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PADRÕES DE CERTIFICAÇÃO DO FSC DE MANEJO FLORESTAL PARA 
PRODUTOS FLORESTAIS NÃO MADEIREIROS EM REMANESCENTES DA MATA 
ATLÂNTICA. 

Apresentação 

Í:: amplamente aceito que os recursos florestais e as áreas JX)r eles ocupadas devam ser manejados 
para suprir as necessidades sociais, econômicas, ecológicas, culturais e espirituais ele gerações presentes 
e futuras. A crescente conscienrização do público sobre a destruição e degradação elas florestas tem 
levado consumidores a exigir que suas compras de madeira e outros produtos da floresta não contribuam 
para esta destruição, mas ajudem a assegurar os recursos florestais para o futuro. Em resposta a estas 
exigências, proliferam no mercado os programas ele certificação por terceiros e/ou de aurocertífícação. 

O FSC (sigla em inglês que significa Fores! Steuiardsbip Council) ou Conselho de Manejo Florestal é 
uma entidade internacional que credencia organizações certificadoras de modo a garantir a autenticidade 
de suas declarações. O processo de certificação começa por iniciativa voluntária dos proprietários de 
operações florestais e responsáveis pelo manejo florestal. São eles que solicitam os serviços de uma 
organização certificadora. O objetivo cio FSC é promover o manejo elas florestas do mundo de forma 
ambientalmente adequada, socialmente benéfica e economicamente viável. Isso é feito através do 
estabelecimento de um padrão mundial de Princípios de Manejo Florestal amplamente reconhecido e 
respeitado. 

O presente documento é falto ele um amplo processo de discussão que visa estabelecer com as devidas 
adequações e detalhamento tais padrões para produtos não madeireiros da Mata Atlântica no Brasil. 

Originalmente, a Mata Atlântica estava distribuída em uma área superior a 1,3 milhão de km-, em 
17 Estados brasileiros, ocupando cerca de 15% do território nacional. Hoje está reduzida a menos de So;ó 
desse total, ou cerca de 100 mil km2 mapeados como remanescentes, resultado dos impactos dos diferentes 
ciclos de exploração econômica desde o início da colonização européia e da alta densidade demográfica 
em sua área de abrangência. De sua área atual, cerca de 35.000 Km2 são reconhecidos como Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica (Anuário CN - RBMA, 2002). A conservação de suas áreas remanescentes 
depende de ações de preservação relacionadas ao Sistema Nacional ele Unidades de Conservação - 
SNUC - atualmente em vigor - e ao manejo adequado elas áreas de domínio privado. 

Desde Maio ele 2000 o Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, a Fundação 
SOS Mata Atlântica, IESB - Instituto de Estudos Sócio Ambientais do Sul ela Bahia, e IMAFLORA - 
Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola através cio projeto "Sustentabilidade e Certificação 
Florestal na Mata Atlântica", colocado em operação em outubro de 2.000, vêm testando Padrões de 
Certificação do FSC para a cadeia produtiva de três espécies e seus produtos: piaçava (Attaleafun[(era) 
Ilhéus e regiào/BA, palmito juçara (Hute1JJeedulis)- Registro e regíão/Sl' e erva mate (llexparaguariensis 
St Hill) - Ilópolis e regiào/RS, procurando adaptá-los às peculiaridades elo Biorna Mata Atlântica, junto 
a pequenos produtores e comunidades tradicionais. 
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EmJaneiro de 2001, o Grupo de Trabalho do FSC no Brasil decidiu desenvolver Padrões para o 
manejo florestal ambientalmente adequado, socialmente justo e economicamente viável para nortear a 
certificação de atividades florestais na Mata Atlântica. 

Como parte do projeto_ Sustentabilidade e Certificação Florestal na Mata Atlântica foi proposta a soma 
ele esforços na adaptação dos Princípios e Critérios do FSC para avaliações de manejo florestal na Mata 
Atlântica junto a pequenos produtores. Foi criado então, dentro do escopo do projeto, o Grupo de Trabalho 
Mata Atlântica, que articulado com o Conselho Brasileiro de Manejo Florestal e seguindo suas diretrizes 
propôs a primeira versão dos padrões para certíâcação ele Produtos não madeireiros na Mata Atlântica. 

No período de maio e setembro de 2001, o GTMA/FSC- BR revisou a versão 1.0, realizou reuniões, 
redigiu e aprovou o Regimento Interno, indicou os representantes das câmaras social, ambiental e 
econômica e elegeu o coordenador elo Sub Grupo de trabalho e elaborou um cronograma de trabalho. A 
versão 1.1. dos padrões revisada pelo Grupo de Trabalho foi colocada à disposição para consulta pública 
pela Secretaria Executiva do FSC Brno dia 08 de agosto de 2001. Já a versão 2.0, foi consolidada no dia 
02.01.02, após várias oficinas, gerando as versões 2.1 e 3.0. 

Entre os dias 25 e 26 de julho de 2002 foi realizado um Workshop na cidade ele Vitória - ES, para 
discussão dos padrões estabelecidos na versão 3.0 para verificar a sua factibilidade num processo de 
verificação, o que gerou a versão 3.1 do documento. 

A versão 3.1, revisada pelo G'rMA/FSC - BI< em 20 de agosto ele 2002, originou a versão 3.3 que, 
submetida à teste de campo durante os dias 05 e 06 de Setembro durante o Workshop de Florianópolis 
-SC, originou a versão 4.0 de 20 de setembro de 2002. 

A versão 4.1 foi revista e adaptada pelo Grupo de Trabalho Mata Atlântica do FSC/Br e submetida 
a consultas regionais dirigidas. 

O presente documento é a última versão (5.0) da proposta de Padrões ele Certificação Florestal 
para Produtos Florestais não Madeireiros em Remanescentes da Mata Atlântica, aprovados pelo FSC - 
Brasil e encaminhados para a homologação junto ao FSC Internacional. 

Walter Suircr - Secretário Executivo 

Conselho Brasileiro de Manejo Florestal 



DEFINIÇÕES E GLOSSÁRIO 

Para efeito deste documento são utilizadas as seguintes definições: 

1 - O termo DEVE é utilizado no sentido de obrigatoriedade. 

2 - Os Princípios e Critérios aqui definidos são aplicados para todas as áreas definidas como UNIDADE 
DE MANEJO FLORESTAL, considerando as peculiaridades, a escala do empreendimento e a 
intensidade de exploração. 

3 - O termo geral utilizado neste documento para se referir ,1 área de aplicação dos Princípios, Critérios 
e Indicadores, é UNIDADE DE MANEJO FLORESTAL. 

4 - Neste documento, TRABALHADOR FLORESTAL refere-se a TRABALHADORES DIRETOS E 
INDIRETOS. 

5 - Utiliza-se o termo RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE MANEJO FLORESTAL ao invés de 
"forest manager" que aparece no documento original do FSC. 

6 - Utiliza-se o termo COLHEITA para a palavra inglesa "harvesring". 

7 - Como regra geral, deverão ser levadas em consideração as peculiaridades e escala cio empreendimento. 

Neste documento, as seguintes palavras são entendidas desta forma: 

Agentes de controle biológico = organismos vivos _usados para eliminar ou regular a população de 
outros organismos vivos. 

Agrotóxicos = a gama de hiocidas (herbicidas, inseticidas, fungicidas e outros), hormônios sintéticos e 
assemelhados, que são utilizados no manejo florestal. 

Aprendizes= menor de 18 anos ao qual por lei é permitido o trabalho desde que esteja presente a 
formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação em vigor, com a 
garantia de acesso e freqüência obrigatória ao ensino regular (Estatuto da Criança e do Adolescente - 
Lei. 8.069/ 1999, capítulo V). 

Área de reserva legal = área florestal destinada a constituir uma reserva de recursos florestais (madeira, 
frutos, sementes, folhas, resinas, etc) passível de manejo para garantir a sustentabilidade desta área florestal, 
com objetivos ele conservação dos recursos naturais e econômicos (4771 Código Florestal, 1965). 

Área de preservação permanente = para que uma área seja considerada ele preservação permanente 
é necessário que as florestas e as demais formas de vegetação natural estejam situadas nas seguintes 
condições (4771 Código Florestal, 1965): 

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja 
largura mínima seja: 

l. de 30 m (trima metros) para os cursos d'água de menos de 10 m (dez metros) de largura; 
i Is 
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2. de 50 metros (cinqüenta metros) para os cursos d'água que tenham ele 10 (dez) a 50 m (cinqüenta 
metros) de largura; 

3. de 100 metros (cem metros) rara os cursos d'água que tenham ele 50 m (cinqüenta) a 200 (duzentos 
metros) de largura; 

4. de 200 (duzentos metros) para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos 
metros) de largura; 

5. de 500 ( quinhentos metros) rara os cursos d'água que tenham largura superior a ({X) (seiscentos metros), 

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais : 

c) nas nascentes ainda que intermitentes e nos chamados olhos-d'água, qualquer que seja a sua situação 
topográfica, num raio mínimo de 50 m (cinqüenta metros) de largura; 

d) no topo dos morros, montes, montanhas e serras; 

e) nas encostas ou partes destas com declividade superior a 45º, equivalente a HXYlAi na linha de maior 
declive; 

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior 
a 100 m (cem metros) em projeções horizontais; 

h) em altitude superior a 1.800 m (mil e oitocentos metros), qualquer que seja a vegetação. 

Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos 
definidos por lei municipal e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo território 
abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os 
princípios e limite a que se refere este artigo 22 . 

Bacia Hidrográfica = Área total de drenagem das águas que alimentam uma determinada rede de tios 
e seus tributários, formada por mícrobacias. 

Cadeia de custódia = o processo canal pelo qual os produtos são rastreados/distribuídos desde sua 
origem na floresta até o produto final, garantindo a rastreabilidade em todas as suas fases. o pátio de 
processamento. 

Ciclos naturais = ciclos ele nutrientes e minerais resultantes de interações entre os solos, água, plantas 
e animais em ambientes florestais, os quais afetam a produtividade ecológica ele um dado local. 

Comunidades Indígenas = "os descendentes existentes dos povos que habitavam o presente território 
de um país, total ou parcialmente, quando pessoas de diferentes culturas ou origens étnicas lá chegaram, 
vindas de outras panes do mundo, para subjugar estes povos e, através ela conquista, de assentamentos, 
ou por outros meios os reduziram a uma situação não dominante ou colonial; povos que hoje vivem mais 
em conformidade com seus costumes e tradições sociais, econômicas e culturais cio que com ínstiruiçõcs 
do país do qual agora fazem parte, sob uma estrutura ele Estado que incorpora principalmente as 

~l 
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características nacionais, sociais e culturais de outros segmentos da população que são predominantes. 
(Definição de trabalho adotada pelo Grupo de Trabalho da ONU sobre comunidades Indígenas). Para 
efeito deste documento, no caso ela Mata Atlântica se entende por Comunidade Indígena, a Comunidade 
Indígena prop1iamente dita e as comunidades reconhecidamente Tradicionais: 0)mLmidades Quilombolas, 
Caiçaras, Cafuzas, Caboclas, Ribeirinhas, entre outras. 

Comunidade Local= Grupo humano ou adjacente às áreas de manejo florestal (posição geográfica). 

Comunidade tradicional = grupo humano distinto da sociedade nacional por suas condições sociais, 
culturais e econômicas, que se organiza total ou parcialmente por seus próprios costumes ou tradições 
ou por uma legislação especial e que, qualquer que seja sua situação jurídica, conserva suas próprias 
instituições sociais, econômicas, culturais ou pane delas. Para efeito deste documento, no caso da Mata 
Atlântica inclui: Comunidades Quilomlx)las. Caiçaras. Cafuzas, Caboclas, Ribeirinhas, Povos Indígenas, 
entre outras reconhecidamente tradicionais. 

Conectividade = Medida do grau de interligação entre remanescentes de vegetação oriundos do processo 
de fragmentação de hábitats, 

Conhecimento Tradicional = Todo conhecimento, inovação ou prática individual ou coletiva ele 
população indígena ou comunidade tradicional, com valor real ou potencial, protegidos ou não por 
regime de propriedade intelectual. 

Critério= um meio de julgar se um Princípio (de Manejo Florestal) foi ou não satisfeito. 

Direitos costumários = direitos resultantes de uma longa série de ações habituais ou de costume, 
constantemente repetidas, as quais têm, por sua repetição e aquiescência ininterrupta, adquirido a força 
de lei dentro de uma dada unidade geográfica ou sociológica. 

Direitos de uso= direitos para o uso dos recursos florestais que podem ser definidos pelos costumes 
locais, acordos mútuos ou prescritos por outras entidades com direitos de acesso. Estes direitos podem 
restringir o uso de certos recursos em níveis específicos de consumo ou a técnicas específicas de colheita. 

Diversidade biológica = a variedade entre organismos vivos de todas as origens, incluindo, inter alia, 
ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos, bem como os complexos ecológicos 
cios quais eles fazem parte; isto inclui diversidade dentre uma mesma espécie, entre espécies diferentes 
e entre ecossistemas. (Convenção sobre Diversidade Biológica, 1992). 

Ecossistema = uma comunidade de organismos vivos e seus ambientes físicos funcionando juntos 
como uma unidade interdependente. 

Ecossistema natural = áreas de vegetação nativa onde a maior parte das características e elementos 
chave de ecossistemas nativos, tais como complexidade, estrutura e diversidade estão presentes, conforme 
definições dos padrões nacionais e regionais de manejo florestal, aprovados pelo fSC. 

Efeito de Borda = alterações de vegetação florestal nas bordas elas áreas florestais devido a mudanças 
ambientais (mais luz, vento e água) causadas pelo corte de árvores ou sua ausência natural devido a 
outros fatores (que não a supressão das arvores pelo homem). 
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Espécie ameaçada = qualquer espécie que possa em um futuro previsível se tomar ou estar em perigo 
de extinção, em parte significativa ou em toda a sua área de ocorrência. 

Espécie endêmica= Espécie nativa e restrita a determinada área geográfica. 

Espécie em perigo de extinção = qualquer espécie que esteja cm perigo de extinção em parte 
significativa ou em toda a sua área de ocorrência. 

Espécie exótica= uma espécie introduzida, não nativa e ele não ocorrência natural à área cm questão. 

Espécie nativa = uma espécie que ocorre naturalmente na região. 

Florestas de Alto Valor de Conservação = para o caso cios remanescentes florestais de Mata Atlântica 
são consideradas porções de Florestas de Altos Valores ele Conservação as que apresentam reais valores 
de significado social, cultural, ecológico, religioso, histórico ou arqueológico. As Florestas de Alto Valor 
de Conservação possuem uma ou mais das seguintes características: 

a) áreas nativas possuindo em âmbito global, regional ou nacional concentrações significativas ele 
biodiversidade de especial valor (p.ex., endemísmo, espécies ameaçadas, refúgios) e ou grandes áreas 
florestais em escala de paisagem. Estas áreas podem estar contidas dentro da unidade de manejo 
florestal ou conter esta, onde populações viáveis da maioria, senão de todas as espécies que ocorrem 
naturalmente, existem em padrões naturais de distribuição e abundância; 

b) Áreas nativas que estejam, ou contenham, ecossistemas raros, ameaçados ou em perigo de extinção, 

e) Áreas nativas que forneçam serviços básicos da natureza em situações críticas (p.ex., proteção ele 
manancial, controle de erosão); 

d) Áreas nativas fundamentais para satisfazer as necessidades básicas das comunidades locais (p.ex., 
subsistência, saúde) e ou críticas para a identidade cultural tradicional de comunidades locais (áreas 
de importância cultural, ecológica, econômica ou religiosa identificadas cm cooperação com tais 
comunidades locais), 

Floresta secundária = os ecossistemas que regeneraram de uma perturbação substancial (inundação, 
fogo, desmatamento, colheita de produtos florestais ele forma extensiva ou intensiva) caracterizados 
pela escassez ele árvores maduras, abundância de espécies pioneiras. 

Fragmento = remanescente de ecossistema natural isolado em função de barreiras antrópicas ou naturais 
que resultam em diminuição significativa do fluxo gênico de plantas e animais. 

Funções Ecológicas = são funções que afetam o ambiente e a bíocenose ( conjunto de organismos em 
ínteração em um mesmo biótopo; comunidade), objetivando um equilíbrio entre o meio físico, o ambiente 
e a biocenose "flora e fauna" em uma determinada área. 

Integridade da unidade de manejo = a composição, dinâmica, função e atributos estruturais de um 
ecossistema natural. 

Leis locais = inclui todas as normas legais ditadas por organismos de governo cuja jurisdição é menor 
que as de nível nacional, tais como normas estaduais, municipais e costumarias. 
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Longo prazo = a escala de tempo adotada pelo proprietário (detentor ela !X>SSe ou administrador) da área 
florestal, de acordo com os objetivos do plano de manejo, taxa ele colheita e compromisso de manutenção 
de uma cobertura florestal permanente ou da sua recuperação. O período envolvido irá variar de acordo 
com o contexto e as condições ecológicas. Além disso, será determinado em função do tempo necessário 
para que um dado ecossistema recupere sua estrutura e composições naturais, após a colheita ou dístúrbíos, 
ou para que tal ecossistema atinja condições de maturidade ou característícas primárias. 

Manejo Florestal = administração da floresta para obtenção de benefícios econômicos e sociais, 
respeitando-se os mecanismos de sustentação ambiental dos ecossistemas sob objeto de manejo. 

Organismos geneticamente modificados = organismos biológicos que tenham sido induzidos por vários 
meios a constituir mudanças genéticas estruturais, e que não podem ocorrer ele forma natural ou espontânea, 

Paisagem = porção do território definida em função de elementos geomorfológícos ou legais. Pode 
incluir uma ou mais bacias ou ainda parte de bacias hidrográficas. Inclui os componentes físicos, biológicos 
e antrópicos contidos nessa porção do território. 

Paisagem natural = um mosaico geográfico composto de ecossistemas interativos, resultado da influência 
de interações geológicas, topográficas, edáficas (solo), climáticas e bióticas. 

Plano de manejo florestal e plano operacional anual = O plano de manejo florestal e os planos 
operacionais anuais são documentos escritos baseados em crítérios técnicos adequados, em conformidade 
com a legislação aml »ental e outras leis nacionais disponíveis. O Plano de manejo refere-se ao ordenamento 
das atividades florestais na unidade de manejo como ~1111 todo, e o Plano operacional anual se refere às 
atividades específicas naquele ano. 

Plantas invasoras = plantas com capacidade de colonizar espontaneamente novos ambientes através 
ele seus mecanismos de regeneração natural e dispersão. 

População tradicional = grupo humano distinto da sociedade nacional por suas condições sociais, 
culturais e econômicas, que se organiza total ou parcialmente por seus próprios costumes ou tradições 
ou por uma legislação especial e que, qualquer que seja sua situação jurídica, conserva suas próprias 
instituições sociais, econômicas, culturais ou pane delas. Para efeito deste documento, para descrever 
uma relação social mais específica e inserida ou adjacente à unidade de manejo florestal, utiliza-se o 
termo comunidade tradicional. No caso da Mata Atlântica inclui: Comunidades Quilombolas, Caiçaras, 
Cafuzas, Caboclas, Ribeirinhas, Povos Indígenas, entre outras reconhecidamente tradicionais. 

Posse = acordos socialmente definidos firmados por indivíduos ou grupos, reconhecidos por estatutos 
legais ou costumes relativos ao "conjunto ele direitos e obrigações" sobre a propriedade, ocupação, 
acesso e ou uso de uma unidade de área particular ou de seus recursos associados (como árvores individuais, 
espécies ele plantas, recursos hídricos ou minerais, etc.). 

Povos indígenas = vicie Comunidades Indígenas. 

Processamento no Local= a transformação inicial ela matéria-prima florestal no local em que a mesma 
foi colhida dentro da unidade de manejo florestal. 

Princípio = uma regra ou elemento essencial; no caso do FSC, uma regra ou elemento essencial do 
manejo florestal, incluindo mas não se limitando aos aspectos sociais, econômicos e ambientais. J~_ 
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Produtos florestais não madeireiros= todos os produtos obtidos da floresta exceto a madeira como, 
por exemplo, resinas e folhas, bem como quaisquer outros produtos de origem vegetal. 

Produtos químicos = a gama de fertilizantes, inseticidas, fungicidas e hormônios sintéticos que são 
utilizados no manejo florestal, geralmente são produtos sintéticos e alta solubilidade. 

Regeneração= ato de tornar a gerar; reproduzir o que foi alterado; de dar nova vida, de formar de 
novo, ele recuperar. 

Responsável pelo manejo florestal = a pessoa ou grupo responsável pela operacionalidade do manejo 
do recurso florestal e empreendimento, bem como pelo sistema e estrutura do manejo, planejamento e 
atividades de campo. Nos termos deste documento refere-se ao proprietário da terra, ao detentor de 
direito de pos .. se da terra, ao responsável legal pela unidade de manejo florestal, podendo ser uma empresa, 
um produtor ou uma organização comunitária. 

Serviços ambientais = conjunto de benefícios gerados por ecossistemas naturais ou cultivados, 
freqüentemente, sem valor de mercado. São também conhecidos como "externalídades ambientai'> positivas". 
Incluem conservação de mananciais, seqüestro de carbono, conservação da biodiversidade, etc. 

Serviços da Floresta = produtos imateriais de áreas florestais, ou de difícil mensuração, úteis para o 
homem, como fixação de carbono, regulagern da qualidade e do escorrimento de água, etc. 

Silvicultura = a ciência de cultivar e manter uma floresta através de manipulações no estabelecimento, 
composição e crescimento da vegetação para melhor atender aos objetivos de seu proprietário. Isto pode 
incluir ou não a produção de madeira. 

Sucessão= mudanças progressivas na composição de espécies e na estrutura das florestas causadas 1X)r 
processos naturais (sem interferência humana) ao longo do tempo. 

Técnica de colheita de produtos florestais = são técnicas que seguem padrões e normas já estabelecidas 
(ângulo, altura e profundidade da retirada da casca, quantidade de folhas, ramos e galhos removidos, 
intensidade e freqüência da exploração, etc) para orimiz .. ar o aproveitamento, evitar acidentes e minimizar 
danos aos "indivíduos" explorados e remanescentes. 

Terras e territórios indígenas = são terras tradicionalmente ocupadas por povos indígenas, e por eles 
habitadas em caráter permanente, as utilizadas para as atividades produtivas, as imprescindíveis à 
preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem estar e as necessárias a sua reprodução física 
e cultural segundo seus usos, costumes e tradições. 

Valores da diversidade biológica = os valores intrínsecos, ecológicos, genéticos, sociais, econômicos, 
científicos, educacionais, culturais, recreativos e estéticos da diversidade biológica e seus componentes. 

Representação para PRINCÍPIO, CRITÉRIO e, INDICADOR utilizado neste documento. 

Pl. princípio 

Pl.cl. critério 

Pl.cl.il indicador 

d 
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PADRÕES DE CERTIFICAÇÃO DO FSC PARA PRODUTOS FLORESTAIS 
NÃO MADEIREIROS EM REMANESCENTES DA MATA ATIÂNTICA 

PRINCÍPIO N.0 1 : OBEDIÊNCIA ÀS LEIS E AOS PRINCÍPIOS DO FSC 

O manejo florestal deve respeitar todas as leis aplicáveis no país onde opera, os tratados 
internacionais e os acordos assinados por este país, e obedecer a todos os Princípios e Critérios 
doFSC. 

1.1. O manejo florestal e o método de exploração deverão respeitar todas as leis nacionais e 
locais, bem como as exigências administrativas. 

1.1.1 Cumprir o anexo relativo às legislações' federais, estaduais, municipais e regionais - e observar 
as etapas do licenciamento florestal. 

1.1.2 Eventuais pendências legais estão sendo negociadas e ajustadas nos órgãos competentes. 

1.1.3 Existe um sistema de controle interno apropriado à escala e localização do empreendimento 
que garanta o cumprimento da legislação. 

1 . 1 A No caso de pendências administrativas ou jurídicas em unidades ele manejo florestal devem 
ser observados os acordos, ajustes e contratos entre as partes envolvidas. 

1.2. Todos os encargos aplicáveis e legalmente requeridos como royalties; taxas e honorários e 
outros encargos devem ser pagos. 

1.2.1 Eventuais pendências estão sendo negociadas e ajustadas de forma apropriada. 

1.2.2 Existe um sistema de controle interno apropriado à escala e localização cio empreendimento 
que garanta o pagamento cios encargos aplicáveis. 

1.3. O manejo florestal deve respeitar as cláusulas de todos os tratados e acordos internacionais 
dos quais o Brasil seja signatário, tais como o CITES (Convenção Internacional do Comércio da 
Fauna e Flora em Perigo de Extinção), a OIT (Organização Internacional do Trabalho), o !TIA 
(Acordo Internacional sobre Madeiras Tropicais) e a Convenção sobre Diversidade Biológica. 

1.3.1 O responsável pela UMF respeita os tratados e acordos aplicáveis. 

' O Anexo ter:\ uma referência a toda a legislação a ser observada. O GT Mata Atlântica tentará desenvolver um manual operativo com uma 
discussão mais detalhada da lcgistação e tratados aplicáveis. 



1.4. Visando a certificação, os certificadores e as outras partes envolvidas ou afetadas devem 
analisar, caso a caso, os conflitos que porventura existirem sobre as leis e regulamentos dos 
P&C do FSC. 

1.4.1. O responsável pela UMF conhece e reconhece e há medidas para a resolução de conflitos 
nas instâncias adequadas. 

1.4.2. As medidas estão qualificadas e ajustadas entre as partes. 

1.5. As áreas de manejo devem ser protegidas da extração ilegal, ocupação e outras atividades 
não autorizadas. 

1.5.1. Não existem evidências de campo sobre atividades ilegais e/ou não autorizadas, tais como: 
exploração não autorizada, caça e pesca predatória, incêndio, roubo e ocupação. Caso exista analisar 
os indicadores: 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4 

1. 5. 2. Não existem evidências que conduzam a provas contra o responsá vel pela unidade de manejo 
florestal sobre extração ilegal de produtos florestais. 

1.5.3. Existe um sistema de controle apropriado à escala e intensidade e localização ela unidade de 
manejo. 

1.5.4. As infrações detectadas são comunicadas formalmente às autoridades competentes. 

1.5. 5. Respeitadas as escalas, existem ações locais de educação ambiental de forma contínua para 
as comunidades e produtores diretamente afetados. 

1.6. Os responsáveis pelas áreas sob manejo florestal devem demonstrar um compromisso de 
longo prazo de adesão para com os P&C do FSC. 

1.6.1. Existem evidências documentadas e de campo que demonstram compromisso de longo prazo, 
tais como: 

@No caso de manejo empresarial: Investimentos cm infra-estrutura; nas áreas de manejo; nos 
tratos culturais; nas práticas de conservação de solo e recuperação de áreas degradadas. 

@No caso de Manejo Comunitário: Existem planos de distribuição ele renda e planos ele capta 
ção de recursos. 

@No caso de Produção Familiar: Existe particípação, cooperação ela família (mulheres e jo 
vens); sistema de divisão de trabalho apropriado; hístórico de dedicação à atividade e os jovens 
estudam. 

@Implementação ele ações de educação ambiental nas atividades descritas na UMF. 

1.6.2. Não existem evidências de descumprimento para com o intuito das atividades relacionadas 
ao bom manejo florestal do FSC. 



PRINCÍPIO N. 0 2 - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DE POSSE E USO 

As posses de longo prazo e os direitos de uso da terra e dos recursos florestais, devem ser 
claramente definidos, documentados e legalmente estabelecidos. 

2.1. Deve ser provada clara evidência quanto aos direitos de uso dos recursos florestais da 
propriedade a longo prazo (por exemplo: título da Terra, direitos costumários tradicionais 
adquiridos ou contratos de arrendamento). 

2.1.1. Documento de Posse da terra ou de domínio existe e está disponível. 

2.1. 2. A área sob manejo florestal não está envolvida em litígio de direito de uso e posse, formalizado 
ou não, que inviabilize e ou coloque em risco as atividades de manejo florestal. 

2.1.3. Para o caso de JXNOS indígenas e tradicionais existem esforços voltados para a regularização 
fundiária. 

2.2. As comunidades locais com direitos legais ou tradicionais de posse ou uso da terra, devem 
manter controle sobre as operações florestais, na extensão necessária para proteger seus direitos 
ou recursos, a menos que deleguem esse controle para outras pessoas ou entidades, de forma 
livre e consciente. 

2.2. l. Os direitos das comunidades locais são identificados, reconhecidos e respeitados. 

2.2.2. A comunidade utiliza ou delega o direito por meio de acordos legais. 

2.2.3. Os acordos são cumpridos e os mecanismos de proteção previstos são efetivos, inclusive 
para a compensação em caso de perdas e danos. 

2. 2.4. As populações afetadas se sentem satisfeitas com os acordos e compensações. 

2.3. Devem ser adotados mecanismos para a resolução de disputas sobre reivindicações e 
direitos de uso da terra. As circunstâncias e a situação de quaisquer disputas pendentes serão 
explicitamente consideradas na avaliação de certificação. 

2.3.1. Existem mecanismos documentados visando a resolução dos conflitos. 

2.3.2. Os mecanismos são adequados, eficientes e correspondem aos anseios da maioria da 
comunidade. 

2.3.3. Não existem evidências de ameaças à integridade física das partes envolvidas incluindo os 
recursos naturais em disputa. 



2.4. Disputas de magnitude substancial, envolvendo um número significativo de interesses, 
normalmente irão desqualificar uma atividade para a certificação. 

2.4 .1. Em caso de disputas de magnitude substancial, o proprietário e ou responsável pela unidade de 
manejo florestal tem agido de forma objetiva e ágil na resolução cios problemas, listando as pendências, 
as providências tomadas e aquelas a serem encaminhadas, e seus prazos de execução. 

PRINCÍPIO N.0 3 - DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS2 

Os direitos legais e costumârios dos povos indígenas de possuir, usar e manejar suas terras, 
territórios e recursos, devem ser reconhecidos e respeitados. 

3.1. Os povos indígenas devem controlar as atividades de manejo florestal em suas terras e 
territórios, a menos que deleguem este controle, de forma livre e consciente, a outras entidades. 

3.1.1. Existência de participação efetiva cios povos indígenas e populações tradicionais - 
considerando suas formas de representação e negociação - no processo de decisão das práticas e das 
implicações cio manejo florestal. 

3.1. 2. Nos casos de delegação do controle das atividades de manejo florestal, existe um documento 
legal acordado conscientemenre pelas partes. 

3.2. As atividades de manejo florestal não podem ameaçar ou diminuir, direta ou indiretamente, 
os recursos ou direitos de posse dos povos indígenas. 

3.2.1. O responsável pela UMF identifica os potenciais impactos de suas atividades de manejo 
florestal e desenvolve ações para prevenir e mitigar tais impactos. 

3.2.2. Não existe ameaça identificada à posse das terras indígenas causada pelas atividades de 
manejo florestal. 

3.2.3. Os povos indígenas afetados são chamados a discutir os impactos sócioambientais do manejo 
florestal. Neste caso, o responsável pela unidade de manejo florestal toma as medidas mitigadoras 
necessárías para minimizar os impactos sócioambientais negativos. 

3.3. Os lugares de especial significado cultural, ecológico, econômico, histórico, arqueológico 
ou religioso para os povos indígenas devem ser claramente identificados em cooperação com 
esses povos, reconhecidos e protegidos pelos responsáveis pelas áreas de manejo florestal. 

3.3.1. A<; áreas identificadas são demarcadas e apresentadas em mapas/croquis. 

2 Para efeito deste documento este princípio se aplica também a comunidades quilombolas. cablocos. cafuzos, caiçaras e outras populações 
~ecoahecid,m,m, tradicionais que vivem no bioma M,., Atlântica. '"''º"'" previsto ,o glossár io. 



3.3.2. O responsável pela UMF realiza ações em cooperação com os povos indígenas e outras 
insrituições/pcssoas para proteger lugares ele especial significado. 

3.3.3. Os povos indígenas têm garantido o direito de acesso a esses locais. 

3.4. Os povos indígenas devem ser compensados pelo uso de seus conhecimentos tradicionais 
em relação ao uso de espécies florestais ou de sistemas de manejo aplicado às operações 
florestais. Essa compensação deve ser formalmente acordada de forma livre e com o devido 
consentimento desses povos antes do início das operações florestais. 

3.4.1. Existe um acordo legal com a participação livre e efetiva dos povos indígenas considerando 
suas formas de decisão, representação e negociação para a compensação do uso do conhecimento 
tradicional e sistemas de manejo. 

3.lt.2. A repartição dos benefícios beneficia efetivamente rodos o (s) envolvido (s). 

3.4.3. O acordo para o uso de conhecimentos tradicionais de sistemas de manejo é respeitado. 

3.4.4. Existem mecanismos de proteção aos direitos de imagem. 

PRINCÍPIO N.0 4 
TRABALHADORES 

RELAÇÕES COMUNITÁRIAS E DIREITOS DOS 

As atividades de manejo florestal devem manter ou ampliar, a longo prazo, o bem estar social 
e econômico dos trabalhadores florestais e das comunidades do entorno/área de influência3 
daUMF. 

4.1. Devem ser dadas às comunidades inseridas ou adjacentes às áreas de manejo florestal 
oportunidades de emprego, treinamento e outros serviços. 

4 .1.1. O responsável pela UMF dá prioridade de emprego para trabalhadores locais. 

4.1.2. Existe (m) ações efetivas de capacitação dos trabalhadores envolvidos na UMF. 

4.1.3. O responsável pela UMF interage com a comunidade local e estimula sua participação no 
empreendimento e na criação de oportunidades de trabalho. 

4.1.4. Existe (m) mecanismo (s) para participação dos trabalhadores nos benefícios advindos do 
processo de cenífícaçâo. 

' Respeitando a escala e intensidade da operação. entende-se por comunidade do entorno o conjunto de pessoas que direta ou indiretamente, cm 
função da localização geográfica. sofrem alguma influência das atividades de uma determinada operação. 
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4.2. O manejo florestal deve alcançar ou superar todas as leis aplicáveis e/ou regulamentações 
relacionadas à saúde e segurança dos trabalhadores e seus familiares. 

4.2.1. Existem procedimentos internos que garantam o cumprimento da legislação trabalhista e as 
cláusulas dos acordos estabelecidos com os sindicatos locais ou com a representação reconhecida 
pelos trabalhadores. 

4.2.2. As normas e condições referentes à saúde, moradia e bem estar dos trabalhadores estão 
sendo cumpridas. 

4.2.3. Em casos de trabalho familiar, o responsável deve providenciar a inscrição das famílias no 
programa de seguridade especial (INSS - especial). 

4.2.4. Em casos de povos indígenas devem ser observados os mecanismos aplicáveis relativos à 
saúde existentes nos órgãos competentes. 

4.3. Devem ser garantidos os direitos dos trabalhadores de se organizarem e voluntariamente 
negociarem com seus empregadores conforme descrito nas Convenções 87, 98, da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). 

4.3.1. Existe uma organização independente que represente os interesses dos trabalhadores. 

4.3.2. Existem mecanismos de incentivo à negociação e organização livre e coletiva entre os 
trabalhadores e os empregadores 

4.3.3. Existem procedimentos para a resolução de conflitos entre os trabalhadores e os empregadores. 

4.4 O planejamento e implantação de manejo florestal devem incorporar os resultados das 
avaliações do impacto social. Devem ser mantidos processos de consulta com as pessoas e 
grupos diretamente afetados pelas atividades de manejo. 

4.4.1. A.~ pessoas ou gnipos diretamente afetados pelas atividades de manejo são consultados por 
ocasião do planejamento e implantação das atividades na UMF. 

4.4.2. O responsável pela UMF e as pessoas ou grupos diretamente afetados identificam os impactos 
sociais das operações florestais e os contempla nas atividades de manejo. 

4.4.3. Caso haja impactos negativos existem medidas mitigadoras. 

4.5 Devem ser adotados mecanismos apropriados para resolver queixas e providenciar 
compensação justa em caso de perdas ou danos que afetem os direitos legais ou tradicionais, a 
propriedade, os recursos ou a subsistência da população local. Devem ser tomadas medidas 
para evitar tais perdas ou danos. 



4. 5. I . N,1o existem atividades realizadas por pessoas ou comunidades na área de manejo que estejam 
em conflito com as atividades previstas pelo responsável da UMF. 

lt - ? ·1.).-. Existem mecanismos visando a resolução dos eventuais conflitos. 

4.5.3. Os mecanismos são adequados, eficientes e correspondem aos anseios da maioria ela comunidade. 

PRINCÍPIO N.2 5 BENEFÍCIOS DA FLORESTA 
As atividades de manejo florestal devem incentivar o uso eficiente e otimizado dos múltiplos 
produtos e seruiços da floresta para assegurar a viabilidade econômica e uma grande quantidade 
de benefícios ambientais e sociais. 

5.1. O manejo florestal deve se esforçar rumo à viabilidade econômica, ao mesmo tempo em 
que considera todos os custos de produção de ordem ambiental, social e operacional da produção, 
e assegura os investimentos necessários para a manutenção da produtividade ecológica da 
floresta. 

5.1.1. O responsável pela UMF conhece e documenta os custos relacionados à garantia dos 
cumprimentos dos critérios sociais, culturais, ambientais e operacionais necessários ao manejo. 

5.1. 2. A renda do manejo florestal cobre os custos (operacionais e investimentos) ou tem previsão 
de cobri-los ou ainda, o responsável pela UMF apresenta recursos disponíveis para cobrir estes custos. 

5.1.3. Existe um plano de investimentos e/ou plano de negócios e/ou estudos ele viabilidade 
econômica. 

5.2. O manejo florestal e as operações de comercialização devem estimular a otimização do uso 
e processamento local da diversidade dos produtos da floresta. 

5. 2 .1. Na UMF é oferecido apoio às iniciativas ela comunidade do entomo ou do interior da unidade 
para a colheita e beneficiamento de produtos da floresta. 

5.2.2. O responsável pela UMF estimula o uso diversificado e processamento local cios produtos 
da floresta 

5.3. O manejo florestal terá de minimizar o desperdício associado às operações de exploração 
e de processamento e evita danos a outros recursos florestais. 

5.3.1. Nas operações florestais há procedimentos para minimizar os desperdícios associados à 
atividade ele extração e processamento local. 

5.3.2. Existe plano e evidências de redução, aproveitamento e destinação adequada de resíduos na 
UMF. 
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5.3.3. Existem evidências de que há procedimentos e estes minimizam os danos a outros recursos 
florestais 

5.4. O manejo florestal deve se esforçar para fortalecer e diversificar a economia local, evitando 
a dependência de um único produto florestal. 

5.4.1. Existe levantamento de outros potenciais produtos não madeireiros da UMF. 

5.4.2. A economia local da UMF não é dependente de um único produto. 

5.4.3. Há um programa de fomento e estímulo à diversificação de espécies com potencial de uso, 
produtos e serviços na UMF. 

5.5. O manejo florestal deve reconhecer, manter e, onde for apropriado, ampliar o valor dos 
recursos e serviços floresta.is tais como recursos hídricos e a biodiversidade. 

5.5.1. Na existência de organismos de gestão participativa dos recursos naturais na região o 
responsável pela UMF conhece e está alinhado com as suas iniciativas. 

5.5.2. O responsável pela UMF conhece os serviços ambientais da floresta (água, alimento) e os 
contempla nas atividades de manejo. 

5.6. A taxa de exploração de recursos florestais, não excederá os níveis que possam ser 
permanentemente sustentados. 

5.6.1. As determinações técnicas de colheita são coerentes com as informações de monitoramento . . 

obtidas através de inventários, dados da produtividade florestal, conhecimento tradicional e/ou 
informações da literatura. 

PRINCÍPIO N.0 6 - IMPACTO AMBIENTAL 

O manejo -florestal deve conseruar a diversidade biológica e seus valores associados, os recursos 
hídricos, os solos, os ecossistemas frágeis e as paisagens singulares. Dessa forma estará 
mantendo as funções ecológicas e a integridade das florestas. 

6.1. A avaliação dos impactos ambientais será concluída de. acordo com a escala e intensidade 
de manejo e o caráter único dos recursos afeta.dos - e adequadamente integrada aos sistemas 
de manejo. As avaliações devem incluir considerações em rúvel de paisagem, como também os 
impactos dos processos realizados no local. Os impactos ambientais devem ser avaliados antes 

18 ro início das atividades impactantes. 



6.1.1. Impactos das atividades de manejo: 

a) existem/são conhecidos e reconhecidos os impactos ambientais das atividades de manejo 
(ex: colheita, transporte, aberturas de estradas); 

b) há medidas para a evitar e mitigar os impactos ambientais negativos, compensar os danos 
e recuperar as áreas afetadas; 

c) as medidas são apropriadas à escala e intensidade do manejo. 

6.1.2. Os impactos da UMF sobre o entorno e seus processos são reconhecidos e existem medidas 
mitigadoras previstas. 

6.2. Devem existir medidas para proteger as espécies raras, ameaçadas e em perigo de extinção, 
inclusive os seus hábitats (ex: ninhos e área onde se encontram seus alimentos). Devem ser 
estabelecidas zonas de proteção e conservação, de acordo com a escala e a intensidade do 
manejo florestal e segundo a peculiaridade dos recursos afetados. Atividades inapropriadas de 
coleta, caça e captura devem ser controladas. 

6.2.1. Existem medidas adequadas e eficientes para conservação e proteção destes atributos ele 
acordo com a escala e intensidade da exploração/manejo. 

6.2.2. Há medidas eficientes para evitar a caça e pesca predatória. 

6.2.3. Há medidas eficientes para evitar a extração madeireira e não-madeireira não autorizada. 

6.2.4. Há medidas proativas para o incentivo à conservação da biodiversidade local. 

6.3. As funções e valores ecológicos devem ser conservados, aumentados ou recuperados, 
incluindo: 

a) a regeneração e a sucessão natural das florestas; 

b) a diversidade genética, a diversidade das espécies e do ecossistema; 

c) os ciclos naturais que afetam a produtividade do ecossistema florestal; 

6.3.1. A operação florestal inclui procedimentos para evitar danos ou recuperar outros recursos 
ambientais. 

6.3.2. Existem programas que visam a recuperação de áreas degradadas. 

6. 3. 3. A quantidade extraída C por exemplo número de indivíduos ou volume) por hectare se baseia 
na estrutura populacional das diferentes espécies, na auto-ecologia elas espécies e nas operações de 
manejo (intensidade de corte/coleta. freqüência). 

6.3.4. Há manutenção do estoque de regeneração, principalmente para as espécies manejadas, ele 
forma adequada a garantir a manutenção destas espécies na unidade ele manejo. 
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6.3. 5. Há manutenção de plantas matrizes de forma a garantir a dispersão e a diversidade genética 
das espécies exploradas. 

6.4. AB amostras representativas dos ecossistemas existentes na paisagem devem ser protegidas 
em seu estado natural e plotadas em mapas, apropriados â escala e à intensidade das atividades 
de manejo florestal, e segundo a peculiaridade dos recursos afetados. 

6. 4. 1. Diferentes ecossistemas são conhecidos e identificados. 

6.4.2. A,.,, áreas representativas de diferentes ecossistemas são identificadas (demarcadas) em mapas 
ou croquis e documentos. 

6.4.3. A'> áreas são efetivamente protegidas. 

6.4.4. A área representativa dos ecossistemas identificados deve considerar a escala e intensidade 
das atividades florestais ou há elementos justificando outras formas de proteção (ex. vizinhança com 
unidades de conservação). 

6.5. Devem ser preparadas e implementadas orientações por escrito para controlar a erosão, 
minimizar os danos à floresta durante a exploração, a construção de estradas e todos os demais 
distúrbios de ordem mecânica e proteger os recursos hídricos. 

6.5.1. O plano ele manejo contempla ações de proteção cios recursos hídricos e mecanismo ele 
evitar erosão. 

6.5.2. Os recursos hídricos são efetivamente protegidos e a erosão é evitada. 

6.6. Não serão utilizados agrotóxicos e agentes de controle biológico. 

6.6.1. Não existe o uso de agrotóxicos (pesticidas) e de agentes de controle biológico na UMF. 

6.6.2. Existem métodos e procedimentos que dispensam o uso de agrotóxicos (pesticidas) e de 
agentes de controle biológico. 

6.6.3. No caso da excepcionalidade quanto à utilização de agrotóxicos (pesticidas) e agentes de 
controle biológico: 

a) Existem documentos técnicos, baseados em referência bibliográfica, que comprovam a 
impossibilidade de manejo de determinada espécie em sistemas florestais sem a utilização 
de agrotóxicos (pesticidas) ou agentes de controle biológicos, justificando plenamente a 
excepcionalidade 

b) São respeitadas as precauções e normas para seu manuseio, armazenamento, uso e controle 
criteriosos, incluindo o uso de equipamentos de proteção (EPls) e treinamento apropriado 



para a minimização cios riscos para a saúde e o ambiente, sempre devidamente documentados. 

c) Existe um plano de redução gradual e eliminação ele uso em um prazo máximo ele três 
anos. 

d) Existe um plano ele monitoramento específico. 

e) Mesmo na excepcionalidade, é proibido o uso de agrotóxicos (pesticidas) classificados 
pela WHO como cio tipo 1 A e 1 B, agrotóxicos (pesticidas) a base ele ludrocarbonetos d orados 
(organoclorados), agrotóxicos (pesticidas) persistentes, tóxicos ou aqueles cujos derivados 
se mantêm ativos e são cumulativos na cadeia alimentar além cio estágio para a sua intenção 
de uso, bem como quaisquer outros pesticidas banidos por acordos internacionais e ainda os 
organismos geneticamente modificados. 

f) O certificado e o selo ele certificação deverão evidenciar a sociedade a excepcionalidade 
existente. 

6. 7. Os produtos químicos, vasilhames, resíduos não orgânicos líquidos e sólidos, incluindo 
combustíveis e lubrificantes, devem ser descartados de forma ambientalmente apropriada 

6. 7 .1. Os resíduos não orgânicos são conhecidos e identificados pelo responsável pela unidade de 
manejo florestal, incluindo os resíduos das atividades florestais e resíduos domésticos. 

6.7.2. Existe um plano de gerenciamento ele resíduos, incluindo levantamento, classificação e 
definição de destino dos resíduos gerados de acordo com a escala e intensidade do manejo. 

6.7.3. Existem procedimentos e infra-estrutura implantados e apropriados para o manuseio, 
tratamento, descarte e destino final adequado. 

6.8. O uso de agentes de controle biológico, respeitado o critério 6.6, deve ser documentado, 
minimizado, monitorado e criteriosamente controlado, de acordo com as leis nacionais e os 
protocolos científicos internacionalmente aceitos. É proibido o uso de organismos geneticamente 
modificados. 

6.8.1. No caso do uso de controle biológico: 

a) há documentação. 

h) há plano para reduzir ou até eliminar seu uso. 

c) há monitoramento do uso. 

d) há critérios de controle cio uso. 

6.8.2. N,10 há uso de organismos geneticamente modificado na UMF. 



6.9. O uso das espécies exóticas deverá ser controlado cuidadosamente e monitorado 
rigorosamente para evitar impactos ambientais adversos. 

6.9. I. Quando se faz uso de espécies exóticas ao biorna Mata Atlântica. 

a) há justificativas daras para o uso. 

b) há controle cuidadoso de sua dispersão. 

c) há conhecimento, monitoramento e controle do seu comportamento para evitar impactos 
ecológicos adversos. 

d) existem preocupações e medidas quanto ao risco ele introdução de espécies invasoras. 

6.9.2. No sistema ele manejo não existe a inrrodução e o incentivo de uso espécies exóticas na UMF 

6.10. A conversão florestal para plantações ou uso não florestal do solo, não deve ocorrer, exceto 
em circunstancias onde a conversão: 

a) representa uma porção muito limitada da unidade de manejo florestal; e 

b) não ocorre em áreas de florestas ele alto valor de conservação, e 

c) irá permitir benefícios de conservação claros, adicionais, seguros e a longo prazo na UME 

6.10.1. Caso ocorra a conversão, a mesma deve estar legalizada. 

6.10.2. Nos casos da conversão existente esta ocorrência é anterior à fevereiro de 93 (decreto 750 
Mata Atlântica). 

PRINCÍPIO N.0 7 - PLANO DE MANEJO 

Um plano de manejo apropriado com a escala e a intensidade de operações deve ser escrito, 
implementado e continuamente atualizado. Os objetivos de longo prazo e os meios para atingi 
los devem ser claramente definidos. 

7.1 O. plano de manejo e a documentação pertinente devem fornecer: 

a) os objetivos do manejo; 

b) a descrição dos recursos florestais a serem manejados, as limitações ambientais, o uso da terra e a 
situação fundiária, as condições sócio-econômicas e um perfil das áreas adjacentes; 

e) a descrição do sistema silvicultura! e/ou outro sistema de manejo, baseado nas características 
ecológicas da floresta e elas espécies exploradas em questão e informações coletadas através de 
inventários florestais; 
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d) a justificativa para as taxas anuais de exploração e para a seleção de espécies; 

e) os mecanismos pa1a o monitoramento do crescimento e da dinâmica da floresta e das espécies utilizadas; 

f) as salvaguardas ambientais baseadas cm avaliações ambientais; 

g) planos para a identificação e a proteção de espécies raras, ameaçadas ou em perigo de extinção; 

h) mapas e ou croquis descrevendo a base dos recursos florestais, incluindo as áreas protegidas, as 
atividades de manejo planejadas e a situação legal elas terras: 

i) descrição e justificativa das técnicas de exploração escolhidas e cios equipamentos a serem utiliz .. ados, 

7.1.1. Existe um plano de manejo que contemple os itens de a) ai) descritos no P7.cl. 

7.1.2. Quando há uso ele produtos químicos, deve haver no plano de manejo considerações referentes 
,1 definição ou eliminação do uso. 

7.1.3 Existem evidências de que o responsável técnico pelo plano de manejo tem compromisso com 
os P & C do FSC. 

7 .2. O plano de manejo deverá ser revisado periodicamente para incorporar os resultados do 
monitoramento ou novas informações científicas e técnicas, como também para responder às 
mudanças nas circunstâncias ambientais, sociais e econômicas. 

7.2.1 Os documentos são revisados e atualizados de acordo com os resultados do monitoramento e 
de novas informaçócs científicas e técnicas. 

7.2.2 Há evidência, no campo, das alteraçoes ocorridas nas atividades de extração e coleta. 

7.3. Os trabalhadores florestais devem receber treinamento e supervisão para assegurar a 
implementação correta dos planos de manejo. 

7 .3. 1. Trabalhadores e/ou comunitários estão recebendo capacitação adequada para assegurar a 
implementação correta dos planos de manejo. 

7 .3. 2. No caso de manejo florestal comunitário a comunidade implementa ou busca parcerias para 
desenvolver programa ele treinamento e supervisão para assegurar a execução correta do plano de 
manejo e a independência técnica. 

7.3.3. As práticas observadas são condizentes com os conteúdos cios treinamentos. 

7.4. Os responsáveis pelo manejo florestal devem tomar público um resumo dos elementos 
básicos do plano de manejo, incluindo aqueles listados no Critério 7.1. 

7.4. I. Existe um resumo elas informações ele manejo que contenha: 



a) os elementos do plano de manejo; 

b) os resultados do monitoramento; 

c) medidas para manter os atributos de alto valor para conservação. 

7.4.2. O resumo público está disponível à sociedade e seu formato é adequado a realidade local. 

PRINCÍPIO N.0 8 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O monitoramento deve ser conduzido - apropriado à escala e à intensidade do manejo florestal 
-para que sejam avaliados a condição da floresta, o rendimento dos produtos florestais, a cadeia 
de custódia, as atividades do manejo e seus impactos sociais e ambientais. 

8.1. A freqüência e a intensidade do monitoramento devem ser determinadas pela escala e intensidade 
das operações de manejo florestal, como também pela relativa complexidade e fragilidade do ambiente 
afetado. Os procedimentos de monitoramento devem ser consistentes e reaplicáveis ao longo do 
tempo para permitirem a comparação de resultados e a avaliação das mudanças. 

8.1.1. A documentação, justificativa e disponibilização do método de monitoramento e avaliação 
são condizentes com a escala e a intensidade do manejo florestal, e têm corno base dados atualizados 
e analisados, coletados em campo, de acordo com o plano de manejo. 

8.1.2. As informações do monitoramento são registradas, sendo utilizadas para a revisão cio plano 
de manejo. 

8.2. As atividades de manejo florestal devem incluir a pesquisa e a coleta de dados necessários 
para monitorar, pelo menos, os seguintes indicadores: 

a) o rendimento de textos os produtos florestais colhidos; 

b) as taxas de crescimento, regeneração e condição da floresta; 

e) a composição e as mudanças observadas na flora e na fauna; 

d) os impactos ambientais e sociais da colheita e outras operações, 

e) os custos, a produtividade e a eficiência do manejo florestal; 

f) a freqüência e a área atingida pelos incêndios; 

8. 2.1. Considerando a escala e iruensídade do manejo, existe monitoramento do.'> item lísrado .. s no P8.c2. 
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8.3. O responsável pelo manejo florestal deve produzir a documentação necessária para que as 
certificadoras possam rastrear cada produto da floresta desde sua origem. Este processo é 
conhecido como "cadeia de custódia". 

8.3.1. Existe mecanismo adequado que permite conhecer e identificar a quantidade e origem da 
matéria prima. 

8.3.2. O produto entregue par,1 processamento tem documento indicativo cio: 

a) local/talhão de origem; 

b) clara de coleta; 

c) data de entrega; 

d) responsável pela operação, 

e) espécies ou tipos (classificação). 

8.4. Os resultados do monitoramento devem ser incorporados na implementação e revisão do 
plano de manejo. 

8.4. 1. Os documentos têm sido atualizados com os resultados do monitoramento. 

8.4.2. Há evidência, no campo, elas alterações ocorridas nas operações florestais. 

8.5. Respeitando a confidencialidade de Informação, os responsáveis pelo manejo florestal devem 
tomar público os resultados dos indicadores do monitoramento, incluindo aqueles listados no 
Critério 8.2. 

8. 5.1. Existe um resumo das informações de monitoramento que contenha: 

a) os resultados cio monitoramento; 

b) medidas para mitigar os impactos negativos identificados; 

c) os atributos de alto valor para conservação. 

8. 5.2. O resumo público está disponível à sociedade e seu formato é adequado a realidade local. 

PRINCÍPIO N.0 9 MANUTENÇÃO DE FLORESTAS DE ALTO VALOR PARA 
CONSERVAÇÃO 

Atividades de manejo em florestas de alto valor para conseruação devem manter ou incrementar 
os atributos que definem estas fio-restas. Decisões relacionadas às fio-restas de alto valor para 
conseruação devem seguir a abordagem de precaução. 



9.1 Avaliação para determinar a presença de atributos coerentes com florestas de alto valor para 
conservação devem ser levadas a cabo de acordo com escala e intensidade de manejo. 

9.1.1. São realizadas avaliações prévias para a identificação de atributos coerentes com florestas 
para A.V.C. de acordo com a escala e intensidade do manejo. 

9.1.2. As avaliações levam em consideração as contribuições da população, instituições e 
comunidade local. 

9.2. A parte consultiva do processo de certificação precisa dar ênfase aos atributos de 
conservação identificados e opções para a manutenção da floresta de AVC. 

9 .2.1. A equipe de avaliação/certificador deve enfatizar os atributos de conservação identificados 
e opções para a manutenção da floresta de AVC. 

9.3. O plano de manejo deve incluir e implementar medidas específicas que assegurem a 
manutenção e/ou incrementem os atributos de conservação aplicáveis consistentes com a 
abordagem de precaução. Estas medidas devem ser especificamente incluídas no resumo público 
do plano de manejo. 

9.3.1. Existem medidas adequadas e eficientes para conservação e proteção dos atributos de 
conservação identificados. 

9.3.2. A<; medidas propostas são consistentes com a abordagem da precaução. 

9 .3.3. As avaliações prévias foram consideradas por ocasião das atividades na UMF. 

9.4 Monitoramento anual deve ser conduzido para verificar a eficiência das medidas empregadas 
para manter ou incrementar os atributos de conservação apropriados. 

9.4.1. Existe um monitoramento que leva em consideração as salvaguardas estabelecidas para 
manejo cm floresta de AVC. 

NOTA: ASPECTOS QUE IMPEDEM A CERTIFICAÇÃO EM REMANESCENTES DA MATA 
ATLÂNTICA 

1. A UMF inserida em propriedades nas quais as áreas de preservação permanente e reserva legal estejam 
degradadas devem apresentar um plano de recuperação de acordo com legislação em vigor e iniciar a sua 
implantação, 

2. Não são passíveis de certificação espécies para produção madeireira com estes padrões. 



LEGISLAÇÃO E ACORDOS REFERENCIAIS PARA O PROCESSO DE 
CERTIFICAÇÃO 

Com o objetivo de verificar as obrigações legais tanto em suas políticas quanto em suas práticas 
para com os P&C de Manejo Florestal do FSC, no ANEXO 1 serão listado os itens a serem observado 
quanto às legislações (ambiental, tributária, trabalhista) nacionais, estaduais e locais e convenções e 
tratados internacionais, com por exemplo o caso elas espécies ameaçadas de extinção sob a Convenção 
sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Silvestres em Perigo de Extinção (CITF..S). 

Lei Ambiental 
CÓDIGO FLORESTAL 
DECRETO 750 E SUAS REGULAMENTAÇÕES SOBRE O USO DE RECURSOS FLORESTAIS 
DIREITOS DE PROPRIEDADE - POSSE DA TERRA 
LEI DE CRIMES AMBIENTAIS 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL NOS ÓRGÃOS COMPETENTES 

Obs: Nos casos específicos as leis estaduais e municipais pertinentes devem ser observadas. 

Tributário 
IMPOSTOS (ITR e outros) 
CONTÁBIL 
LICENÇA DE OPERAÇÃO 
ENCARGOS CISS, INSS) 
ALVARÁS MUNICIPAIS 
REGISTROS NO ÓRGÃO AMBIENTAL LICENCIADOR 

Trabalhista 
NR's 
CLT 
CHECAR AINDA LEGISLAÇÃO PERTINENTE A: MENOR IDADE; MULHER GRÁVIDA; 
TRANSPOlrI'E 
LICENÇAS DO CONSELHO PROFISSIONAL 

Convenções 
OIT (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO) DOCUMENTO DO FSC DE 
2002 
CITES (CONVENÇÃO SOBRE O COMÍ:RCIO INTERNACIONAL DAS ESPÉCIES DA 
FAUNA E DA FLORA SELVAGENS EM PERIGO DE EXTINÇÃO) 
DECRETO DA POLÍTICA DA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - 43339 
CONVENÇÃO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Potenciais verificadores· 
· COMPROVANTES/RECIBOS/LICENÇAS 
· CERTIDÕES NEGATIVAS (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL) 
· OBSERVAÇÃO DE CAMPO (EX: NR's) 
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