984 (E F S)

54 Planificación del desarrollo forestal, 
1984 (S)

55 Intensive multiple-use forest 
management in the tropics, 1985 (E F 
S)

56 Breeding poplars for disease 
resistance, 1985 (E)

57 Coconut wood – Processing and use, 
1985 (E S)

58 Sawdoctoring manual, 1985 (E S)
59 The ecological effects of eucalyptus, 

1985 (C E F S)
60 Monitoring and evaluation of 

participatory forestry projects, 1985  
(E F S)

61 Forest products prices 1965-1984, 
1985 (E F S)

62 World list of institutions engaged 
in forestry and forest products 
research, 1985 (E F S)

63 Industrial charcoal making, 1985 (E)
64 Tree growing by rural people, 1985  

(Ar E F S)
65 Forest legislation in selected African 

countries, 1986 (E F)
66 Forestry extension organization, 

1986  
(C E S)

67 Some medicinal forest plants of 
Africa and Latin America, 1986 (E)

68 Appropriate forest industries, 1986 
(E)

69 Management of forest industries, 
1986 (E)

70 Wildland fire management 



Elaboração das Diretrizes voluntárias: métodos e enfoque 115

terminology, 1986 (E F S)
71 World compendium of forestry and 

forest products research institutions, 
1986 (E F S)

72 Wood gas as engine fuel, 1986 (E S)
73 Forest products: world outlook 

projections 1985-2000, 1986 (E F S)
74 Guidelines for forestry information 

processing, 1986 (E)
75 Monitoring and evaluation of social 

forestry in India – an operational 
guide, 1986 (E)

76 Wood preservation manual, 1986 (E)
77 Databook on endangered tree and 

shrub species and provenances, 1986 
(E)

78 Appropriate wood harvesting in 
plantation forests, 1987 (E)

79 Small-scale forest-based processing 
enterprises, 1987 (E F S)

80 Forestry extension methods, 1987 (E)
81 Guidelines for forest policy 

formulation, 1987 (C E)
82 Forest products prices 1967-1986, 

1988 (E F S)
83 Trade in forest products: a study of 

the barriers faced by the developing 
countries, 1988 (E)

84 Forest products: World outlook 
projections – Product and country 
tables 1987-2000, 1988 (E F S)

85 Forestry extension curricula, 1988  
(E F S)

86 Forestry policies in Europe, 1988 (E)
87 Small-scale harvesting operations of 

wood and non-wood forest products 
involving rural people, 1988 (E F S)

88 Management of tropical moist 
forests in Africa, 1989 (E F P)

89 Review of forest management 
systems of tropical Asia, 1989 (E)

90 Forestry and food security, 1989 (Ar 
E S)

91 Design manual on basic wood 
harvesting technology, 1989 (E F 
S) (Published only as FAO Training 
Series, No. 18)

92 Forestry policies in Europe – An 
analysis, 1989 (E)

93 Energy conservation in the 
mechanical forest industries, 1990 (E 
S)

94 Manual on sawmill operational 
maintenance, 1990 (E)

95 Forest products prices 1969-1988, 
1990 (E F S)

96 Planning and managing forestry 
research: guidelines for managers, 
1990 (E)

97 Non-wood forest products: the way 
ahead, 1991 (E S)

98 Timber plantations in the humid 
tropics of Africa, 1993 (E F)

99 Cost control in forest harvesting and 
road construction, 1992 (E)

100 Introduction to ergonomics in 
forestry in developing countries, 
1992 (E F I)

101 Management and conservation of 
closed forests in tropical America, 
1993 (E F P S)

102 Research management in forestry, 
1992 (E F S)

103 Mixed and pure forest plantations in 
the tropics and subtropics, 1992 (E F 
S)

104 Forest products prices 1971-1990, 
1992 (E F S)

105 Compendium of pulp and paper 
training and research institutions, 
1992 (E)

106 Economic assessment of forestry 
project impacts, 1992 (E F)

107 Conservation of genetic resources 
in tropical forest management – 
Principles and concepts, 1993 (E F S)

108 A decade of wood energy activities 
within the Nairobi Programme of 
Action, 1993 (E)

109 Directory of forestry research 
organizations, 1993 (E)

110 Proceedings of the Meeting of 
Experts on Forestry Research, 1993 (E 
F S) 
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111 Forestry policies in the Near East 
region – analysis and synthesis, 1993 
(E)

112 Forest resources assessment 1990 – 
tropical countries, 1993 (E)

113 Ex situ storage of seeds, pollen and  
in vitro cultures of perennial woody 
plant species, 1993 (E)

114 Assessing forestry project impacts: 
issues and strategies, 1993  
(E F S)

115 Forestry policies of selected 
countries in Asia and the Pacific, 
1993 (E)

116 Les panneaux à base de bois, 1993 (F)
117 Mangrove forest management 

guidelines, 1994 (E)
118 Biotechnology in forest tree 

improvement, 1994 (E)
119 Numéro non assigné
120 Decline and dieback of trees and 

forests – a global overview, 1994 (E)
121 Ecology and rural education – 

Manual for rural teachers, 1995 (E S)
122 Readings in sustainable forest 

management, 1994 (E F S)
123 Forestry education – New trends and 

prospects, 1994 (E F S)
124 Forest resources assessment 1990 – 

Global synthesis, 1995 (E F S)
125 Forest products prices 1973-1992, 

1995 (E F S)
126 Climate change, forests and forest 

management – An overview, 1995  
(E F S)

127 Valuing forests: context, issues and 
guidelines, 1995 (E F S)

128 Forest resources assessment 1990 – 
Tropical forest plantation resources, 
1995 (E)

129 Environmental impact assessment 
and environmental auditing in the 
pulp  
and paper industry, 1996 (E)

130 Forest resources assessment 1990 – 
Survey of tropical forest cover and  
study of change processes, 1996 (E)

131 Ecología y enseñanza rural – 
Nociones ambientales básicas para 
profesores rurales y extensionistas, 
1996 (S)

132 Forestry policies of selected 
countries in Africa, 1996 (E F)

133 Forest codes of practice – 
Contributing to environmentally 
sound forest operations, 1996 (E)

134 Estimating biomass and biomass 
change of tropical forests – A primer, 
1997 (E)

135 Guidelines for the management of 
tropical forests – 1. The production 
of wood, 1998 (E S)

136 Managing forests as common 
property, 1998 (E)

137/1  Forestry policies in the Caribbean – 
Volume 1: Proceedings of the expert 
consultation, 1998 (E)

137/2  Forestry policies in the Caribbean – 
Volume 2: Reports of 28 selected 
countries and territories, 1998 (E)

138 FAO Meeting on Public Policies 
Affecting Forest Fires, 2001 (E F S)

139 Governance principles for 
concessions and contacts in public 
forests, 2003  
(E F S)

140 Global Forest Resources Assessment 
2000 – Main report, 2002 (E F S)

141 Forestry Outlook Study for Africa – 
Regional report: opportunities and 
challenges towards 2020, 2003 (Ar E 
F)

142 Cross-sectoral policy impacts 
between forestry and other sectors, 
2003 (E F S)

143 Sustainable management of tropical 
forests in Central Africa – In search 
of excellence, 2003 (E F)

144 Climate change and the forest sector 
– 
Possible national and subnational 
legislation, 2004 (E)

145 Best practices for improving law 
compliance in the forest sector, 2005  
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(E F R S)
146 Microfinance and forest-based 

smallscale enterprises, 2005 (Ar E F S)
147 Global Forest Resources Assessment 

2005 – Progress towards sustainable 
forest management, 2006 (E F S)

148 Tendencias y perspectivas del sector 
forestal en América Latina y el 
Caribe, 2006 (S)

149 Better forestry, less poverty – a 
practitioner’s guide, 2006 (Ar E F S)

150 The new generation of watershed 
management programmes and 
projects, 2006 (E F S)

151 Fire management – Global 
assessment 2006, 2007 (E)

152 People, forests and trees in West 
and Central Asia – Outlook for 2020, 
2007 (Ar E R)

153 The world’s mangroves 1980–2005, 
2007 (E)

154 Forests and energy – Key issues, 2008 
(Ar C E F R S)

155 Forests and water, 2008 (E F S)
156 Global review of forest pests and 

diseases, 2009 (E) 
157 Human-wildlife conflict in Africa 

– Causes, consequences and 
management strategies, 2009 (E F)

158 Fighting sand encroachment – 
Lessons from Mauritania, 2010 (E F)

159 Impact of the global forest industry 
on atmospheric greenhouse gases, 
2010 (E)

160 Criteria and indicators for 
sustainable woodfuels, 2010 (E)

161 Developing effective forest policy –  
A guide, 2010 (E F S)

162 What woodfuels can do to mitigate 
climate change, 2010 (E)

163 Global Forest Resources Assessment 
2010 - Main report (Ar C E F R S)

164 Guide to implementation of 
phytosanitary standards in forestry, 
2011 (C E F R)

165 Reforming forest tenure – Issues, 
principles and process, 2011 (E S) 

166 Community-based fire management 
–  
a review (E) 

167 Wildlife in a changing climate (E) 
168 Soil carbon monitoring using surveys 

and modelling – (E)
169 Global forest land-use change 

1990–2005 (E F S)
170 Sustainable management of Pinus 

radiata plantations (E)
171 Edible insects – Future prospects for 

food and feed security (E F)
172 Climate change guidelines for forest 

managers (E F S)
173 Multiple-use forest management in 

the humid tropics (E S)
174  Towards effective national forest 

funds, 2015 (E)
175  Global guidelines for the restoration 

of degraded forests and landscapes 
in drylands – Building resilience and  
benefiting livelihoods, 2015 (E)

176  Forty years of community-based 
forestry – A review of its extent and 
effectiveness, 2016 (E)

177  Forestry for a low-carbon future 
– Integrating forests and wood 
products in climate change 
strategies, 2016 (E)

178    Guidelines on urban and peri-urban 
forestry, 2016 (E)

179 National socioeconomic surveys 
in forestry – Guidance and survey 
modules for measuring the multiple 
roles of forests in household welfare 
and livelihoods (E F S)

Ar – Árabe
C – Chinês
E – Inglês
I – Italiano
F – Francês
K – Coreano
P – Português
S – Espanhol
R – Russo
M – Multilíngue
* – Esgotado
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Os estudos FAO: Florestas (FAO Forestry 
Papers) estão disponíveis através dos agentes 
de vendas autorizados da FAO ou diretamente 
do Grupo de Vendas e Marketing, FAO, Viale 
delle Terme de Caracalla, 00153 Roma, Itália, 
ou em www.fao.org/forestry/58718/en/
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Os produtos madeireiros sustentáveis   e suas cadeias de 
valor podem desempenhar um papel fundamental no 
cumprimento dos objetivos estabelecidos na Agenda 2030 
e no Acordo de Paris, proporcionando uma ampla gama de 
benefícios às populações em áreas �orestais remotas, bem 
como à sociedade local, regional e global. A geração de 
renda e emprego, a redução do risco de desastres e a 
redução da pegada ecológica do planeta são algumas das 
contribuições diretas que os produtos �orestais 
sustentáveis   podem proporcionar aos ODS e aos 
compromissos relacionados às mudanças climáticas. Além 
disso, o manejo sustentável de �orestas naturais reduz a 
degradação �orestal, e a produção �orestal pode 
aumentar o custo de oportunidade do desmatamento, 
gerando receitas para estratégias de conservação.

Estas Diretrizes Voluntárias para concessões �orestais se 
concentram nas concessões como um instrumento de 
política �orestal para promover o manejo �orestal 
sustentável nos trópicos, com base nas lições aprendidas 
com o sucesso e os fracassos na implementação da 
concessão �orestal. As diretrizes oferecem uma 
abordagem prática de gestão participativa para apoiar os 
regimes de concessão �orestal para que sejam fontes 
con�áveis   de madeira sustentável e produtos �orestais 
não-madeireiros e colaboram para a plena contribuição 
das �orestas para a Agenda 2030.
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