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Relatos de Vida

WWF - Brasil
World Wide Fund for Nature
O WWF – World Wide Fund for Nature é uma organização não governamental
que tem tido relevante participação em temas florestais no Brasil e
internacionalmente. Dentre os seus inúmeros estudos, publicações e pesquisas
relacionados às florestas do planeta, estão os seguintes assuntos em destaque:
acompanhamento, levantamento e monitoramento da saúde das florestas globais,
alertas sobre desmatamentos e seus impactos, estudos sobre efeitos da predação
pelo homem dos recursos florestais naturais, amplo envolvimento para a criação e
implantação do sistema de certificação florestal, tanto para o manejo florestal como
da cadeia de custódia, para os produtos contendo madeira certificada.
No Brasil, o escritório da regional brasileira (WWF-Brasil) está localizado na cidade
de Brasília; entretanto, o WWF tem participação intensa e organizada em diversos
programas regionais, dentre os quais alguns dos fóruns do Diálogo Florestal
(http://www.dialogoflorestal.org.br/).
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Por volta de meados dos anos 90’s, mais especificamente entre 1994 a 1996, o FSC
– Forest Stewardship Council surgia como um processo de certificação florestal que
se apresentava como uma incógnita para as empresas plantadoras de florestas e
que atuavam para produção de madeira para usos energéticos e industriais no País
(celulose e papel, painéis de madeira, carvão vegetal, etc.). Existia uma enorme
quantidade de dúvidas sobre os desdobramentos do processo de certificação
florestal e o papel que as ONGs ambientais iriam tomar em relação a isso. Quando
o WWF-Brasil aceitou o papel articulador de coordenar esforços para a mais rápida
aceitação e geração das adaptações nos princípios e critérios do FSC Internacional
para as condições locais brasileiras, pode-se dizer que isso trouxe a requerida
credibilidade para o processo. Isso se deve à postura do WWF que é de valorizar a
integração, o diálogo e a busca do que se poderia chamar de mínimos
denominadores comuns. Caso esse papel acabasse sendo exercido por entidades
que apreciam o conflito e se apegam a dogmas ambientalistas, que às vezes vão
muito além do Princípio da Precaução, temo que o processo teria sido muito mais
difícil, demorado e com qualidades questionáveis. Coube assim ao WWF-Brasil
abrigar em seu escritório em Brasília o Grupo de Trabalho do FSC-Brasil, tendo
como principal articulador desse processo o seu Secretário Geral, o Sr. Garo Joseph
Batmanian (entre 1996 a 2003) e como Secretário Executivo, nosso saudoso amigo
Dr. Walter Suíter Filho.
Era vital que esse processo fosse bem acompanhado por mim, por diversas razões:
eu exercia posição ambiental vital na ANFPC-Associação Nacional dos Fabricantes
de Papel e Celulose (Vice-Presidência de Meio Ambiente); e também porque sempre
fui totalmente favorável à implantação de um sistema de certificação florestal que
não fosse discriminatório e que se apoiasse em critérios cientificamente bem
embasados e em estimulação ao uso de boas práticas ambientais e florestais.
Por essa razão, nada mais lógico que se despertasse o meu interesse em
acompanhar de perto esse processo, a começar pelo WWF-Brasil, que tinha
relevante papel no GT do FSC-Brasil, bem como em outras entidades que estavam
engajadas em desenvolvimento da certificação, tais como SBS – Sociedade
Brasileira de Silvicultura, Embrapa Florestas, etc.
Em 1997, filei-me ao WWF-Brasil como membro afiliado (...o Quadro de Afiliados
era muito bem gerenciado pela Sra. Clélia Maury) e me mantive associado a essa
entidade até o ano de 2005. Foi um período muito fértil em diálogos, negociações e
acompanhamento desses processos de certificação florestal, algo que estarei
relatando em um de meus próximos Relatos de Vida. Na qualidade de afiliado ao
WWF, eu costumava receber boletins informativos, tinha acesso privilegiado ao
website e costumava aguardar ansiosamente para imediata leitura, os famosos
relatórios e estudos florestais realizados ou coordenados pela entidade.
Já como amigo particular de meu grande amigo e estimado ex-professor Dr. Walter
Suíter Filho, eu costumava ter a felicidade de encontrá-lo com regularidade nos
diversos fóruns onde se debatia sobre a certificação florestal, bem como outros
processos de certificação ambiental, como o caso da IS0 14.001, etc. Foi com pesar
que tomei conhecimento de seu passamento em junho de 2016. Sua obra técnica e
científica (ESALQ – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” e IPEF –
Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais) e seus papéis relevantes como expresidente da SIF – Sociedade de Investigações Florestais e ex-secretário executivo
do GT FSC-Brasil são provas irrefutáveis de suas conquistas e feitos que ele deixou
e disponibilizou para o setor florestal brasileiro. Walter Suíter sempre foi um grande
batalhador para o melhoramento da qualidade e produtividade das florestas
plantadas no Brasil, primeiro com a produção de sementes melhoradas na
ESALQ/IPEF e depois com seus esforços para a implantação do sistema de
certificação florestal no Brasil (Adaptação dos P&C - Princípios e Critérios do FSC
Internacional às condições locais do nosso País).
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Importante ainda ressaltar o papel desempenhado por diversos outros membros do
GT FSC-Brasil, que atuavam com o Garo Batmanian e Walter Suíter Filho. Alguns
eram representantes das câmaras empresariais, outros das câmaras social e
ambiental. O principal objetivo desse GT era de fomentar o diálogo e o esforço
coletivo das forças representativas da sociedade brasileira para adequação dos P&C
do FSC para as Florestas Naturais e para as Florestas Plantadas em nosso País.
Dessa forma, cumpre que se destaquem os papéis de alguns de nossos conhecidos
e amigos que atuaram junto a esse GT: Pieter Willem Prange (BRACELPA); Mário
Mantovani (Rede Mata Atlântica), José Artêmio Totti (Indústrias Klabin – Celulose e
Papel), Antônio Claret de Oliveira (ABRACAVE – Carvão Vegetal).
Na época, as empresas certificadoras que atuavam no Brasil eram principalmente
as seguintes: SCS – Scientific Certification Systems; SGS – Societé Génerale de
Surveillance; Rainforest Alliance e IMAFLORA.
Desse processo todo, que acompanhei durante alguns anos com enorme interesse e
espírito colaborativo, fica uma sensação de atingimento do que eu me propunha
pela ação cooperativa de muitos técnicos amigos. Fica agora e também para
sempre a lembrança do engenheiro agrônomo e doutor Walter Suíter Filho, formado
pela ESALQ/USP em 1966, que andava de lambreta pelas ruas de Piracicaba, que
me ensinou sobre sementes melhoradas nas aulas de silvicultura e que me ajudou
a produzir mudas de torrão paulista nas aulas práticas de viveiros florestais da
Cadeira de Silvicultura da ESALQ.
Definitivamente, esse é um relato de uma ou diversas fases de minha vida, as
quais sempre merecerão um destaque especial frente aos desafios, sucessos e
pessoas envolvidas.
Portanto, mais um privilégio para mim por ter vivenciado isso tudo.

Dr. Walter Suíter Filho
Mestre, amigo e grande impulsionador da qualidade florestal e da certificação no Brasil
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Por favor, aceitem agora algumas indicações para navegação em umas páginas
relevantes dos websites do WWF e do WWF-Brasil, bem como para algumas
publicações relacionadas a essa história. Também existem diversos links
relacionados ao posicionamento e sugestões atuais do WWF em relação à
certificação florestal, como é o caso do “WWF Forest Certification Assessment Tool”.
Naveguem então em:
http://www.wwf.org.br/ (Website do WWF-Brasil)
e
http://www.wwf.org.br/informacoes/bliblioteca/ (Publicações do WWF-Brasil – em Português)
e
http://www.wwf.org.br/informacoes/bliblioteca/publications_in_english/
Inglês)

(Publicações

em

e
http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/certificacao_florestal/
(Certificação florestal – Visão WWF-Brasil)
e
http://www.wwf.org.br/informacoes/bliblioteca/revista/ (Revista Panda Brasil)
e
http://newgenerationplantations.org/ (Website “New
participação importante do WWF nesse programa)

Generation

Plantations”,

com

e
http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/our_global_goals/forests/
atuação do WWF Internacional em temas florestais – em Inglês)

(Forma

de

e
http://wwf.panda.org/about_our_earth/deforestation/forest_sector_transformation/
(Atuação do WWF Internacional em florestas - em Inglês))
e
http://wwf.panda.org/about_our_earth/deforestation/forest_sector_transformation/forest_ce
rtification/ (Atuação WWF Internacional em Certificação Florestal – em Inglês)
e
http://wwf.panda.org/wwf_news/?246871/WWF-Forest-Certification-Assessment-Tool-CAT
(“WWF Forest Certification Assessment Tool” e publicações relacionadas para downloading –
em Inglês)
e
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/ffinal_wwf_certification_assessment_tool_
2015.pdf (WWF FactSheet: Forest Certification Assessment Tool” – em Inglês)
e
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_principles_to_actively_endorse_and_
recognize_standards_and_certification_schemes___e_1.pdf (Princípios do WWF em relação
ao reconhecimento de sistemas de certificação florestal – em Inglês)
e
http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/ (Publicações do WWF Internacional
– em Inglês)
e
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http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report_timeline/
(Endereço das celebradas publicações do WWF Internacional da série “Living Planet Report” –
em Inglês)
e
http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/amazonia/amazonia_aco
es/governancaflorestal/ (Programa “Madeira é Legal”)
e
https://www.youtube.com/channel/UC2npfKKgQDezHvMnFgmRqzQ/videos
o que você queria saber sobre madeira” e outros vídeos relacionados)

(Websérie “Tudo

Outras publicações históricas e relacionadas a esse relato de vida:
Brasil certificado. A história da certificação florestal no Brasil. IMAFLORA. 66
folhas. (2005)
https://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/Brasil_certificado.pdf

Certificação florestal. V.M. Viana; A.G. Freitas; M.M. Caffer; W. Suíter Filho;
M.J.C. Armelin. Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.
Caderno 23. 51 folhas. (2003)
http://www.rbma.org.br/rbma/pdf/caderno_23.pdf

Certificação florestal pelo FSC. G. Batmanian. Seminário “A Questão Florestal e
o Desenvolvimento”. BNDES – Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e
Social. Apresentação e PowerPoint: 18 slides. (2003)
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhe
cimento/seminario/florestal22.pdf
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A PinusLetter é apoiada por uma rede de empresas, organizações e pessoas físicas.
Conheça-os em http://www.celso-foelkel.com.br/pinusletter_apoio.html

As opiniões expressas nos artigos redigidos por Celso Foelkel e por outros autores convidados e o conteúdo
dos websites recomendados para leitura não expressam necessariamente as opiniões dos patrocinadores,
facilitadores e apoiadores.

Caso você queira conhecer mais sobre a PinusLetter, visite o endereço http://www.celsofoelkel.com.br/pinusletter.html

Descadastramento: Caso você não queira continuar recebendo a PinusLetter, envie um e-mail de
cancelamento para
foelkel@via-rs.net

Caso esteja interessado em apoiar ou patrocinar a PinusLetter, envie uma mensagem de e-mail
demonstrando sua intenção para foelkel@via-rs.net

Caso queira se cadastrar para passar a receber as próximas edições da PinusLetter - bem como do
Eucalyptus Online Book & Newsletter, clique em Registrar-se

Para garantir que nossos comunicados cheguem em sua caixa de entrada, adicione o domínio @abtcp.org.br
ao seu catálogo de remetentes confiáveis de seu serviço de mensagens de e-mail.
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