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POR QUE PRECISO
DE CERTIFICAÇÃO

FLORESTAL?

Nessa cartilha você entenderá 
um pouco mais sobre o assunto 
de maneira rápida e prática. A 

certificação traz muitas melhorias 
para o seu negócio tornando a 

produção florestal mais sustentável. 
Vamos lá?



1

A certificação florestal é um processo voluntário, que 
busca contribuir com a conservação dos recursos 
naturais, garante que os empreendimentos florestais 
certificados estão de acordo com a leis nacionais e 
internacionais. A Certificação atua com base nos três 
pilares da sustentabilidade:

AMBIENTALMENTE ADEQUADO: preservação do meio 
ambiente e da sua forma natural, avaliando impactos, 
buscando evitá-los e mitigá-los. Respeito a fauna, a 
flora, aos recursos hídricos e a tudo que compõe a 
natureza.

SOCIALMENTE JUSTO: considera o contexto social 
como fundamental para equilíbrio da sustentabilidade. 
Incorpora a saúde e segurança dos trabalhadores, 
direitos humanos, comunidades tradicionais e tudo 
o que compõe o meio social. Respeitando crenças, 
costumes e tradições.

ECONOMICAMENTE VIÁVEL: por meio da adoção de 
boas práticas de manejo, de procedimentos e do 
uso consciente de recursos e tecnologia, busca-se 
alavancar a produção e por consequência a obtenção 
do retorno financeiro esperado. A obtenção da 
certificação, também é uma excelente ferramenta de 
marketing positivo para o empreendimento certificado.

O QUE É A CERTIFICAÇÃO 
FLORESTAL
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QUEM PODE SER 
CERTIFICADO?

Todo produtor de florestas que gere algum produto de 
origem florestal, pode ser certificado. Esse produto 
gerado pode ser madeireiro ou não madeireiro.

Como exemplos, as florestas nativas, as plantações 
florestais com objetivo de produção madeireira, como 
Pinus e Eucalipto e subprodutos da floresta, como 
castanha, açaí e erva-mate.

Podem ser empresas, comunidades e produtores, de 
pequeno, médio e grande porte. Que possuam ou façam 
a gestão de produtos florestais. 
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Para obter a certificação, o produtor rural, empresa 
ou comunidade, precisa escolher um selo e conhecer 
a norma, com princípios e critérios que precisam ser 
atendidos.

Em seguida, uma certificadora precisa ser contratada. 
É ela quem vai realizar uma auditoria, que vai avaliar o 
desempenho do empreendimento perante os padrões 
de certificação, estabelecidos por organizações que as 
regem.

É importante lembrar que as auditorias ocorrem para 
atestar CONFORMIDADE, visto que o nome dado a itens 
em desacordo é NÃO CONFORMIDADE. 

O empreendimento pode fazer auditorias internas, com 
o objetivo de preparar-se para as auditorias anuais 
de certificação e monitorar/ medir o andamento das 
atividades.

O QUE FAZER PARA 
CERTIFICAR?
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Açaí

A certificação pode não ocorrer quando ocorrerem 
situações de não atendimento aos padrões de 
certificação, tais como: desrespeito às leis, trabalho 
escravo, trabalho infantil, extração ilegal de madeira e 
desmatamento de vegetação nativa.

A preservação da vegetação e da fauna nativa, 
regularização trabalhista e respeito às comunidades 
locais que possam sofrer qualquer interferência diante 
das atividades florestais, são fatores imprescindíveis 
para o alcance da certificação.

O QUE PODE IMPEDIR 
DE CERTIFICAR?

Os certificados, tem validade por um período de 
cinco anos. Após este período um novo ciclo se 
inicia e um novo certificado é emitido. 

POR QUANTO TEMPO 
VALE UM CERTIFICADO?
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QUAIS OS TIPOS
DE CERTIFICAÇÃO

Existem alguns tipos de certificações, como:

• Certificação de manejo florestal individual

• Certificação de manejo florestal em grupo

- Em que temos diversos produtores e/ou 
empresas reunidos para obterem um mesmo 
certificado.

• Certificação de Cadeia de Custódia

• Certificação de Madeira controlada



5

TIPOS DE CERTIFICAÇÃO

A certificação de Manejo Florestal está vinculada a 
floresta e suas operações, garante que os aspectos 
relacionados a plantio, manutenção, extração, operações, 
rendimentos e muito outros itens referentes ao manejo, sejam 
executados de maneira responsável.

A certificação Cadeia de Custódia é a que garante a 
existência do produto certificado em todos os elos da 
corrente de produção. Ela começa na floresta e vai até 
o produto final, ou seja, do princípio ao fim da cadeia. 

A exemplo, encaixam-se nesta modalidade: serrarias, gráficas 
e indústrias. Tendo como produto final os papéis, embalagens, 
móveis, laminados, fraldas, tintas e muitos outros.

MANEJO FLORESTAL

CADEIA DE CUSTÓDIA - COC

A Madeira Controlada é uma maneira de obter 
material que, apesar de não certificado, ele vem 
de fonte legal e segura. 

De maneira simples, seguem itens do que NÃO PODE OCORRER 
em um empreendimento de madeira controlada: 
• exploração ilegal de madeira 
• violação de direitos tradicionais e humanos 
• degradação de áreas de alto valor de conservação 
• desmatamento de vegetação nativa para plantio florestal 
• madeira gerada por organismos geneticamente modificados

MADEIRA CONTROLADA
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A primeira etapa a realizar para conseguir a certificação é contatar o organismo 
certificador devidamente credenciado, que são as organizações independentes 
que realizam o processo de certificação.

Elaborar os procedimentos operacionais e um plano de manejo descrevendo o 
manejo adotado pelo empreendimento, seguindo os Princípios e Critérios contidos 
na norma que o organismo certificador utilizará para realizar a sua auditoria.

Se você acredita que seu empreendimento está pronto para uma avaliação de 
certificação), é possível dispensar a pré-avaliação. Isso reduz os custos de 
auditoria.

O resultado da pré-avaliação é um relatório com apontamento dos pontos fortes 
e fracos das atividades em sua floresta. Os pontos fracos precisam ser corrigidos 
antes da avaliação de certificação.

A avaliação de certificação é realizada para verificar a conformidade do manejo 
da floresta, em acordo com as exigências do selo.  
Após a avaliação, o relatório final com os resultados da auditoria é emitido, sendo 
submetido ao organismo certificador.

Havendo aprovação por parte do organismo certificador,  o certificado é emitido, 
tendo validade de cinco anos. Caso o organismo certificador não aprove, serão 
necessárias ações e mudanças para assegurar a certificação no futuro.

Serão realizadas avaliações anuais do 2º ao 5º ano da certificação. Após o 5º ano, 
o organismo certificador fará uma reavaliação completa, que se compara com a 
avaliação principal. O resultado sendo positivo, você será recertificado por mais 5 anos.

1. Contate um organismo certificador

2. Plano de manejo e procedimento operacional

3. Pré-avaliação (opcional)

4. Relatório de avaliação

5. Avaliação de certificação

6. Emissão de certificado

7. Recertificação

PASSO A PASSO DA CERTIFICAÇÃO
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AGRADECEMOS 
PELA ATENÇÃO! 

Agora que você conhece mais 
sobre o assunto poderá avançar 

ainda mais em seu negócio. 

O Diálogo Florestal acredita e 
apoia a certificação florestal 

como meio de fomento para 
uma produção mais sustentável



O Diálogo Florestal é uma iniciativa inédita e independente 
que facilita a interação entre representantes de empresas, 
associações setoriais, organizações da sociedade civil, 
associações de classe ou que congreguem diferentes 
interesses, universidades, centros de ensino e/ou pesquisa. 
Nasceu destinado a implementar uma nova maneira de 
dialogar entre setores historicamente antagônicos, como por 
exemplo empresas do setor de base florestal e organizações 
ambientalistas.

O Diálogo Florestal brasileiro existe desde 2005 e foi inspirado 
no The Forest Dialogue (TFD), iniciativa internacional.

O Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina, foi criado 
depois de 2008. Tem como objetivo geral discutir e propor 
soluções para assuntos que dizem respeito à silvicultura e 
à conservação, contribuindo no incremento da qualidade de 
todas as formas de vida e no combate à crise climática.

APOIO FÓRUM FLORESTAL PR E SC

WestRock, Adami, Klabin, Arauco

SECRETARIA EXECUTIVA

Apremavi

APOIO, ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO

Diálogo Florestal, 2Tree Ambiental 
e Fórum Florestal PR e SC
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