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- Principais agentes 

do processo 

1. CERTIFICAÇÃO  



O que é Certificação?  

De acordo com a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT (2010): 

 

   “ certificação é o conjunto de atividades 

desenvolvidas por um organismo independente da 

relação comercial, com o objetivo de atestar 

publicamente, por escrito, que determinado produto, 

processo ou serviço está em conformidade com os 

requisitos especificados.”  

 

FICAR + CERTO  
 



Agentes e funcionamento das certificações  

 

Durante o processo de certificação vários atores são 

envolvidos para que o solicitante receba a autorização 

de utilização do selo e demonstre ao consumidor que 

está de acordo com os requisitos necessários 

estabelecidos pelo padrão escolhido. 

 



Agentes e funcionamento das certificações  

 

 Todo processo é iniciado com a construção e validação 

dos padrões de certificação por uma organização;  

 Em seguida uma organização, chamada de certificadora, 

que necessita ser credenciada para avaliação do 

solicitante; 

 E, por fim, o solicitante será avaliado de acordo com os 

princípios e critérios estabelecidos no padrão, para 

verificar se o seu estabelecimento está em condições ou 

não de receber o selo pretendido, conforme esquema a  

seguir. 

 

 



Agentes e funcionamento das certificações  

 
 

Credenciador 

Certificador 

Padrões 

Organização independente que cria padrões 

Princípios e Critérios que 

caracterizam  o padrão (itens a 

serem atendidos) 
Organização independente autorizada a fazer as 

auditorias de certificação cumprindo os padrões 

pré-estabelecidos por seu credenciador 



Agentes e funcionamento das certificações  

 

 

Credenciador 

Consumidor Mensagem Produtor 

Certificado
r 

Padrões 



Agentes e funcionamento das certificações  

Auditorias: 

 

 Permitem uma complexa abordagem do 

empreendimento, podem envolver entrevistas com os 

trabalhadores, reuniões públicas com a comunidade, 

consulta a stakeholders, análise documental, avaliação 

do planejamento estratégico, além da avaliação direta 

de aspectos técnicos e operacionais em campo. 

 

 

 



Selos 



Porque se certificar? 
 

 



Poluição do ar; 

Poluição da água; 

Resíduos Sólidos; 

Ruídos; 

Novas Tecnologias 

LEGISLAÇÃO 

Municipal; 

Estadual; 

Federal 

Opinião Pública; 

Clientes; 

Investidores; 

Mercados 

Residentes 

Locais; 

ONG’S; 

Sindicatos 

ORGANIZAÇÃO 

Figura 1-  Pressões sobre a política global da empresa. 



- Histórico,  

 

- Funcionamento e 

principais normas 

conhecidas; 

 

- Modalidades da 

certificação 

2. CERTIFICAÇÃO FLORESTAL  



 A floresta como fornecedora de recursos  

 A utilização da floresta faz parte da evolução humana, 

desde os tempos mais remotos de nossa civilização;  

 

 

 

 

 
 Até o século XVIII, a floresta forneceu a matéria prima 

para quase todas as atividades dos povos civilizados.  

Pré-

História 

- Utensílios domésticos  ou de 

trabalho 

- Combustível (descoberta do fogo) 

- Material de construção (moradias) 



 O século XIX é considerado a época de grande 

exploração dos recursos naturais na Terra;  

 Estes eram necessários para manter o ritmo sempre 

crescente da industrialização no mundo.  

Revolução 

Industrial 

- Especialização do trabalho 

- Aumento da produção 

- Início de uma maior 

exploração dos recursos 

naturais 

A floresta como fornecedora de recursos  



 Com o tempo, as áreas florestadas foram substituídas 

por cidades, estradas (ferrovias e rodovias) e plantações 

agrícolas; 

 O aumento da população e o desenvolvimento 

tecnológico industrial acarretam na exploração de cada 

vez mais recursos naturais em todo o mundo.  

Dias  

Atuais 

- Globalização 

- Difusão de tecnologias 

- Desmatamento 

- Efeito estufa 

A floresta como fornecedora de recursos  



 Diante deste quadro a humanidade vive o dilema: 

 

◦ Como atender a demanda de um mundo em constante 

crescimento e ao mesmo tempo manter os recursos 

naturais para presentes e futuras gerações? 

 

 

A floresta como fornecedora de recursos  



• Para tentar resolver essa questão entra em cena o 

chamado : “desenvolvimento sustentável” 

 

• Esse foi o conceito criado para demonstrar que o 

desenvolvimento econômico pode coexistir com 

conservação do meio ambiente.  

 

A floresta como fornecedora de recursos  



 No caso da floresta, desenvolveu-se uma série de 

técnicas específicas denominadas de Manejo florestal 

sustentável.  

 

 Mas, como provar que estas técnicas estão de fato sendo 

aplicadas?  

 

 

 

 

 

 

A floresta como fornecedora de recursos  



• É neste contexto que surge a: 

 

 

CERTIFICAÇÃO FLORESTAL 

 
 “Um mecanismo de controle, não-governamental e 

voluntário, pelo qual se atestam determinadas 

características do manejo praticado por uma operação 

florestal”  

 

 

 

 

 



• A raiz do surgimento da certificação florestal está na 

década de 1980, a chamada “década de fogo”: 

 

• Brasil : a Amazônia ganhava destaque na imprensa 

com o desmatamento médio anual de 1,2 à 2,5 

milhões de ha; 

• Indonésia: a fumaça provocada por grandes 

incêndios denunciava a derrubada de cerca de 1,7 

milhões de ha/ano; 

• Congo: a segunda maior floresta tropical do planeta, 

sofria e destruía o alimento, o abrigo e o sustento 

das populações tradicionais. 

 

Histórico da Certificação Florestal 



 Preocupação com o meio ambiente 

  

 Em todo o mundo, as imagens dos desmatamentos nas 

florestas tropicais causavam impacto na população e 

estarreciam organizações ambientalistas, que passaram, 

então, a fazer severas críticas ao setor industrial de base 

florestal. 

 

Histórico da Certificação Florestal 



 Segundos dados da FAO (2010), o desmatamento tem 

diminuído, porém os dados ainda são alarmantes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório da FAO (FRA, 2010). 

 

Década Média anual em milhões de ha 

1980 - 1990 11,3 

1990 - 2000 16,8 

2000 - 2010 13 

Histórico da Certificação Florestal 



A indústria florestal e madeireira começou a 

ser afetada por: 

- Campanhas lideradas por ONG’s 

direcionadas ao boicote de produtos 

originados de florestas tropicais. 

  Primeiras consequências  

Histórico da Certificação Florestal 



 

Teve pouca influência sobre o ritmo de desmatamento 

 

a) levava à desvalorização da floresta como opção produtiva e 

incentiva sua substituição por outras atividades (agricultura, 

pecuária etc); 

b) nivelava por baixo, não reconhecendo as iniciativas sérias 

que buscavam a sustentabilidade das florestas; 

c) como a maior parte da madeira produzida era consumida pelo 

próprio país (85%), o boicote e sua redução atingiram uma 

pequena parcela. 

 

  Primeiras consequências  

Histórico da Certificação Florestal 



 Diversas reivindicações sobre o manejo florestal; 

 Ausência de instrumentos para diferenciar o bom manejo 

florestal das práticas exploratórias; 

 Proliferação de inúmeros selos confundindo o consumidor. 

 

 

 

 

  Outras conseqüências  

 

? 

? 

Histórico da Certificação Florestal 



  Surgimento da Certificação Florestal 

Bom manejo 

florestal.  

Desenvolvimento  um sistema de 

Certificação Florestal. 

1989: 

Rainforest Alliance 

Propõe programa com uma lógica diferente 

boicote Não 

Incentivo ao 

consumo de 

produtos 

Identificação dos produtos 



Histórico da certificação florestal 



 Todos os sistemas de certificação operam com base em 

princípios, critérios e indicadores. 

 Esses indicadores devem ser elaborados segundo os 

princípios gerais do sistema; ao mesmo tempo, devem 

levar em consideração as peculiaridades regionais do 

país e de seus ecossistemas. 

 Os sistemas de certificação com maior atuação no 

Mundo, atualmente, são: FSC e o PEFC 

 Padrões de certificação 



• Entre 1991 e 1992 foram realizadas reuniões 

envolvendo ONGs, produtores e consumidores de 

madeira  era o início do FSC ou Conselho de Manejo 

Florestal; 

• Durante três anos (1991-1993) foram desenvolvidos os 

padrões para certificação de florestas, através de um 

processo de consulta internacional. Entre as etapas da 

consulta realizaram-se estudos em 10 países, dentre os 

quais o Brasil; 

• Em outubro de 1993 foi realizada, em Toronto, a 

assembléia de fundação do FSC. 

 

FSC - Forest Stewardship Council  



 O selo FSC tem como objetivo fornecer uma garantia da 

origem. Ele atesta que a madeira (ou outra matéria-

prima ou produto florestal) utilizada num produto é 

oriunda de uma floresta manejada de forma responsável 

por meio do cumprimento de seus Princípios e Critérios;  

 O padrão é constituído de dez princípios aplicáveis em 

qualquer parte do mundo; 

 No início de 2012 foi publicado o novo padrão, após 

revisão de mais de 2 anos. 

 

 

FSC - Forest Stewardship Council  



• Princípio 1: Obediência às leis e aos princípios do FSC 

• Princípio 2: Direitos e responsabilidades de posse e uso 

• Princípio 3: Direitos dos povos indígenas 

• Princípio 4: Relações comunitárias e direitos dos trabalhadores 

• Princípio 5: Benefícios da floresta 

• Princípio 6: Impacto ambiental 

• Princípio 7: Plano de manejo  

• Princípio 8: Monitoramento e avaliação 

• Princípio 9: Manutenção de florestas de alto valor de 

conservação 

• Princípio 10: Plantações 

 

FSC - Forest Stewardship Council  



• Princípio 1: Cumprimento das Leis 

• Princípio 2: Direitos dos Trabalhadores e Condições de 
Trabalho 

• Princípio 3: Direitos dos Povos Indígenas 

• Princípio 4: Relações com a Comunidade 

• Princípio 5: Benefícios da Floresta 

• Princípio 6: Valores e Impactos Ambientais 

• Princípio 7: Plano de Manejo 

• Princípio 8: Monitoramento e Avaliação 

• Princípio 9: Altos Valores de Conservação 

• Princípio 10: Implementação das Atividades de Gestão 

 

 

 

FSC - Forest Stewardship Council  



 O PEFC ou Programa de Reconhecimento a Sistemas 

de Certificação Florestal foi fundado em 1999, como 

organização independente, não governamental e sem 

fins lucrativos, que promove a sustentabilidade do 

manejo florestal; 

 PEFC atua como uma organização “guarda-chuva”, que 

facilita o reconhecimento mútuo de um grande número 

de padrões nacionais de certificação; 

 O PEFC conta com mais de 30 iniciativas nacionais de 

certificação florestal, inclusive a iniciativa brasileira o 

CERFLOR. 

 

PEFC 



 

 Começou a ser idealizado pela SBS em 1991; 

 Em 1996 a SBS firmou parceria com a ABNT para sua 

efetiva elaboração; 

 Em 1998 iniciou-se a elaboração dos Princípios e 

Critérios; 

 Foi finalmente lançado em 2002; 

 Obteve reconhecimento do PEPF em 2005. 

Cerflor  - Sistema Brasileiro de  

Certificação Florestal 



Suas normas são (processo de revisão recente): 

 NBR 14789:2007 - Manejo Florestal - Princípios, critérios 

e indicadores para plantações florestais; 

 NBR 14790:2007 (tradução do Documento Técnico do 

PEFC - Anexo 4) - Cadeia de custódia; 

 NBR 15789:2008 - Manejo Florestal - Princípios, 

Critérios e Indicadores para florestas nativas; 

 NBR 16789:2010 - Manejo Florestal – Diretrizes para 

implementação da ABNT NBR 14789; 

 NBR 15753:2009 - Manejo Florestal – Diretrizes para 

implementação da ABNT NBR 15789. 

 

Cerflor  - Sistema Brasileiro de  

Certificação Florestal 



Os Princípios a serem cumpridos pelo produtor florestal 

que busca a certificação  do manejo pelo Cerflor são: 

 

 Princípio 1: Cumprimento da Legislação; 

 Princípio 2: Racionalidade no uso dos recursos 

florestais a curto, médio e longo prazos, em busca da 

sua sustentabilidade; 

 Princípio 3: Zelo pela diversidade biológica; 

 Princípio 4: Respeito às águas, ao solo e ao ar; 

 Princípio 5: Desenvolvimento ambiental, econômico e 

social as regiões em que se insere a atividade florestal. 

 

Cerflor  - Sistema Brasileiro de  

Certificação Florestal 



  

● Certificação do Manejo Florestal: Garante que 

as atividades do manejo florestal são realizadas de 

forma responsável, respeitando os princípios 

socioambientais. 

 

● Certificação da Cadeia de Custódia (CoC): Garante o 

rastreamento da matéria-prima, desde a produção até chegar ao 

consumidor. 

 

Floresta 

certificada 

Indústria certificada Produto certificado 

 Modalidades da certificação 



 As florestas podem ser manejadas para diferentes 

finalidades e produtos. Tal manejo pode ocorrer em 

florestas nativas ou em plantações florestais, para 

produtos madeireiros ou não madeireiros, ter colheita 

mecanizada ou manual e ser realizado por empresas, 

comunidades locais, produtores individuais ou grupos de 

proprietários de terras. 

Manejo florestal 



Sistema Mundo (ha) Brasil (ha) % 

FSC 190.780.723 6.961.155 3,7 

PEFC 251.114.594 1.742.152 0,7 

Total 
441.895.317 8.703.307 2,0 

Tabela 1  – Área total de florestas certificadas no Brasil e no 

mundo, pelos sistemas FSC e PEFC 

Fonte: FSC e PEFC (jan/2014) 

 

Manejo florestal 



Sistema Mundo  Brasil  % 

FSC 1260 100 8,0 

PEFC 498 16 3,2 

Total 1713 114 6,6 

Tabela 2 - Número de certificados de manejo florestal no Brasil e no 

mundo, pelos sistemas FSC e PEFC 

Manejo florestal 

Fonte: FSC e PEFC (jan/2014) 

 



Certificação de manejo: florestas nativas 

 As florestas naturais recobrem 31% (cerca 4 bilhões de  

hectares) da superfície do planeta;  

 

 Mais da metade da área destas florestas se encontram 

em apenas cinco países: Rússia, Brasil, Canadá, 

Estados Unidos e China. 

 



 A primeira certificação de florestas nativas do Brasil 

ocorreu em 1997 na Região Amazônica, pelo sistema 

FSC, e pertence a uma empresa que mantém o 

certificado até no ano de 2013. 

 

 Mesmo após mais de 15 anos do início da certificação de 

florestas nativas aqui no Brasil, o número de certificados 

ainda é pequeno.  

Certificação de manejo: florestas nativas 



Gráfico 1 - Números de certificados de manejo de nativas, pelo sistema 

FSC, por ano, válidos até 2011. 

 

Ano 

Certificação de manejo: florestas nativas 



 

◦ De forma geral, a maioria das empresas florestais na 

região amazônica ainda tem dificuldades adaptar as 

suas atividades a um processo de certificação florestal, 

principalmente, devido às adequações legais 

(ambientais, fundiárias e trabalhistas) e as adaptações 

ao manejo de baixo impacto, necessários para a 

obtenção do selo.  

 

Certificação do manejo: florestas nativas 



 De acordo com os dados da FAO (2010) as plantações 

florestais constituem, aproximadamente, 7% da área 

total de florestas no mundo, ou seja, mais de 260 

milhões de hectares;  

 Cerca de 25 milhões são plantações de rápido 

crescimento, e fornecem em torno de 40% das 

necessidades de madeira a nível mundial; 

 Entre 2000 e 2010, a área de plantios aumentou cerca 

de 5 milhões de hectares por ano e a maior parte se 

estabeleceu na China; 

 Três quartos de todas as plantações florestais 

consistem de espécies nativas, enquanto um quarto 

refere-se a espécies introduzidas nos países.  

 

Certificação do manejo:  

plantações florestais 



 Em 2012, verificou-se um total de aproximadamente 6,7 

milhões de hectares de plantações florestais, somente 

dos gêneros de Eucalyptus e Pinus (ABRAF, 2013);  

 

 A maioria destas plantações está concentrada no sul e 

sudeste brasileiro.  

Certificação do manejo:  

plantações florestais 



 A primeira certificação realizada no Brasil ocorreu em 

1995 no estado de São Paulo, por meio do sistema 

FSC, e se mantém certificada até o ano de 2013.  

 Há por esse sistema 77 certificados, tendo seu pico 

ocorrido em 2002, 2004 e a partir de 2010, com o início 

das certificações de alguns produtores florestais 

fomentados.  

 

Certificação do manejo:  

plantações florestais 



Ano 

Gráfico 2 - Números de certificados de manejo de plantações 

florestais, pelo sistema FSC, por ano, válidos até agosto de 2012. 

Certificação do manejo:  

plantações florestais 



 Verifica-se que há real preocupação dos 

empreendimentos brasileiros que realizam plantações 

florestais em se certificar, pois cerca de 60% destas 

estão certificadas; 

 Porém, a maior parte da área de plantações certificadas 

pertence às grandes organizações industriais do setor 

produtivo florestal, dos quais somente 8 certificados 

representam cerca de 35% da área total certificada. 

 

 

Certificação de manejo:  

plantações florestais 



Cadeia de Custódia 

 Para que um produto elaborado com matéria prima 

florestal possa levar o selo de certificação florestal estes 

devem ser rastreados em todo o seu processo 

produtivo.  

 Esse processo visa assegurar que os materiais 

certificados não se misturem com os materiais não 

certificados.  

 A verificação deste rastreamento é realizada de forma 

independente por uma certificadora e é conhecida como 

certificação Cadeia de Custódia (CoC).  

 



Etapas de certificação Cadeia de Custódia para um livro. 
 

Cadeia de Custódia 



 

 É importante entender que a certificação CoC garante 

apenas que a matéria prima utilizada na confecção do 

produto, provém de florestas certificadas.  

 

 A certificação deve ser vista como um diferencial frente à 

ilegalidade e não como uma garantia de qualidade do 

produto para a venda.  

Cadeia de Custódia 



Sistema Mundo Brasil % 

FSC 27.246 1030 3,8 

PEFC 10.079 59 0,6 

Total 37.325 1.089 2,9 

Tabela 3 - Números de certificados Cadeia de Custódia, no Brasil e 

no mundo, nos dois principais sistemas de certificação, FSC e PEFC 

Fonte: FSC e PEFC (jan/2014) 
 

Cadeia de Custódia 



 Os números da certificação de cadeia de custódia são 

crescentes em todo o mundo, sendo estes superiores 

ao de manejo florestal.  

 Os países com maior número de certificados do PEFC 

foram a França, Alemanha e Inglaterra.  

 No FSC, destaque para EUA, China, Reino Unido, 

Alemanha, Itália, Holanda e Japão.  

 No Brasil o maior número de certificados pertence às 

Gráficas (FSC e PEFC, 2013).  

 

 

Cadeia de Custódia 



   

   

Cadeia de Custódia 



- Processo de 

elaboração 

 

- Desafios e 

oportunidades 

 

Certificação SLIMF FSC 



SLIMF 

 No sistema FSC há uma modalidade chamada SLIMF 

Small and low intensity managed forests; 

 Da qual permite a certificação de procedimentos mais 

simplificados das operações florestais, e tem como 

função tornar o processo mais acessível aos pequenos 

e médios produtores florestais; 

 O SLIMF é aperfeiçoado pelas iniciativas nacionais do 

FSC, a partir da criação de indicadores específicos. 

 



SLIMF 

 As comunidades, produtores e empresas que se 

enquadrem nos quesitos do SLIMF podem ser 

avaliados por procedimentos mais simplificados, como:   

 

◦ Menor número de auditores para a realização da 

auditoria e, com isso, um relatório mais rápido e 

curto;  

◦ Não são necessários revisores externos; 

◦ Consulta pública direcionada aos atores locais; 

◦ Entre outros. 



SLIMF - Plantações Florestais 

2004 - Primeiro documento 

(SLIMF – Amazônia)  

2010 – Revisão e aprovação  

(SLIMF – Amazônia) 

2011 – Início do processo  

(SLIMF Plantações Florestais)  

2012 – Construção dos 

indicadores, consultas públicas 

2013 – Aprovação FSC Internacional 



SLIMF - Plantações Florestais 

 O processo de construção dos indicadores 

brasileiros foi uma parceria: 

 

 



SLIMF - Plantações Florestais 

 

 Como foi a elaboração desses indicadores 

específicos para as os pequenos e médios 

produtores de Plantações Florestais 

 



SLIMF - Plantações Florestais 

Construção  

dos indicadores  

1ª Fase 

Benchmarking com as certificadoras  

2ª Fase  

Reuniões Técnicas (Versão 1.0) 

3ª Fase  

Consulta Pública 

4ª Fase 

Aprovação FSC Internacional 



SLIMF - Plantações Florestais 

1ª fase  

 Benchmarking com as certificadoras:  

 

 Neste processo foram consultadas as listas de 

verificação do padrão interino de cada certificadora, 

aprovadas individualmente pelo FSC, para auditoria do 

manejo de Plantações Florestais; 

 Este documento serviu de base para iniciar a segunda 

fase do processo. 

 



SLIMF - Plantações Florestais 

2ª fase  

Reuniões Técnicas  
 

 Elaboração da Versão 1.0 do padrão, com os 
indicadores específicos para plantações 

 Tiveram também a participação dos representantes das 
empresas e certificadoras;  

 Foram realizadas 2 reuniões em SP; 

 A primeira foi realizada nos dias 22 e 23 de setembro de 2011, 
onde se discutiu o documento elaborado na Fase 1; 

 A segunda Reunião Técnica foi realizada nos dias 21 e 22 de 
novembro de 2011,para finalização desta versão. 

 

 



SLIMF - Plantações Florestais 

2ª fase  

Elaboração da Versão 1.0 
 

 As reuniões tiveram como foco a análise comparativa 

entre os Princípios & Critérios FSC, juntamente com os 

respectivos indicadores existentes em padrões 

interinos e no SLIMF para manejo florestal comunitário 

na Amazônia, como um primeiro exercício de 

delineamento para a construção dos indicadores para 

as plantações florestais. 

 



SLIMF - Plantações Florestais 

2ª fase  

Elaboração da Versão 1.0 

 

 Após as sugestões dos especialistas e 

pesquisadores presentes nestas reuniões foi 

elaborada a "Versão 1.0" dos indicadores; 

 Essa versão ainda passou por uma nova revisão pelo 

comitê elaborador, em janeiro em fevereiro de 2012, 

gerando a “Versão 1.1” 

 Foi encaminhada para Consulta Pública em abril de 

2012. 

 

 



DESAFIOS DO 

PROCESSO 



SLIMF - Plantações Florestais 

 

Definição da área máxima do escopo SLIMF 

para as Plantações Florestais? 



SLIMF - Plantações Florestais 

 Pela política do FSC: 

 Escopo  100 a 1000 ha, de acordo com a 

realidade de cada país. 

 

 Para a SLIMF Amazônia definiu-se como área 

máxima 1000 ha, entendendo que estaria 

condizente ao pequeno produtor.  



SLIMF - Plantações Florestais 

 Escopo 

◦ 100 ha – pouco 

◦ 1000 ha – muito  

 

E aí quantos ha atende à maioria dos 

produtores ?? 



SLIMF - Plantações Florestais 

 Módulos Fiscais  

◦ Instrução Normativa nº 20, conforme decreto nº 

84.685 de 06 de maio de 1980, define o valor dos 

módulos fiscais para todos os municípios brasileiros, 

variando de 5 – 120 ha. 

◦ E, a Lei nº 11.326/06, estabelece que será 

considerado como pequeno agricultor familiar se ele 

possuir até quatro módulos fiscais, além de outros 

fatores. 



SLIMF - Plantações Florestais 

 

4 * 120 = 480 ha 

 

 Esse foi nosso valor base para que as Unidades de 

Manejo Florestal sejam consideradas SLIMF 

 Essa discussão continuou também nas consultas 

públicas 
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 Após interação com os produtores e os técnicos, 

chegou-se a um consenso: 

 480 ha de efetivo plantio florestal; 

 Porém, a soma das áreas de APP e RL, com a área 

de efetivo plantio não poderá ultrapassar 1.000 ha. 
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Como facilitar aos pequenos produtores, quando os P&C 

do FSC não podem ser alterados? 
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Além disso, a questão do cumprimento legal, é o principal 

desafio, pois, tanto a legislação ambiental como a 

trabalhista no Brasil, tem sido o principal problema para 

adequação nas grandes empresas e, certamente, é o 

desafio é maior ainda nas pequenas e médias 

propriedades. 
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Relação das não-conformidades verificadas nos relatórios de certificação das UMF de 

Plantações referentes ao Princípio 1 do padrão FSC (%). 

Fonte: Basso et al (2011). 
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3ª Fase 

 

Consulta Pública 

 

  Como atender as demandas dos 

produtores florestais das várias regiões 

brasileiras  
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Consultas Públicas Presenciais 

Local 
Total de 

Participantes 

Produtores 

Florestais 
% 

Telêmaco Borba - PR 70 21 30 

São João Evangelista - MG 129 31 24 

Teixeira de Freitas - BA 77 47 61 

Monte Dourado - PA 35 12 34 

Total 311 111 36 
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Consultas Públicas Presenciais 

 

Durante as Consultas Públicas foi aplicado um 

questionário aos produtores presentes, com o intuito de 

conhecer um pouco a realidade brasileira dos produtores 

florestais e verificar se há grandes disparidades entre as 

regiões. 
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Número de propriedades por classe de área total 

Classes de tamanho (ha) 1 2 3 Total % 

até 10  4 1 5 5,1 

11 à 30  3 2 1 6 6,1 

31 à 50  2 7 4 13 13,1 

51 à 100  3 10 13 26 26,3 

101 à 250  2 9 12 23 23,2 

até 500  3 1 6 10 10,1 

mais de 500  4 1 10 15 15,2 

não respondeu - 1 - 1 1,0 

Total geral 21 31 47 99 100 



Classes de tamanho 

(ha) 1 2 3 Total % 

até 10 7 1 1 9 9,1 

11 à 30 4 12 2 18 18,2 

31 à 50 1 7 10 18 18,2 

51 à 100 1 7 12 20 20,2 

101 à 250 4 4 11 19 19,2 

até 500 1 6 7 7,1 

mais de 500 3 4 7 7,1 

não respondeu 1 1 1,0 

Total geral 21 31 47 99 100,0 
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Número de propriedade por classe de área com 

plantios florestais (Pinus ou Eucalipto).  
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Consulta Pública online 
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 Após as consultas públicas, todas as considerações 

foram analisadas, e as alterações necessárias 

realizadas; 

 

 O fechamento do padrão SLIMF - Brasil, foi realizado 

em uma reunião com os principais profissionais 

envolvidos no final de junho de 2012 – “Versão 1.2”. 
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 Em julho de 2012 enviou-se ao FSC Internacional o 

documento para aprovação final. 

 

 Em Fevereiro e Maio de 2013, o comitê se reuniu para 

atender aos últimos questionamentos do FSC 

Internacional. 

 

 Em julho de 2013 o padrão foi aprovado e já está 

disponível aos produtores brasileiros. 



OPORTUNIDADES 
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 Minimizar os custos do processo de certificação para os 

produtores de plantações florestais; 

 

 Agregar valor ao produto – Madeira; 

 

 Proporcionar incentivos à negociação de contratos e 

valor final do produto (fomento florestal); 
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 Melhoria das técnicas de manejo e, consequentemente, 

minimização dos impactos ambientais; 

 

 Formalização de grupos e fortalecimento do setor nas 

diversas regiões produtoras de plantações florestais. 
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 O Intuito do SLIMF- Brasil foi tentar ao máximo 

favorecer os pequenos produtores dentro dos 

parâmetros permitidos pelo FSC. 

 

 Lembrando que não se pode alterar nenhum principio 

ou critério do padrão de Plantações Florestais. 

 

 

 

 



Dúvidas ?? 



 

Obrigada pela atenção!  
 

 

 

 

 

Contato: 

nessabasso@yahoo.com.br 

(31) 8668 6927 

(31) 9445 5479 




