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O desafio dos próximos dez anos da indústria
dos oceanos: sustentabilidade e conservação
proativa.
Vinte e seis anos atrás, quando comecei a trabalhar para o programa Dolphin-Safe do Earth
Island Institute visitando empresas de atum para
fazer com que elas participassem do projeto, alguns dos representantes que conheci me olharam como se eu estivesse vindo de outro mundo.
Pela primeira vez, alguém estava impulsionando
essas empresas a considerarem seus impactos
ambientais e o impacto de suas frotas fornecedoras.
Nos anos 90, e até no início do novo milênio, não
havia dados disponíveis sobre o estado dos estoques pesqueiros e poucos especialistas sabiam
que as capturas de pesca tinham crescido cinco
vezes até atingirem um máximo. Foi apenas com
a Internet e o desenvolvimento de certificações
como a Friend of the Sea que a indústria pesqueira e os consumidores se conscientizaram sobre o
problema e a necessidade de escolherem fontes
sustentáveis.
Dez anos depois, as indústrias de pescado e
ômega-3 revolucionaram suas percepções sobre
os recursos aquáticos. Uma quantidade impressionante de empresas aderiu ao fornecimento
sustentável, enquanto países inteiros e entidades
internacionais introduziram leis e regulamentos
para tornarem suas indústrias de pesca e aquicultura sustentáveis. Infelizmente, nem todas as
promessas foram cumpridas e o conceito de sustentabilidade foi banalizado. Como consequência, habitats ainda estão sendo sobreexplorados
nos oceanos, rios e lagos; algumas frotas de pesca de atum ainda matam golfinhos; as tripulações
ainda são forçadas a permanecerem anos no mar,
contrariando as convenções internacionais do
trabalho e os direitos humanos. Embora alguns
resultados tangíveis de conservação tenham sido
alcançados, alguns estoques estejam em recuperação e alguns países estejam combatendo a
escravidão, nossa missão ainda está longe de ser
cumprida.

Paolo Bray, fundador e diretor executivo da Friend of the Sea
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Uso Sustentável dos Oceanos:
Um Objetivo para o Futuro
Todas as partes do oceano global apresentam
influências humanas e quase todo o oceano
experimenta múltiplas pressões.
Destruição de habitats, pesca excessiva, poluição, comércio
marítimo, acidificação dos oceanos: as pressões humanas sobre os oceanos levaram a saúde oceânica global a um sério
declínio.
A população continua crescendo e 60% das pessoas vivem em
áreas costeiras. A crescente demanda por pescados ao redor
do mundo continua pressionando os estoques pesqueiros, com
estimativas de 88% dos estoques de peixes sendo totalmente
explorados ou sobreexplorados. O crescimento da aquicultura
compensou a demanda por pescados capturados, mas afetou
habitats como florestas de mangue, áreas úmidas e águas costeiras.

Cerca de 80% do comércio internacional de mercadorias é
transportado via marítima, com impactos relacionados à poluição e atropelamentos de baleias. Os oceanos também estão
poluídos por esgotos de origem agrícola e urbana lançados de
forma irregular.
Desde 2008, a Friend of the Sea trabalha globalmente com órgãos públicos, indústrias de pescados e de transporte naval,
cientistas, grupos de conservação e com o público em geral
com o objetivo de promover práticas sustentáveis, desempenhando um papel fundamental no movimento global em prol
da sustentabilidade dos oceanos.
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Um artigo publicado na Nature Communications pelo Ocean Health Index calculou e mapeou, ao longo de cinco anos
e em escala global, mudanças causadas por 19 estressores antropogênicos em 20 tipos de ecossistemas marinhos. De
acordo com o estudo, aproximadamente 66% do oceano e 77% das jurisdições nacionais apresentam aumento de
impacto humano. Pontuações de impacto cumulativo para 2013 estão apresentadas acima.

milhões de toneladas

Pesca Mundial e Produção de Aquicultura

A missão da Friend of the Sea,
em consonância com os
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas
2020, é proteger o oceano por
meio da promoção da pesca,
aquicultura e navegação
sustentáveis.

OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTável 14
Conservação e uso
sustentável dos oceanos,
dos mares e dos recursos
marinhos para o

produção aquícola

desenvolvimento sustentável

produção pesqueira

Fonte
Halpern, Benjamin et al. (2015) “Spatial and temporal changes in cumulative
human impacts on the world’s ocean” Nature Communications
FAO. The State of World Fisheries and Aquaculture 2016
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Pioneiros na Certificação de
Sustentabilidade de Forma Independente
95% das indústrias de atum
participam do projeto Dolphin-Safe,
o qual tem salvado milhões de
golfinhos no mundo desde 1991.
Friend of the Sea foi fundada por Paolo Bray, diretor europeu do
projeto Dolphin-Safe do Earth Island Institute – o precursor do
movimento por pescados sustentáveis. Fundada e gerenciada
por ambientalistas, a FOS é vista pela indústria e pelas ONGs
como um programa independente e confiável.
.

A FOS é o único programa
de certificação de pescados
sustentáveis reconhecido por um órgão
de acreditação da União Europeia.
É exigido um alto nível de responsabilidade social, incluindo
a proibição de trabalho infantil, trabalho forçado e também a
exigência de padrões relacionados à saúde e à segurança dos
trabalhadores.

l

A Cadeia de Custódia da FOS é projetada para que os pescados tenham rastreabilidade desde a origem, a qual deve ser
sustentável e bem gerenciada. Testes de DNA são realizados
em amostras de produtos certificados para monitorar a rastreabilidade.

l

Os critérios de certificação da FOS têm sido reconhecidos
como um dos melhores por vários estudos comparativos internacionais (Pew Charitable Trusts, Sea Ecology, Food & Water
Watch, Univertity of Tier/Froese e Proelss*).

l

A Friend of the Sea é membro associado
da FAO/INFOFISH e seus critérios seguem
as Diretrizes da FAO para a certificação
de peixes e produtos pesqueiros oriundos
da pesca marinha. Em especial, apenas
produtos de estoques considerados não
sobreexplorados podem ser certificados.

Preços acessíveis
Por meio da redução de custos e da simplificação de critérios,
ainda rigorosos e verificáveis, a FOS é considerada relativamente mais acessível. Até 50% das empresas certificadas correspondem a pequenos produtores. Isso vai de encontro com
as prioridades da FAO, a qual visa garantir que todos os produtores, grandes ou pequenos, tenham a possibilidade de se
candidatarem a processos de certificação. Em especial, aqueles
de países em desenvolvimento, os quais representam a maior
parte do fornecimento de pescados.

O logotipo e os padrões da Friend of the Sea
fornecem garantia aos consumidores tanto
para os produtos capturados na natureza
quanto para os cultivados.
Me ajude a proteger
os oceanos!
Escolha produtos com o
selo da Friend of the Sea

l A Comissão Europeia, em seu relatório “How do you choose
your fish?”, lista a Friend of the Sea entre os principais selos
ecológicos destinados a pescados sustentáveis.

l O Programa de certificação da FOS é o único a obter a acreditação de um membro da Rede de Acreditação da União Europeia, Accredia.

Todas as partes interessadas são importantes no projeto da
FOS, garantindo diversidade de opinião, perspectiva e abordagem integral ao modelo.

l

Critérios da Friend of the Sea
Produtos sustentáveis e suas origens são
auditados no local por organizações de certificação
independentes de acordo com os critérios da FOS.

Produtos da Pesca
Estoque alvo não sobreexplorado
Máximo de 8% de descarte de capturas acidentais
Capturas acidentais livres de espécies ameaçadas
Ausência de impacto no fundo do mar
EFICIência energética
Em conformidade com as regulamentações (TAC, IUU, etc)
Responsabilidade social
cadeia de custódia
transporte naval sustentável

Produtos da Aquicultura
EFICIência energética
Ausência de impacto em ambientes críticos (Manguezais, ETC)
Redução de escapes
Em conformidade com os parâmetros de qualidade da água
Ausência de OGM e de hormônios de crescimento
Responsabilidade social
cadeia de custódia
transporte naval sustentável

Desenho animado do super-herói Friend of the Sea
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Crescimento Global

770

empresas certificadas
atualmente seguindo os critérios
da FOS, com produtos de origem
da pesca e da aquicultura

65
países

Presença mundial
Consumidores ao redor
do mundo têm mais escolhas
do que nunca.

Empresas certificadas pela Friend of the sea
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empresas de pesca aprovadas

3.000
produtos
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empresas de pesca aprovadas
presença da Friend of the sea

De acordo com o último relatório do projeto "State of
Sustainability Initiatives (SSI)", a Friend of the Sea tornou-se
a maior fornecedora de capturas selvagens certificadas no
mercado global.

globalg.a.p. 1,3%
gaa bap 0,4%
asc 0,4%
organic 0,1%
CHINA G.A.p. <0,1%

ConvenCional
85,8%

com certificação
14,2%

FOS 6,2%

MSC 5,7%

12

Produção (milhões de toneladas)

A produção da FOS cresceu a uma taxa de 91% ao ano entre
2008 e 2015, atingindo 9,3 milhões de toneladas de pescados
capturados certificados pela FOS em 2015 (5,7% do global,
10,1% do total de capturas selvagens). Assim, a FOS tornou-se
a maior fornecedora desses produtos no mercado global.

10
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Fonte
State of Sustainability Initiatives Review: Standards and the Blue Economy,
International Institute for Sustainable Development (IISD), 2016

Taxas de crescimento anual (2008–2015):
FOS: 91% ; MSC: 18%; Total: 1%.
Fonte: FAO Fishstat, 2015; FOS, MSC, comunicação pessoal, 2015.
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Ômega-3
Sustentável
A Friend of the Sea tornou-se a principal
referência internacional para produtores
de óleo de peixe, ração para peixes
e suplementos de ômega-3

421

empresas confiaram na
avaliação da Friend of the Sea
para atestar a origem
sustentável de seus produtos

A sustentabilidade ambiental é uma questão relevante para a
indústria de Ômega-3, confrontada com algumas preocupações
de seus consumidores. Os produtores de Ômega-3 interessados
em obter o selo da Friend of the Sea devem verificar se seus fornecedores estão listados como aprovados e, então, implementar
demais práticas sustentáveis. Desta forma, eles podem fornecer
uma garantia de terceiros para seus consumidores em todo o
mundo.
EUA, Escandinávia, Europa Central e Austrália são os mercados
com maior presença de suplementos Ômega-3 rotulados como
Friend of the Sea. Pescarias de krill antártico, menhaden e anchovas peruanas cumprem os requisitos de sustentabilidade da
Friend of the Sea.

Alguns dos produtos Ômega-3
certificados pela Friend of the Sea
são obtidos a partir de cortes e
aparas durante o processamento de
pescados selecionados, otimizando
assim o uso de recursos marinhos
e evitando a produção de resíduos.
08
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Aquicultura:
O Crescimento Constante
da Friend of the Sea

122

empresas de aquicultura
certificadas pela Friend of the Sea

Os requisitos da Friend of the Sea para a aquicultura foram
considerados os mais rigorosos e de melhor desempenho entre os padrões internacionais. Desde o início, foram considerados aspectos de responsabilidade social, gestão de resíduos,
água e energia. Todos os aspectos da cadeia de produção estão
incluídos e devem ser cobertos por uma Cadeia de Custódia
apropriada: desde o estoque de reprodutores até as fases de
cultivo, despesca e processamento. Recentemente, normas e
requisitos para a farinha de peixe a partir de insetos também
foram introduzidos nos critérios de avaliação.
Distribuídas em 30 países, as empresas certificadas pela Friend of
the Sea representam grandes e pequenos produtores e uma ampla variedade de espécies. Os padrões de aquicultura da FOS se
aplicam a diversas espécies, desde as vieiras peruanas ao esturjão adriático, e consideram tanto a água doce como a salgada.

Espécies Cultivadas Certificadas pela Friend of the Sea
Acipenser baeri
Acipenser gueldenstaedtii
Acipenser nacarii
Acipenser stellatus
Acipenser transmontanus
Argopecten purpuratus
Argyrosomus regius
Crassostrea gigas
Dicentrarchus labrax
Diplodus puntazzo

Haliotis midae
Huso huso
Lates calcarifer
Litopenaeus vannamei
Meretrix meretrix
Mytilus chilensis
Mytilus edulis
Mytilus galloprovincialis
Oncorhynchus mykiss
Penaeus monodon

Rachycentron canadum
Salmo salar
Salvelinus alpinus
Salvelinus fontinalis
Scophthalmus maximus
Seriola lalandi
Solea senegalensis
Sparus aurata
Thunnus maccoyii

Bem-estar Animal: O Novo Desafio
A Friend of the Sea e a fair-fish international association (FFI)
receberam um subsídio da Open Philanthropy Project para
promoverem princípios de bem-estar animal entre as empresas
de aquicultura certificadas pela Friend of the Sea.
Como parte do projeto de dois anos, a equipe de pesquisa
da FFI, FishEthoBase, avaliará o bem-estar de peixes de cultivo através da observação direta das práticas de manejo empregadas atualmente pela maioria das empresas certificadas
pela Friend of the Sea. Os resultados dessas avaliações serão
utilizados para criar recomendações de melhorias e desenvolver critérios de bem-estar animal para possível inclusão nos
padrões da Friend of the Sea. Além disso, a Friend of the Sea
e a fair-fish planejam compartilhar suas pesquisas por meio de
apresentações formais em conferências acadêmicas e voltadas
para a indústria.

Novos critérios a serem introduzidos nos
padrões da Friend of the Sea considerando
o bem-estar de peixes, seguindo resultados
de um importante estudo internacional
realizado pela FOS.

A aquicultura
superou a pesca no
fornecimento de
pescados para
consumo humano.
09
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Friend of the Sea Amplia o
Escopo de suas Certificações
Novos padrões para transporte naval,
observação de baleias e golfinhos, peixes
ornamentais, algas marinhas, ração de
insetos e cremes de proteção contra raios
ultravioletas aumentam os resultados
de conservação e a visibilidade da
Friend of the Sea.
Em consonância com a missão
da Friend of the Sea de promover práticas sustentáveis e reduzir o impacto antrópico nos
oceanos, seis novos padrões de
certificação foram introduzidos
- todos pioneiros.
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O Creme de Proteção
Safe Sea é certificado
pela Friend of the Sea

Observação de baleias e golfinhos
A observação de baleias e golfinhos contribui de forma significativa para a economia de muitos países desenvolvidos e em
desenvolvimento. Essa atividade consiste em passeios de barco
para observar uma variedade de vida marinha, incluindo cetáceos, focas, pássaros e tubarões. O rápido crescimento no número de operadores desse segmento tem potencial para alterar o
comportamento, os padrões migratórios e os ciclos respiratórios
de mamíferos marinhos. O padrão de certificação da Friend of
the Sea auxilia esses operadores na avaliação de ameaças e na
promoção de melhores práticas.

Transporte naval

Algas marinhas

Com 90% do comércio internacional escoado por vias marítimas, e com uma representação de 3 a 4% nas emissões globais
de CO2, o transporte marítimo tem potencial para reduzir seus
impactos ambientais. A FOS desenvolveu uma nova certificação
visando o aumento de práticas responsáveis na indústria naval.
Os critérios incluídos no esquema de certificação vão desde a
prevenção da poluição até a eficiência de combustível, da gestão de resíduos à responsabilidade social.

As algas marinhas são um componente importante dos oceanos e merecem atenção e proteção. Mais de 95% da produção
mundial de algas marinhas tem como origem o cultivo. Vários
estudos têm destacado como o cultivo de algas marinhas em
pequena escala pode proporcionar benefícios sociais e econômicos para as comunidades locais e, ao mesmo tempo, ter um
impacto positivo em termos de pegada de carbono. Os requisitos da Friend of the Sea visam promover as fazendas que operam de modo sustentável e que tenham impactos ambientais e
sociais reduzidos.

Espécies ornamentais

Ração a partir de insetos cultivados

Espécies ornamentais são mantidas em aquários domésticos e
públicos e incluem representantes marinhos tropicais como peixes, corais, crustáceos, moluscos e rochas vivas. A certificação de
sustentabilidade da Friend of the Sea para espécies ornamentais
conscientiza os consumidores sobre as medidas de conservação
adotadas por seus fornecedores com o objetivo de reduzir os
potenciais impactos ambientais gerados.

Algumas empresas desenvolveram novos tipos de rações para
o setor aquícola que poderiam ajudar o meio ambiente: a inovação baseia-se na ração a partir de insetos. Para promover e
monitorar esta nova solução, a Friend of the Sea lançou novos
requisitos de sustentabilidade.
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Maior Consciência sobre
Pescados Sustentáveis
De ferramentas digitais a atividades
educacionais e promocionais nos pontos
de venda, a Friend of the Sea tem trabalhado
com seus parceiros para aumentar a
conscientização dos consumidores sobre
a conservação dos oceanos e os efeitos
benéficos de uma escolha sustentável.

Construindo relações globais
A Friend of the Sea promove seus produtos certificados em
todo o mundo, realizando eventos, participando de conferências e construindo apoio através de uma crescente variedade
de plataformas digitais. Reuniões denominadas One to One foram realizadas em Veneza, Milão e Bangkok. Nessas reuniões,
representantes de grandes varejistas e de cadeias de restaurantes entram em contato com fornecedores de pescados de diversos países que possuem a certificação da Friend of the Sea.

Envolvendo os consumidores
nos pontos de venda
Devido à capacidade de influenciar os consumidores nos pontos de venda, os varejistas desempenham um papel vital na
promoção do selo ecológico da Friend of the Sea. Parcerias
com varejistas que compartilham dos mesmos objetivos e valores que a Friend of the Sea, assim como a presença de produtos
certificados em suas lojas, são um importante incentivo para
que os empreendimentos de pesca e aquicultura se tornem
certificados pela FOS.

Dias de conscientização escolar
Hong Kong - Suíça - Itália
Desde 2015, a FOS vem organizando uma série de dias de
conscientização em diferentes escolas ao redor do mundo,
considerando atividades para diferentes níveis escolares. Milhares de estudantes foram introduzidos no mundo da pesca
e da aquicultura através de temas-chave como biodiversidade,
sobrepesca, métodos de pesca sustentáveis, técnicas de cultivo
e responsabilidade do consumidor. As aulas incluem vídeos interativos, questões de múltipla escolha e jogos de RPG.
No final do dia, materiais informativos e didáticos são distribuídos aos alunos para que eles possam espalhar a mensagem
entre seus amigos e familiares.
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Projetos de Conservação
e Campanhas da
Friend of the Sea

ITÁLIA
SRI LANKA
EQuador
BRASIL

FIJI
mALDIVAS

Como uma ONG com a missão de conservar o ambiente
marinho, a FOS doou, ao longo dos anos, uma parte significativa
de suas receitas para iniciativas de conservação selecionadas.
Mais recentemente, a FOS desenvolveu seus próprios projetos
e campanhas para salvar espécies ameaçadas de extinção.

Proteção aos esturjões em perigo de extinção
Nas últimas décadas, a antropização dos rios, a poluição e a
pesca ilegal ameaçaram a existência de esturjões em todo o
mundo. A maioria das espécies está criticamente ameaçada de
extinção.
A Friend of the Sea apoia e participa, em colaboração com a
Associação Italiana de Pesca Esportiva (FIPSAS), de um projeto
para proteger o esturjão-adriático da extinção. Mais de 15.000
esturjões microchipados da empresa de caviar Storione Ticino,
a qual é certificada Friend of the Sea, foram introduzidos nos
principais rios do norte da Itália. Relatos de avistamentos de juvenis reproduzidos na natureza confirmam o sucesso do projeto. A Friend of the Sea produziu um documentário profissional
disponível em sua página do Youtube.

A Friend of the Sea apoia e doa parte
de suas receitas para os seguintes
projetos de conservação:

África DO SUL
URUGUAi
argentina

Campanha para salvar as baleias
de atropelamentos navais
Em 2015, a Friend of the Sea lançou uma campanha com foco
no número crescente de baleias sendo mortas ou afetadas por
atropelamentos navais.
A baleia-azul-pigmeia e outras baleias se alimentam e se reproduzem no Oceano Índico, ao sul do Sri Lanka. A mesma área
é uma das rotas de tráfego de cargas mais movimentadas do
mundo. Além dos possíveis atropelamentos mortais, a “parede
de ruído” gerada pelos navios provoca impactos negativos sobre a alimentação e o comportamento reprodutivo das baleias.
A Friend of the Sea tem pressionado o World Shipping Council
(WSC) e o governo do Sri Lanka para que estes submetam uma
proposta à Organização Marítima Internacional (IMO) com o
objetivo de mover as rotas de navegação 15 milhas ao sul, reduzindo assim o risco de atropelamentos em 94%. Além disso, a
Friend of the Sea propôs ao WSC um projeto global para desenvolver abordagens e soluções que permitam a redução desse
impacto ambiental.

Conservação de tubarões-baleia nas Maldivas

Projeto para salvar albatrozes

Programa de Pesquisa de tubarões-baleia das Maldivas (MWSRP), instituição de pesquisa sem fins lucrativos
dedicada ao estudo de tubarõesbaleia, que promove iniciativas de
conservação voltadas para a comunidade nas Maldivas e no Oceano
Índico.

Salvem os Albatrozes, uma campanha
global da Royal Society para a proteção de aves, alcança resultados tangíveis na conservação de aves marinhas
que estão ameaçadas de extinção. O
projeto educa pescadores e as partes interessadas da indústria em sete
pontos de grande ocorrência de capturas acidentais de aves marinhas em
todo o mundo, incluindo Argentina,
Brasil, Chile, Equador, Namíbia, África
do Sul e Uruguai.

Propagação de recifes de corais em Fiji
Organização de Desenvolvimento da
Aquicultura para o Ambiente (ADE),
uma organização sem fins lucrativos
que desenvolve projetos de conservação e pesquisa com recifes de corais em Fiji, tal como a reabilitação
de recifes com o envolvimento da
comunidade local.

12

NAMíBIA

Projeto com focas-monge na Itália
Organização de Conservação das
Principais Aves Italianas (LIPU), a qual
desenvolve um projeto para a proteção e conservação de habitats na
lagoa de Veneza que hospeda focas-monge e aves marinhas.

Comprometimento
com o meio ambiente

Friend of the Sea na
Mídia International

Por que escolher
a certificação
Friend of the Sea?

Quais são os benefícios
da certificação
Friend of the Sea?

. Experiência - 30 anos na área de certificação
de pescados sustentáveis

. Confirmar, destacar e promover seu envolvimento
na conservação de habitats marinhos

. Independência da indústria

. Contribuir para a conservação marinha
apoiando a Friend of the Sea

. Apenas um selo para aquicultura, pesca,
Ômega-3 e agora transporte naval e outros
. Reconhecida por organismos nacionais
de acreditação
. Auditoria de terceiros por organismos
de certificação independentes
. Processo de auditoria rigoroso
e ao mesmo tempo rápido

. Ter sua certificação promovida na mídia
. Atrair consumidores responsáveis
. Acessar novos mercados
. Participar em eventos de networking
. Marketing conjunto com a FOS

. Acessível também para empresas de pequena escala
. Inclui responsabilidade social
. Apoia projetos de conservação
e iniciativas de conscientização
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Um Crescimento
Saudável
O balanço financeiro anual de 2017 reflete
o crescimento da Friend of the Sea e da
Friend of the Earth. Usando os recursos
de modo cauteloso e eficaz, as receitas da
Friend of the Sea de 1.131.000 euros foram
mais do que suficientes para cobrir os
custos de 1.041.000 euros.
As receitas são geradas principalmente
através dos royalties pagos pelas empresas
que usam o selo registrado da Friend of
the Sea (e da Friend of the Earth) em seus
produtos e parcialmente por doações
de fundações. Os custos de marketing
da Friend of the Sea são direcionados
principalmente para programas de
conscientização e projetos de conservação.
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PESCA
SUSTENTável

AGRICULTURA
SUSTENTável

Aquicultura
SUSTENTável

PECUÁria
SUSTENTável
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5% CONSERVAção
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CUSTOS
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2017

LUCROS/PERDAS

5% outros
24% FUNCIONÁRIOS

18% CONSCIENTIZAÇÃO

CUSTO TOTAL

15% ESCRITÓRIO
33% MARKETING
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Twenty-six years ago, when I started working for
the Earth Island Institute’s Dolphin-Safe program
and visiting tuna companies to have them join
the project, some of the representatives I met
looked at me as if I was coming from another
world. For the first time someone was pushing
them to consider their environmental impact and
the impact of their supplying fleets.
In the Nineties and until the beginning of the
new Millennium, no data was available about the
state of the stocks and only few experts knew
that fisheries captures had grown five-fold to
reach a maximum. It was only with Internet and
the development of certifications like Friend of
the Sea that the fish industry and consumers
became aware of the problem and the need to
choose sustainable sourcing.
Ten years after, the seafood and omega3
industries have revolutionized their perception
of aquatic resources. An impressive amount of
companies has engaged to sustainable sourcing,
while entire countries and international entities
have introduced laws and regulation to have their
fishing and aquaculture industries sustainable.
Unfortunately, not all promises have been kept
and green washing is still widespread. As a
consequence, the marine habitat is still being
overexploited in oceans, rivers and lakes; some
tuna fishing fleets still kill dolphins; crews are still
forced to stay years at sea, against International
labour conventions and human rights. While
some tangible conservation results have been
achieved, some stocks recovering and some
countries breaking down on slavery, our mission
is still far from being accomplished.
Paolo Bray, Founder and Chief Executive
Director of Friend of the Sea.

Friend of the Sea
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Friend of the Earth:
Um Dever para o Futuro
Friend of the Earth é um Programa
de Certificação Internacional destinado
a produtos sustentáveis da agricultura
e da pecuária.
Sua missão é promover práticas agrícolas
sustentáveis por meio da certificação
e da conscientização dos consumidores.
O crescimento exponencial da população global e o aumento
da demanda por alimentos têm o potencial de causar impactos
ambientais significativos se práticas agrícolas sustentáveis não
forem seguidas corretamente.

SOLO

ÁGUA

BIODIVERSIDADE

CLIMA

erosão,
impermeabilização,
contaminação por
substâncias tóxicas,
compactação e
desertificação.

perdas, degradação dos
ecossistemas e espécies
ameaçadas de extinção.

poluição por substâncias
tóxicas, eutrofização
e uso em excesso. A
agricultura corresponde
a 70% do uso da água
no mundo.

alterações climáticas,
emissões de GEE, em
particular dióxido de
carbono e metano.

É notório que a agricultura e a pecuária devem tomar a iniciativa de assumirem práticas sustentáveis a fim de garantirem o
atendimento de suas futuras demandas.
Com padrões claros e rigorosas auditorias de terceiros, a certificação da Friend of the Earth é uma maneira confiável e efetiva
para os agricultores e as empresas de alimentos demonstrarem
seus compromissos com as práticas de gestão sustentáveis.

O logotipo e os padrões da Friend of the
Earth fornecem garantia aos consumidores
tanto para os produtos agrícolas quanto
para os pecuários.

Critérios da Friend of the Earth
Os padrões da certificação têm como base as Diretrizes
da FAO - SAFA (Sustainability Assessment of Food and
Agriculture Systems). Seus princípios baseiam-se em:

Produtos da Agricultura e Pecuária
Preservação e proteção do ecossistema
Uso de práticas integradas para manejo de pragas
Melhor eficiência energética
Otimização de recursos
Conformidade com regulamentações
Responsabilidade social corporativa
Cadeia de custódia

Desenho animado da super-heroína da Friend of the Earth
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Empresas Fornecendo
Produtos Certificados
pela Friend of the Earth

empresas certificadas
PRESENça da Friend of the earth

O azeite de oliva
Roi é certificado
pela Friend of
the Earth

A Friend of the Earth está crescendo
rápido e tem como objetivo tornar-se o
principal Programa de Certificação para
a produção agropecuária sustentável.
Até o final de 2017, a Friend of the Earth tinha mais
de 20 empresas certificadas com sedes na Itália, Costa
Rica, França, Grécia, Equador, Peru, África do Sul, Sri
Lanka, Turquia e EUA.

A Friend of the Earth promove, ao
longo de seus padrões de certificação,
“melhores práticas” para a agricultura
sustentável.

O Parmigiano Reggiano
Antica Latteria Ducale
é certificado pela
Friend of the Earth
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Projetos de Conservação
da Friend of the Earth
Em 2016, a Friend of the Earth
lançou dois importantes projetos
de conservação alinhados com a
sua missão de proteger espécies
e habitats ameaçados de extinção.

Proteção para as borboletas

Projeto de conservação de gastrópodes

A Friend of the Earth, em colaboração com a Associação
Polyxena, iniciou o projeto “Save the Butterflies”. A Itália é o
país europeu com o maior número de espécies de borboletas.
De acordo com a lista vermelha da IUCN, a Itália possui 60% de
todas as espécies de borboletas da Europa, algumas das quais
(cerca de 4%) estão em perigo devido à destruição de habitats,
agricultura intensiva e mudanças climáticas.

Em conjunto com o a iniciativa para a conservação das borboletas, a Friend of the Earth iniciou outro projeto de proteção
aos animais: o Projeto “Italian Snail conservation” desenvolvido
na Toscana, Itália.

O projeto consiste em proteger algumas das espécies de borboletas mais vulneráveis por reprodução ex situ e posterior liberação em habitats controlados e protegidos. A reprodução
ex situ é realizada no Laboratório da Polyxena, localizado no
jardim botânico “Lama degli Ulivi “ em Monopoli (Bari - Itália),
onde o ciclo de vida inteiro das borboletas é reproduzido: dos
ovos colocados nas plantas até a liberação na natureza.
Os cidadãos também estão envolvidos em várias “atividades
científicas” e podem participar ativamente durante a liberação
das borboletas e o processo de monitoramento.
Desde a abertura oficial em junho, a casa “Farfalia” abrigou várias espécies, entre elas Zerynthia Cassandra, Melanargia arge,
Hipparchia sborodonii e Charaxes Jasius.
A Friend of the Earth espera que esta seja apenas uma iniciativa
para ser replicada em outras áreas e países.
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Da lista prioritária de espécies e hábitats que devem ser protegidos na região da Toscana (de acordo com a lista vermelha da
IUCN para espécies ameaçadas e habitats), Melanopsis etrusca
e Xerosecta giustii foram selecionados para proteção.
O projeto consiste tanto em ações administrativas quanto em
intervenções de conservação, ambas direcionadas visando a
proteção e preservação das espécies em habitats naturais, reduzindo o risco de extinção desses pequenos moluscos que
são fundamentais para a manutenção da biodiversidade do
planeta.
A colaboração do Museu de História Natural da Universidade
de Florença, de especialistas mundiais e de outros museus nacionais e internacionais possibilitou a realização da criação ex
situ, da liberação controlada e da conscientização ambiental.
A Friend of the Earth está comprometida em aumentar suas
iniciativas de conservação nos próximos anos, como parte de
seus esforços para proteger o meio ambiente e conscientizar
o público.

Cobertura de mídia
da Friend of the Earth

