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MISSÃO

O Imaflora incentiva e 
promove mudanças nos
setores florestal e agrícola, 
visando a conservação e o 
uso sustentável dos 
recursos naturais e a 
promoção de benefícios
sociais.



IMAFLORAIMAFLORAIMAFLORAIMAFLORAIMAFLORAIMAFLORAIMAFLORAIMAFLORA

IMAFLORA hojeIMAFLORA hoje ::

→→ + + 350 empreendimentos 350 empreendimentos 

certificados (florestal e agrcertificados (florestal e agríícola)cola)

→→ 17 Estados no Brasil17 Estados no Brasil

→→ 14 anos de atividades14 anos de atividades

→→ Equipe de 37 pessoasEquipe de 37 pessoas

→→ Equipe de CertificaEquipe de Certificaçção: 23 ão: 23 

→→ Consultores associadosConsultores associados

→→ Extensão: Extensão: ÁÁfrica, Amfrica, Améérica do Sul rica do Sul 

e Europae Europa



Porque:

- é um instrumento de mercado que pode se transformar em 
um mecanismo de governança;

- pode ser um catalizador de mudanças socioambientais; 

- pode ser aplicável e acessível para pequenos
empreendimentos; 

- é resultado de uma agenda positiva de propostas e soluções, 
a partir de pactos multi-setoriais

Lógica para atuar com certificação

Certificação é a principal ferramenta para atingir nossa missão.



A CERTIFICAÇÃO

A certificação é um mecanismo que tem por objetivo garantir a qualidade do 

processo de produção ou do produto. 

Certificação é diferenciador e garantia!!!



AMBIENTAL

ECONÔMICA
SOCIAL

CERTIFICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

Nova lógica: interesses privados e públicos!



Independente 

Tecnicamente consistente

Não discriminatória

Transparente

Voluntária

Legitimidade dos padrões ou normas

CREDIBILIDADE

Certificação tem  Ética!



Acesso a mercados

Sobre-preço

Gestão de risco socioambiental 

Imagem institucional

Garantia para investidores

Aumento da governança

Melhoria da gestão e diminuição de custos

LÓGICA - MOTIVADORES



 

Certificação 

Agrícola

Rede de 

Agricultura 

Sustentável

Certificação

Florestal

PRINCIPAIS SISTEMAS



FSC: FSC: FSC: FSC: entidade responsável pelo sistema de certificação.

• SmartWoodSmartWoodSmartWoodSmartWood: programa de certificação norte-americano, filiado à
ONG Rainforest Alliance, autorizado pelo FSC para certificar 
florestas;

• Imaflora:Imaflora:Imaflora:Imaflora: representante do SmartWood no Brasil.

� AtuaAtuaAtuaAtuaçççção em plantaão em plantaão em plantaão em plantaçççções e ões e ões e ões e ááááreas naturais em diferentes reas naturais em diferentes reas naturais em diferentes reas naturais em diferentes 
escalas;escalas;escalas;escalas;

� ÚÚÚÚnica certificadora no Brasil a atuar com comunidades e nica certificadora no Brasil a atuar com comunidades e nica certificadora no Brasil a atuar com comunidades e nica certificadora no Brasil a atuar com comunidades e 
produtos florestais não madeireiros na Amazônia.produtos florestais não madeireiros na Amazônia.produtos florestais não madeireiros na Amazônia.produtos florestais não madeireiros na Amazônia.

O Imaflora e o FSCO Imaflora e o FSCO Imaflora e o FSCO Imaflora e o FSC



• Ferramenta para promoção do “Bom Manejo Florestal”.

• Alguns papéis da certificação:

� Prevenção e redução dos impactos ambientais e sociais 

negativos causados pelas atividades florestais;

�Promoção de iniciativas de comunicação com as 

comunidades e partes interessadas de entorno;

� Melhoria das condições do trabalho florestal;

� Cumprimento da legislação.

O papel da certificaO papel da certificaO papel da certificaO papel da certificaççççãoãoãoão



• Aplicação somente às áreas e atividades 

florestais do empreendimento (incluindo 

comunidades vizinhas às áreas florestais);

• Conteúdo da norma FSC de certificação.

Limites da certificaLimites da certificaLimites da certificaLimites da certificaçççção:ão:ão:ão:



• Avaliar o desempenho da empresa, em relação aos 

P&C do FSC por meio de:

• Consulta a atores locais envolvidos e/ou 

afetados;

• Observação de campo nas áreas de produção;

• Revisão de documentação;

• Entrevistas com trabalhadores e outros 

funcionários.

O papel do IMAFLORAO papel do IMAFLORAO papel do IMAFLORAO papel do IMAFLORA



- Diminuição da pressão de consumo sobre florestas naturais;

- Conservação de áreas naturais em ecossistemas ameaçados;

- Extensão das exigências ambientais, sociais e econômicas da 
certificação ao setor.

Por que certificar plantaPor que certificar plantaPor que certificar plantaPor que certificar plantaçççções florestais?ões florestais?ões florestais?ões florestais?



•A CERTIFICAA CERTIFICAA CERTIFICAA CERTIFICAÇÇÇÇÃO ÃO ÃO ÃO ÉÉÉÉ UM PROCESSOUM PROCESSOUM PROCESSOUM PROCESSO -
SER UMA PROPRIEDADE 
CERTIFICADA NÃO SIGNIFICA ESTAR 
100% ADEQUADA AMBIENTAL E 
SOCIALMENTE;

•CADA CASO CADA CASO CADA CASO CADA CASO ÉÉÉÉ UM CASOUM CASOUM CASOUM CASO -
PROPRIEDADES CERTIFICADAS 
POSSUEM  DESEMPENHO SOCIAL E 
AMBIENTAL DIFERENCIADOS.

ImportanteImportanteImportanteImportante



PANORAMA FSC

OCEANIA
2% 

ASIA
2% 

Área: 5.417.338 ha
Empreendimentos: 69

Comunidades:10

BRASIL



CERTIFICAÇÃO FLORESTAL - FSC

% Áreas certificadas x Mundo

Área Certificada: 5.445.441 ha
(7 milhões de maracanãs).
5% da área mundial 

certificada.

BRASIL
Área Certificada: 113.470.000 ha
(141 milhões de maracanãs).
Países com EMF Certificados: 82.

MUNDO

35%

11%

47%

3%

2%

2%



CERTIFICACERTIFICACERTIFICACERTIFICACERTIFICACERTIFICACERTIFICACERTIFICAÇÇÇÇÇÇÇÇÃO FLORESTAL IMAFLORAÃO FLORESTAL IMAFLORAÃO FLORESTAL IMAFLORAÃO FLORESTAL IMAFLORAÃO FLORESTAL IMAFLORAÃO FLORESTAL IMAFLORAÃO FLORESTAL IMAFLORAÃO FLORESTAL IMAFLORA

BrasilBrasil

→→ 2,9 milhões de ha 2,9 milhões de ha 

(54% da (54% da áárea certificada no Brasil):rea certificada no Brasil):

-- Florestas Naturais: 1,9 milhões ha Florestas Naturais: 1,9 milhões ha 

((15 Empresas e 9 Comunidades)15 Empresas e 9 Comunidades);;

-- PlantaPlantaçções Florestais: 1,0 milhão haões Florestais: 1,0 milhão ha

(3(37% destinada 7% destinada àà conservaconservaçção);ão);

→→ + 17.000 trabalhadores beneficiados.+ 17.000 trabalhadores beneficiados.
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© 1996 Forest Stewardship Council A.C.



Princípio 1: Obediência às leis e aos princípios FS C

Princípio 2: Direitos e responsabilidades de posse e uso

Princípio 3: Direitos dos povos indígenas

Princípio 4: Relações comunitárias e direitos dos t rabalhadores

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 de árvores

OS PRINCÍPIOS E CRITÉRIOS DO FSC



•Princípio 1: Sistema de Gestão social e ambiental

•Princípio 2: Conservação dos Ecossistemas 

•Princípio 3: Proteção da Vida Silvestre

•Princípio 4: Conservação dos Recursos Hídricos

•Princípio 5: Tratamento Justo e Boas Condições de T rabalho

•Princípio 6: Saúde e Segurança Ocupacional

•Princípio 7: Relações com as Comunidades

•Princípio 8: Manejo Integrado dos Cultivos

•Princípio 9: Manejo e Conservação dos Solos

•Princípio 10: Manejo Integrado dos Resíduos

Padrões e princípios gerais

CERTIFICAÇÃO AGRÍCOLA

 



+ 55 (19) 3414-4015

imaflora@imaflora.org
www.imaflora.org

FSC Internacional: www.fsc.org

INFORMAÇÕES


