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setor de árvores plantadas
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O que é a certificação florestal?
Certificação Florestal é um processo no qual as empresas do setor de base
florestal se voluntariam para serem auditadas por uma terceira parte, que são
as certificadoras. Estas são responsáveis por atestar se toda a cadeia produtiva
da companhia atua com base nas boas práticas de manejo florestal e seguindo
determinados padrões internacionais que asseguram que os aspectos sociais e
ambientais do manejo sejam considerados.
A certificação confirma a conduta de gestão das operações florestais e
industriais baseada em três pilares:

Social

Econômico

Ambiental
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Tipos de certificação
Atesta que o manejo florestal (operações
florestais) é conduzido de forma responsável,
ou seja, seguindo os princípios e critérios de
responsabilidade social e ambiental
estabelecidos pelas normas do sistema de
certificação, como os atualmente existentes
FSC e PEFC/Cerflor.

Verifica todas as etapas da produção,
distribuição e venda de um produto de origem
florestal, aplicando-se apenas aos fabricantes
que utilizam matéria-prima de origem
certificada ou controlada e não oriundas de
desmatamento ou conversão de áreas.
Arquivo Ibá
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Processo de certificação
O processo de certificação florestal é composto por cinco etapas:

Contato
• Adequação e
regularização da
propriedade das
operações
(florestal e
industrial)

Adequação

• Contato com a

certificadora e
solicitação
voluntária de
auditoria pela
empresa ou
produtor florestal
interessada(o).

• Análise do
processo produtivo
pela certificadora
com apresentação
de parecer em
relatórios com
sugestões para
adequação da
propriedade de
acordo com os
princípios e critérios
da certificadora.

Readequação
• As condutas fora
dos padrões são
apontadas pela
certificadora e
devem ser
corrigidas pela
empresa/produtor
florestal.

• Com todos os
padrões de
qualidade em
conformidade
com as normas
estabelecidas
pelo sistema, a
empresa recebe a
certificação.

Certificação

Monitoramento
• Após certificada,
a empresa deve
manter seu
padrão de
qualidade e segue
avaliada
anualmente pela
certificadora.

Avaliação
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Sobre a certificação

Abrange desde o pequeno

produtor de base florestal até grandes empresas de setores diversos;
Verifica desde os métodos de produção de muda, plantio e colheita, até a garantia de origem da
madeira para produção industrial;
Acompanha a rastreabilidade

da madeira em todas as etapas de produção;
Avalia os impactos ao meio ambiente e comunidades do entorno;
Confirma o cumprimento das leis de direitos dos trabalhadores envolvidos no processo.

Arquivo Ibá
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Coordenado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
(Inmetro )
Certifica Manejo Florestal Sustentável (MFS) e Cadeia de Custódia (CoC)
Atua com requisitos definidos por normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).

Estabelece as normas para manejo florestal e cadeia de custódia, e
define os procedimentos que as certificadoras devem seguir em suas
avaliações de certificação.
Atesta que o produto comercializado provém de um manejo florestal
ambientalmente adequado e certificado.
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Arquivo Cenibra
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• Garantia de origem
• Reconhecimento
do mercado
• Responsabilidade
Socioambiental
• Segurança
• Imagem
Corporativa

Consumidores

• Garantia de mercado
• Melhoria da imagem
• Melhoria da gestão
econômica,
ambiental e social
• Engajamento com as
comunidades do
entorno

Beneficiadores e revendedores

Produtores florestais

Arquivo Duratex

• Garantia de origem
• Ao optar por um
produto
certificado, o
consumidor se
torna um agente
transformador da
sociedade
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BRASIL
Certificação
em
números*

2.468.112,32 hectares de florestas plantadas certificadas;
24 certificações de manejo florestal pelo Cerflor;
68 certificações de cadeia de custódia para produtos de
origem florestal.

6,411 milhões de hectares certificados na modalidade
de manejo florestal;

103 operações de manejo envolvidas, entre áreas de
florestas nativas e plantadas;

1035 certificados (aproximadamente) na modalidade
*Fonte: http://www.florestal.gov.br

de cadeia de custódia.
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