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PADRÃO PARA CERTIFICAÇÃO DE CAIXETAL NA MATA ATLÂNTICA 

VERSÃO FINAL #3.0 

a - CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO NACIONAL E ACORDOS INTERNACIONAIS 

A conformidade com a legislação nacional e acordos internacionais é um componente fundamental da 
sustentabilidade da produção florestal: a certificação deve complementar e apoiar as instituições existentes 
nos seus diferentes níveis de ação. 

a.1 • conformidade com a legislação do pais, estados e municípios. 

a.2 · conformidade com os acordos internacionais dos quais o país é signatário. 

a.3 · conformidade com os direitos e acordos locais/regionais com a sociedade civil e entidades públicas. 

a.4 · pagamento regular das taxas e impostos devidos. 

b · MANEJO DOS RECURSOS FLORESTAIS 

O manejo sustentável dos recursos florestais deve assegurar o aproveitamento eficiente de produtos 
madeireiros e/ou não madeireiros. 

b.l Plano de manejo. Deve existir um plano de manejo que contenha a base técnica e as especificações das 
atividades florestais. O plano de manejo é fundamental para a análise da sustentabilidade da produção e para 
a auditoria externa. O projeto de plano de manejo deve ser atualizado periodicamente para incorporar 
avanços científicos e/ou mudanças nos objetivos da atividade florestal. 

b.1.1 O plano de manejo deve conter no mínimo: i) levantamento de frequência, dominância e 
densidade (absolutas e relativas) das espécies arbóreas a serem exploradas; ii) estimativa da 
quantidade de epifitas a serem aproveitadas a partir de árvores exploradas: iii) determinação de 
volumes a serem explorados anualmente e destino da madeira. 

b.2 Rendimento florestal sustentável· devem ser fornecidas evidências quanto à sustentabilidade do 
rendimento florestal, com base em informações disponíveis sobre as taxas de crescimento, a regeneração, a 
intensidade de extração e rotação, entre outros. 

b.2.1 O corte da espécie deve ser planejado em termos volumétricos: a taxa de extração deve ser 
compatível com o princípio do rendimento florestal sustentável, considerando-se as taxas de 
crescimento e o ciclo de corte. 

' 
b.2.2 O corte da espécie deve ser planejado em termos espaciais: a localização e a densidade dos 
ramais de extração devem minimizar os danos de exploração florestal. 

b.2.3. Deve ser executado um plano de desbrota, que deverá ocorrer no máximo 12 meses após a 
exploração da caixeta. Na desbrota deve-se deixar 1 a 2 brotos por cepa em árvores de primeiro corte 
e 2 a 4 em árvores de segunda ou mais rotação. 
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b.2.4. Nas operações de corte e extração da caixeta, é necessário que: 

b.2.4. l As árvores com diâmetro inferior ao de corte sejam protegidas, para evitar-se danos à 
elas durante as atividades de exploração e tratamentos pré-exploratórios. Neste sentido, o 
direcionamento da queda de árvores deve ser prioritário.{TC) Recomenda-se evitar a formação 
de grandes clareiras. 

b.2.4.2. a madeira usada para confecção de estivas/dormentes seja, preferencialmente, de 
material de refugo, evitando-se a utilização de árvores de caixeta que ainda não atingiram 
diâmetro de corte. (TC) 

b.2.5. Nas operações de corte e extração da caixeta, recomenda-se que: 

b.2.5.1. os cipós lenhosos sejam cortados como tratamento pré-exploratório para a redução de 
danos à floresta no momento da exploração: 

b.2.5.2. seja realizado inventário pós-exploratório para verificação dos danos causados à 
floresta durante a exploração. 

b.2.6. A exploração deve ser feita no maior número de etapas anuais possíveis, dentro do limite de 
viabilidade econômica. conforme tabela sugerida em anexo. 

b.2.7 Indicar a taxa de exploração de outras espécies, quando houver. 

Indicadores específicos: (i) taxa de extração, taxas de crescimento, ciclo de corte e diâmetro limite de 
corte; (ii) danos causados pela exploração, densídade dos ramais de extração, plano espacial de 
exploração e densidade de espécies arbóreas (em número por hectare e percentual). 

b.3 Uso múltiplo do caixetal - deve ser a meta dos empreendimentos florestais, consideradas as 
condicionantes econômicas, sociais e ambientais. 

b.3.1 O aproveitamento de espécies de valor econômico que venham a ser danificadas nas operações 
de corte, extração e desbaste do caixetal é prioritário. 

b.3.2. Devem ser relacionados outros produtos utilizados pela comunidade local e/ou com potencial 
econômico. (TC) 

b.3.3. Outros usos são recomendados e devem ser avaliados quanto a sua validade para a certificação. 
(TC). 

b.3.4. Recomenda-se a otimização do uso do material aproveitável, de caixeta, minimizando os 
resíduos lenhosos no campo. 

Indicadores especificas: (i) relação e quantidade de todos os produtos extraídos; descrição de outras 
atividades. 

b.4. Deve haver um comprometimento de parte do produtor, proporcional ao ciclo de exploração da floresta. 

bA.l. Deve haver um contrato entre o produtor e o certificador, determinando o comprometimento do 
produtor em cumprir os padrões de certificacão. O não cumprimento do contrato implicará na perda 
imediata do direito à certificação. Este contrato é extendido aos sucessores e/ou arrendatários do 
produtor. 
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b.4.2 Deve ser especificada a forma de apoio ou acompanhamento dos avanços da pesquisa em 
manejo, conservação e beneficiamento da caixeta. 

b.4.3. Devem ser identificados claramente os responsáveis por cada atividade prevista do plano de 
manejo. (TC) 

Indicadores específicos: (i) comprometimento formal; (ii) valor e proporção dos investimentos nas 
atividades de pesquisa, treinamento, conservação, produção e beneficiamento de produtos 
florestais; (íii) proporção de investimentos na atividade de divulgação do trabalho desenvolvido, 
conforme a escala do produtor. (RC) 

e - DIREITOS E RESPONSABILIDADES SOCIAIS 

A magnitude dos beneficias sociais, em conjunto com os beneficias culturais, econômicos e ambientais 
formam a base da análise de sustentabilidade. Os benefícios sociais podem ser avaliados em diferentes 
escalas e afetam diferentes grupos sociais. 

e 1: direito da terra: deve ser comprovada a propriedade ou a posse consensual da terra. 

c.Z: populações locais e tradicionais. as populações locais e tradicionais devem.participar do processo de 
tomada de decisão e planejamento .regional, As populações locais e tradicionais devem.ter prioridade de 
emprego, oportunidade de treinamento, serviços e apoio a organização social. Deve-se proteger áreas 
sagradas ou de importância social .para as populações locais e tradicionais. Deve-se assegurar.o pagamento 
pela utilização do conhecimento das populações locais e tradicionais. 

C 2.1 deve ser recolhida uma taxa de 1 % da renda líquida da produção certificada que será revertida 
para instituições locais .sem fins lucrativos. voltadas para a proteção da cultura. apoio à organização social 
e/ou iniciativas direcionadas ao aprimoramento do manejo sustentável. 

c.2.2. Proteger as áreas de interesse cultural/religioso para as populações locais e tradicionais. 

- Indicadores específicos: (i) área e proporção da cobertura florestal manejadas para atender aos objetivos 
sociais, culturaís e espirituais; (ii) empregos oferecidos para as populações locais e tradicionais; (iii) origem 
do trabalhador. 

c.J. envolvimento da população local. as populações locais devem conhecer as linhas mestras do plano de 
manejo e participar do processo decisório (conforme a escala do empreendimento). 

c.3.1. - Produção de um boletim informativo público sobre a situação das florestas manejadas e as 
atividades ali sendo realizadas, permitindo-se resguardar informações de ordem estratégica ao 
empreendimento. 

c.3.2. - Devem ser estabelecidos mecanismos claros de consulta e atendimento à população local no 
que se refere a utilização da área, resguardando-se os direitos do dono do imóvel. 

c.3.3. Devem ser determinados claramente todos os agentes sociais que se beneficiam diretamente da 
área florestal a ser manejada, incluindo-se as áreas de conservação. 

Indicadores específicos: (i) estratégia de envolvimento da população local ou indígena; (ii) 
mecanismos formais de consulta 
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e 4 - benefícios da floresta: deve-se considerar os benefícios sociais e ambientais para a melhoria da 
qualidade de vida da população local decorrentes das atividades de manejo. 

indicadores especificas: empregos gerados! impostos revertidos para o municipto/ contribuição 
social: doações sociais I proteção dos recursos hídricos/áreas sobre manejo sustentado! redução 
das inversões decáreas florestais /cooperação com entidades e orgãos públicos para o manejo 
sustentável. 

c.5 - trabalhadores. as condições de trabalho devem ser saudáveis e seguras. de acordo com as normas 
nacionais. A remuneração da mão de obra deve ser condizente com os níveis locais da atividade. 

c.5.1. Devem ser caracterizadas as condições de trabalho a que serão submetidos os trabalhadores, 
bem como as formas de prevenir insalubridade e acidentes. 

c.5.2. Devem ser estabelecidas as formas de atendimento em caso de acidente e acompanhamento das 
condições de saúde dos empregados. 

c.5.3. Deve ser fornecida a estatística de acidentes da empresa, que será comparada com os níveis da 
atividade. 

c.5.4. Apresentar comprovante de quitação de quaisquer processos trabalhistas e/ou ações públicas em 
que a empresa tenha sido condenada. 

c.5.5. Apresentar comprovantes do recolhimento dos encargos sociais dos trabalhadores. 

c.5.6. Deve-se promover a melhoria da qualificação da mão-de-obra empregada. 

- Indicadores especificas: (i) média e variação do valor da REMUNERAÇÃO; (ii) frequência e gravidade 
de acidentes; (iii) número de processos trabalhistas e ações públicas em que a empresa foi condenada; (iv) 
existência de programas de treinamento de mão-de-obra, especialmente para operadores de motoserra. 

d - QUALIDADE AMBIENTAL 

Ao lado dos objetivos sociais e econômicos, as funções ambientais compõem parte importante da análise da 
sustentabilidade da produção florestal. 

d. l Conservação da biodiversidade. Deve ser dada alta importância à conservação da biodiversidade, 
especialmente das espécies ameaçadas de extinção 1 

d.1.1 Recomenda-se o estabelecimento de uma reserva de floresta natural para preservação de no 
mínimo 10% da área prevista para manejo. A área a ser preservada deve ser representativa da 
estrutura e biodiversidade da floresta a ser manejada-. 

d.1.2 Devem ser apresentados mapas identificando as áreas de preservação, quando existirem. 

d.1.3 É recomendado o manejo da paisagem local com o uso de corredores, mosaicos de exploração e 
áreas tampão. 

1 Espécies em extinção são aquelas listadas em publicações e reconhecidas científicamente como em perigo 
de extinção. 
2 Recomenda-se a realização de análise econômica para verificar se o lucro obtido com a certificação sobre a 
perda de 10% da áreaa explorável. 
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d.1.4 É recomendado o controle da exploração predatória na unidade de manejo. 

d.1.5 É recomendada a criação de urna estratégia de proteção de espécies ameaçadas de extinção. 

Indicadores específicos: (i) proporção de florestas de caixeta remanescentes em relação ao total dos 
caixetais (por tipologia); (ii) medidas de controle de incêndios e de extração predatória ilegal; (iii) medidas 
para a proteção de espécies ameaçadas de extinção; (iv) práticas de manejo da paisagem. 
d. 2 Conservação dos solos e dos recursos hídricos. Devem existir medidas para o controle da erosão, 
manutenção da estrutura flsica e fertilidade dos solos e proteção dos mananciais, especialmente nas 
operações de exploração florestal. 

d.2.1 Não devem ser feitos drenos que possam provocar a secagem do caixetal, observada a forma tradicional 
de exploracão por valas. 

Indicadores específicos: (i) número de valas; (ii) proporção dos cursos de água com matas ciliares 
conservadas 

d.3 Minimização dos impactos ambientais da exploração florestal. Devem ser fornecidas informações sobre 
o planejamento da extração, os danos resultantes da exploração e as medidas mitigadoras. 

d,3 .1 Planejar a locacão dos pontos de estocagem de madeira e das estradas de acesso, bem como a sua 
conservacão, com o objetivo de minimizar o impacto. 

d. 4 Uso de produtos químicos. É proibido o uso de agrotóxicos no manejo sustentável de caixetais em função 
do risco de contaminação de mananciais. O controle de pragas e doenças deve ser feito através de práticas de 
manejo integrado, com prioridade para o controle biológico. 

e - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
/ 

O monitoramento da \produção pelo certificador. é parte integral e necessária para qualquer esquema de 
certificação. O monitoramento deve permitir uma avaliação objetiva e rigorosa das atividades do manejo 
sustentável. 

e.1. caráter participativo. O monitoramento deve envolver uma consulta ampla junto a popu1acao local. 

e 2. transparência do processo de certificação 

e 2.1. o processo e os resultados das avaliacões da certificação devem.ser de domínio público. 

e 2.2. solicitações de esclarecimento por terceiros podem ser encaminhadas diretamente ao produtor e 
devem ser respondidas, em última instância. pelo certificador. resguarda-se o direito de preservação de 

informações estratégicas. 

e.2 .. 3. Devem ser estabelecidos mecanismos formais de avaliação que envolvam a população local, bem 
como entidades representativas do setor econômico, social e ambiental, de acordo com a escala da produção. 
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e.3. A intensidade e periodicidade do monitoramento devem ser definidas de acordo com a tipologia 
florestal, sistema de manejo e escala da operação florestal. 

e.4. Aprimoramento do sistema de manejo. Os resultados da avaliação e monitoramento devem ser utilizados 
para aprimorar as práticas de manejo florestal. 

e.4.1.A cada modificação nas normas deste documento será dado ao produtor um prazo de 
ajustamento para as operações certificadas. 

e.4.2. Devem ser informadas a entidade certificadora todas as mudanças a serem introduzidas no 
sistema de manejo. Essas informações podem ser incluídas no boletim informativo da entidade 
certificadora. 

e 5: deve ser realizado, sob a responsabilidade do certificador, uma reunião aberta anual, onde será 
apresentado detalhamento técnico de todas as áreas de manejo certificadas. 

RECOMENDAÇÕES 

• Recomenda-se a realização de estudos sobre o efeito do diâmetro mínimo de corte sobre o rendimento 
econômico do desdobro em serraria 

• Recomenda-se realizacão de pesquisa para equivalências de sinonímia de espécies ocorrentes em 
caxetais, a fim de viabilizar o uso de nomes populares e associá-los com nomes científicos. 

Area do caixetal (ha) Número de talhões Area anual mínima 

menor custo maior custo menor custo maior custo 
< cinco I 1 cinco cinco 
cinco - 10 2 1 cinco 10 
10 - 20 tres 2 6.6 10 
20 - trinta quatro tres 7.cinco 10 
trinta - quarenta cinco quatro 8 10 
quarenta - cinauenta 6 cinco 8.tres 10 
cinquenta - 7e cinco 7 6 10 12.cinco 
setenta e cinco - 100 8 7 12.cinco quatorze. tres 
100 - cento e cinauenta 9 8 16.6 20 
cento e cinquenta - 200 10 9 vinte e cinco 27.8 
duz.e cinquenta - 11 10 quarenta e cinquenta 
trez.cinauenta cinco.quatro 
e cinquenta - quinhentos 12 11 
> quinhentos 12 12 

OBS.: Em caixetais de baixa diversidade, considere-se N -1, onde N= numero de talhões .. 


