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FSC-STD-BRA-01-2014 V1-0 PT – Avaliação de Plantações 

Florestais no Brasil 

 
Lista de indicadores a serem avaliados nos próximos monitoramentos (diferenças entre o Padrão 

Interino Imaflora e o Padrão Nacional de Plantações). 

 
Princípio 1: 

Indicadores: 1.1.6; 1.2.3; 1.4.1; 1.4.2 e 1.5.2. 

1.1.6. Medidas devem ser implementadas para evitar recorrência do evento que causou a pendência 

jurídica ou administrativa. 

1.2.3. Em caso de isenções, reduções ou outros acordos relativos a tributos e outras contribuições, estes 

se encontram documentados e possuem validade legal. 

1.4.1. A organização deve identificar a existência (ou não) de conflitos entre leis, P&C do FSC e tratados 

ou convenções internacionais aplicáveis. 

1.4.2. Os conflitos identificados devem ser resolvidos através de consultas do Certificador credenciado 

junto ao FSC, o escritório nacional do FSC e outras partes envolvidas. 

1.5.2. A Organização deverá estabelecer sistema de monitoramento e controle de registros sobre as 

ações irregulares ocorridas na sua Unidade de Manejo Florestal e adotar medidas para evitá-las ou 

minimizá-las. 

Antes: grandes empreendimentos. 

 

Princípio 2: 

- 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; e 2.3.5. 

2.3.1. A Organização deve ter um procedimento documentado visando à resolução de conflitos sobre os 

direitos de posse e uso da terra, prevendo o engajamento e a negociação com as partes afetadas. 

2.3.2. A Organização deve manter registros atualizados e completos sobre todas as disputas relativas 

aos direitos de posse ou uso da terra, incluindo a descrição clara e atualizada de quaisquer passos 

efetuados para resolver a disputa. 

2.3.3. A Organização deve demonstrar evidências de encaminhamento dos processos para resolução dos 

conflitos priorizando alternativas pacíficas de engajamento e negociação previamente às alternativas 

legais. 

2.3.5. No caso de envolvimento em tal disputa, a área sob disputa deve ser excluída da operação a ser 

certificada, de acordo com disposto na norma FSC-POL-20-003, e outras normas aprovadas pelo FSC 

relacionados com esta matéria. 
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Princípio 3: 

- 3.4.1; 3.4.2; e 3.4.5. 

3.4.1. Conhecimentos tradicionais das populações indígenas e/ou tradicionais com potencial valor de 

comercialização devem ser reconhecidos e documentados (se possível). 

3.4.2. A Organização deve respeitar a confidencialidade do conhecimento indígena e a proteção dos 

direitos de propriedade intelectual das populações indígenas e/ou tradicionais, respeitando a legislação 

aplicável. 

3.4.5. Devem existir evidências de que as compensações concedidas por uso de conhecimentos 

tradicionais são efetivamente pagas. 

 

Princípio 4: 

- 4.2.2; 4.2.3; 4.2.5; 4.2.14; 4.4.2; 4.4.6; e 4.5.3. 

4.2.2. A Organização deve definir um responsável por segurança do trabalho na unidade de manejo 

florestal. 

4.2.3. Deve estar implementado um programa de treinamento em saúde e segurança que envolva todos 

os trabalhadores responsáveis por atividades perigosas ou de risco. 

4.2.5. A Organização deve implementar programas de saúde médico e/ou odontológico, podendo incluir 

campanhas voltadas à melhoria das condições de saúde dos trabalhadores e suas famílias. 

4.2.14. Um sistema de gestão de saúde, segurança e meio ambiente dos trabalhadores deve ser 

implementado. 

4.4.2. Proporcionalmente à escala e intensidade do manejo florestal se deve, adicionalmente, ter suas 

comunidades afetadas caracterizadas e localizadas em mapas (como citado no critério 7.1). 

Antes: grandes empreendimentos. 

4.4.6. Proporcionalmente à escala e intensidade do manejo florestal devem ser documentadas as 

consultas realizadas e mantidos os registros dos comentários recebidos, das ações tomadas e das 

respostas fornecidas às partes interessadas. 

Antes: grandes empreendimentos. 

4.5.3. Em caso de perdas ou danos comprovados causados pela Organização e que afetem direitos legais 

ou de costume, propriedade, recursos ou modos de vida, deve ser proporcionada compensação justa. 

 

Princípio 5: 

- 5.2.1; 5.3.3; 5.4.1; 5.4.2; 5.5.1; e 5.6.4. 

5.2.1. Quando for factível, a Organização deveria disponibilizar uma porção de sua produção para o 

mercado local, tal como pequenas indústrias de processamento. 
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5.3.3. Considerada sua finalidade, a madeira colhida na UMF e outros produtos devem ser processados 

e/ou transportados de forma a minimizar a ocorrência de desperdício. 

5.4.1. A organização deveria identificar e analisar oportunidades de mercado, visando o uso múltiplo da 

madeira, dos produtos florestais não-madeireiros e serviços ambientais na unidade de manejo florestal. 

5.4.2. Com base na identificação e análise solicitados pelo indicador 5.4.1, a organização deveria 

incentivar ou participar de iniciativas locais de produção, aproveitamento, processamento e/ou 

comercialização que agreguem valor aos diferentes produtos e serviços da UMF e seu entorno. 

5.5.1. Os serviços e recursos como conservação de bacias hidrográficas e solos, biodiversidade, habitats 

para fauna, paisagens de excepcional beleza e locais de recreação e turismo devem estar identificados 

no Plano de Manejo Florestal ou documentação equivalente. 

5.6.4. A Organização deve manter registros claros, precisos e atualizados da produção de todos os 

produtos comerciais, incluindo de produtos não-madeireiros. 

 

Princípio 6: 

- 6.1.3; 6.1.4; 6.1.5; 6.2.2; 6.2.3; 6.3.1; 6.3.2; 6.3.3; 6.3.5; 6.3.8; 6.3.9; 6.4.3; 6.5.2; 6.5.5; 6.7.1; 6.7.2; e 

6.10.2. 

6.1.3. As avaliações de impactos ambientais citadas acima devem considerar os impactos das atividades 

de manejo florestal considerando-se o contexto da paisagem onde está situada a UMF, principalmente 

no seu entorno. 

6.1.4. As avaliações de impacto ambiental referidas no indicador acima devem estar concluídas antes do 

início das atividades que causam distúrbio local, e incluem os impactos potenciais relacionados com a 

extração de produtos florestais (por exemplo, a escolha do equipamento, o impacto da malha viária, o 

impacto sobre os rios em o caso da extração fluvial, etc.), tanto dentro como fora da UMF. 

6.1.5. As avaliações de impactos referidos no indicador acima deverão considerar explicitamente os 

impactos potenciais sobre quaisquer Altos Valores de Conservação identificados na UMF. 

6.2.2. O plano de manejo e outras políticas e procedimentos relevantes da Organização devem 

claramente identificar ações que são estabelecidas para proteger, manter ou melhorar e salvaguardar a 

presença de espécies endêmicas, raras, ameaçadas ou em perigo de extinção e seus habitats. 

6.2.3. Pelo menos 10% da área florestal são designadas como zonas de conservação, identificadas em 

mapas e manejadas com o objetivo principal de biodiversidade. Estas áreas devem ser incluídas nas 

zonas de conservação identificadas. 

6.3.1. A organização deve analisar a integridade
1
 dos remanescentes de vegetação nativa considerando 

a conexão com a paisagem regional. 

                                                                 

1
 A integridade dos remanescentes pode ser definida através da analise conjunta de caraterísticas dos 

remanescentes naturais da UMF e entorno, como por exemplo: tamanho, isolamento, conectividade 

e/ou condição da vegetação local em relação à paisagem regional, principalmente no entorno. 
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6.3.2. A diversidade de espécies e ecossistemas deve ser conhecida na escala da unidade de manejo 

florestal, com base nas melhores informações disponíveis. 

6.3.3. Com base nos resultados das análises dos remanescentes naturais a Organização deve adotar 

medidas de conservação, e/ou restauração dos remanescentes visando sua viabilidade no longo prazo. 

6.3.5. Onde áreas degradadas são identificadas na UMF, os sistemas silviculturais e / ou de gestão deve 

incluir um programa para a recuperação desses locais. 

6.3.8. Devem ser tomadas todas as medidas possíveis para evitar arraste de toras ou árvores através do 

leito de um rio, lago ou zona húmida fluindo. 

6.3.9. Nenhum armazenamento ou mistura de combustíveis, óleos, produtos químicos ou substâncias 

semelhantes serão realizadas em áreas onde uma descarga deliberada ou acidental poderia atingir 

qualquer corpo de água. 

6.4.3. A Organização deve implementar ações de conservação e manejo visando manter as funções 

ecológicas nas amostras representativas. 

6.5.2. Áreas destinadas à conservação são demarcadas em campo de forma a evitar danos relacionados 

às operações florestais. 

6.5.5. A Organização deve empregar medidas para prevenir a erosão pela identificação de áreas 

suscetíveis à erosão, nas quais a colheita e outros distúrbios são proibidos ou restringidos. 

6.7.1. A Organização deve apresentar um plano documentado de gerenciamento de produtos químicos 

e resíduos, incluindo procedimentos para identificação, classificação, transporte, destinação e/ou 

disposição final. 

Antes: grandes empreendimentos. 

6.7.2. A Organização deve manter um registro atualizado da disposição final dos resíduos perigosos, 

conforme legislação aplicável. 

6.10.2. Em situações de conversões do uso do solo a Organização deve garantir adequação aos seguintes 

requerimentos: 

a) Áreas de conversão devem afetar não mais do que 0,5% da área total da Unidade de Manejo no ano 

corrente ou em qualquer ano futuro e não resultar em uma área total acumulada de conversão em mais 

do que 5% da Unidade de Manejo desde Novembro de 1994; 

b) Não danificar ou ameaçar Altos Valores de Conservação, nem quaisquer locais ou recursos 

necessários para manter ou melhorar esses Altos Valores de Conservação; e, 

c) Possibilitar benefícios de conservação claros, substanciais, adicionais, seguros e de longo prazo em 

toda a Unidade de Manejo Florestal. 

NOTA: A criação de infraestruturas auxiliares necessárias para implementar os objetivos do manejo 

responsável da floresta (caminhos florestais, trilhas de arraste, pátios de madeira, etc.) não é 

considerada conversão. 
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Princípio 7: 

7.1.2, itens “i” e “j”, 7.1.3; 7.1.5; 7.2.1; 7.2.2; e 7.3.2. 

7.1.2. O plano de manejo, seus anexos ou documentos de referência devem incluir os seguintes 

componentes: (...) 

i) Proporcionalmente à escala e intensidade do manejo florestal as comunidades afetadas pelo mesmo 

devem estar caracterizadas e localizadas em mapas. 

j) Os locais de especial significado cultural, ecológico, econômico ou religioso identificados devem estar 

documentados em planos operacionais e/ou de manejo e localizados em mapas ou croquis. 

7.1.3. Deverão ser definidos os responsáveis pelas atividades de manejo (inventário, realização do plano 

de manejo, planejamento de colheita, administração de trabalho, acompanhamento do manejo). 

7.1.5. A Organização deve possuir procedimentos e/ou instruções técnicas documentadas de forma a 

garantir a execução das atividades conforme descrito no plano de manejo. 

Antes: grandes empreendimentos. 

7.2.1. Os prazos para a revisão do Plano de Manejo deverão ser definidos. 

7.2.2. O plano de manejo deve contemplar os resultados dos monitoramentos relevantes das atividades 

operacionais, ambientais, sociais e de saúde e segurança ocupacional. 

Antes: resumo público (plano de manejo somente de forma indireta). 

7.3.2. Os trabalhadores florestais devem estar treinados acerca de suas responsabilidades em relação à 

implementação do plano de manejo, incluindo os cuidados ambientais relativos às suas atividades. 

 

Princípio 8: 

8.2.4; 8.2.8; e 8.3.1. 

8.2.4. A Organização deve monitorar a eficácia das atividades de conservação. 

8.2.8. Os dados sobre custos, produtividade e eficiência do manejo devem ser documentados. 

8.3.1. A Organização deve elaborar um procedimento documentado para identificar todos os produtos 

existentes em locais de armazenamento e processamento na UMF até a transferência de posse legal do 

produto (“porta da floresta”), de forma a possibilitar o rastreamento do produto à sua origem. 

 

Princípio 9: 

Não foram identificados indicadores adicionais. 

 

Princípio 10: 

10.2.3; 10.4.1; 10.5.2; e 10.8.1. 
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10.2.3 A Organização deve planejar para que as plantações estejam distribuídas em um mosaico de 

talhões de diferentes idades e períodos de rotação, em conformidade com a escala das operações. 

10.4.1. As espécies utilizadas no plantio comercial da empresa devem demonstrar a compatibilidade e 

adaptabilidade para o local da unidade de manejo e para os fins comerciais estabelecidos. 

10.5.2. A Organização deve mapear e implementar medidas para proteger, melhorar ou restaurar tais 

áreas citadas em 10.5.1. 

10.8.1. O monitoramento das atividades deve incluir os impactos ecológicos e sociais ‘in-situ’ e ‘ex-situ’ 

potenciais, quando identificados. 


