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DECLARAÇÃO 
 
C.I ARclad S.A declara que os fornecedores dos papeis usados como frontais em nossas 
estruturas autoadesivas contam com as seguintes certificações florestais: 
 
Papel LITHO 80 usado nas estruturas de forma geral  
 

Forest certification in China (Certificação Florestal Chinesa) – Cadeia de custódia (GB/T 28952-
2012). 
 
A compra de polpa com certificação CFCC/PEFC e outras polpas, manufatura e venda de papel 
fino com certificação CFCC/PEFC sob metodologias de compra e venda baseadas em 
percentagens de papel e polpa com certificação CFCC/PEFC sob a metodologia de separação 
física.  
 
Esta certificação tem validade desde 14 de agosto de 2017 até 12 de agosto de 2022.  
 
Papel LITHO 80 usado com os adesivos A e PH em folhas  
 

• Tipo de Certificado: Único 

• Normas: FSC-STD-40-004 FSC-STD-50-001 

• Grupo de Produtos: Produtos de polpa e papel 

• Código da Licença FSC: FSC-C007016 

• CÓDIGO DA CERTIFICAÇÃO: IMA-COC-007919 

• VALIDADE: desde 15/11/2018 até 14/10/2023 
 
Papel TT64 
 
A empresa foi avaliada com as seguintes normas: 
 

• FSC-STD-40-004 Versão 3.0 Norma FSC para Certificação de Cadeia de Custódia  

• FSC -STD-50-001 Requerimentos para o uso das marcas registradas FSC por Portadores de 
Certificados. 

 
Este certificado é válido desde 10 de janeiro de 2021 até 9 de janeiro de 2026. 
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Papel T70  
 

➢ Certificado FSC 
 

• Sistema: FSC- Cadeia de Custódia / Madeira controlada. 

• Padrão: FSC-STD-40-004 V3-0. 

• Base da avaliação: Processo de Certificação FSC – Cadeia de Custódia (2017-08). 

• Sistema de Controle FSC: Sistema de Crédito. 

• Estado do Material: FSC Mix / FSC Madeira controlada. 

• Válido até: 2022-06-03.   
 

➢ Certificado PEFC 
 

• Sistema: Cadeia de Custódia de produtos provenientes de florestas. 

• Padrão: Cadeia de Custódia de produtos provenientes de florestas – Requerimentos (PEFC 
ST 2002:2013). 

• Base da avaliação: Processo de Certificação “Cadeia de Custódia dos produtos florestais / 
Cadeia de Custódia” (CoC) (2017-11). 

• Âmbito: O sistema de controle para a Cadeia de Custódia especifica: 
O sistema de informação operacional com a documentação sobre a proveniência da 
matéria prima de madeira de uma floresta gerida de forma sustentável certificada pelo 
PEFC.       
 

O pessoal responsável pelo controle e implementação do sistema.  
 

O controle do inventário e da documentação da matéria prima flui para monitorar o 
volume de madeira certificada pelo PEFC. 

• Válido até: 2022-06-03.   
 
Papel T77 
 

➢ Certificado FSC 
 

• Sistema: FSC- Cadeia de Custódia / Madeira controlada. 

• Padrão: FSC-STD-40-004 V3-0. 

• Base da avaliação: Processo de Certificação FSC – Cadeia de Custódia (2017-08). 

• Sistema de Controle FSC: Sistema de Crédito. 

• Estado do Material: FSC Mix / FSC Madeira controlada. 

• Válido até: 2022-06-03.   
 

➢ Certificado PEFC 
 

• Sistema: Cadeia de Custódia de produtos provenientes de florestas. 
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• Norma: Cadeia de Custódia de produtos provenientes de florestas – Requerimentos (PEFC 
ST 2002:2013). 

• Base da avaliação: Processo de Certificação “Cadeia de Custódia dos produtos florestais / 
Cadeia de Custódia” (CoC) (2017-11). 

• Âmbito: O sistema de controle para a Cadeia de Custódia especifica: 
O sistema de informação operacional com a documentação sobre a proveniência da 
matéria prima de madeira de uma floresta gerida de forma sustentável certificada pelo 
PEFC.       
 

O pessoal responsável pelo controle e implementação do sistema.  
 

O controle do inventário e da documentação da matéria prima flui para monitorar o 
volume de madeira certificada pelo PEFC. 

• Válido até: 2022-06-03.   
 
Papeis Radiantes  
 

➢ Certificado FSC 
 

• Sistema: FSC- Cadeia de Custódia / Madeira controlada. 

• Norma: FSC-STD-40-004. 

• Base da avaliação: Processo de Certificação FSC – Cadeia de Custódia (2019-07). 

• Sistema de Controle FSC: Sistema de Transferência. 

• Estado do Material: FSC Mix / FSC Reciclado / FSC 100% / FSC Madeira controlada. 

• Válido até: 2026-05-04 
 

➢ Certificado PEFC 
 

• Sistema: Cadeia de Custódia de produtos provenientes de florestas. 

• Norma: Cadeia de Custódia de produtos provenientes de florestas – Requerimentos (PEFC 
ST 2002:2013). 

• Base da avaliação: Processo de Certificação “Cadeia de Custódia dos produtos florestais / 
Cadeia de Custódia” (CoC) (2017-11). 

• Âmbito: O sistema de controle para a Cadeia de Custódia especifica: 
O sistema de informação operacional com a documentação sobre a proveniência da 
matéria prima de madeira de uma floresta gerida de forma sustentável certificada pelo 
PEFC.       
 

O pessoal responsável pelo controle e implementação do sistema.  
 

O controle do inventário e da documentação da matéria prima flui para monitorar o 
volume de madeira certificada pelo PEFC. 
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• Válido até: 2022-06-03.   
 
Papel B60 
 
FSC Cadeia de Custódia 
A empresa foi avaliada com as seguintes normas: 

• FSC-STD-40-003 V2-1 Certificação de Cadeia de Custódia de Múltiplos Sites – novembro 
2014. 

• FSC-STD-40-004 Versão 3.0 Padrão FSC para a Certificação de Cadeia de Custódia – abril 
2017. 

• FSC-STD-40-005 V3-1 Requisitos de Aquisição de Madeira Controlada FSC®– fevereiro 
2017. 

• FSC-STD-40-007 V2-0 Aquisição de material recuperado para uso em Grupos de 
produtos FSC ou Projetos Certificados FSC – abril 2011.  

• FSC-STD-50-001 Requisitos para o uso das marcas registradas FSC por Portadores de 
Certificados. 

 
Este certificado é válido desde 1 de julho de 2020 até 27 de dezembro de 2022. 
 
Papel B75 
 
FSC Cadeia de Custódia 
A empresa foi avaliada com as seguintes normas: 

• FSC-STD-40-003 V2-1 Certificação de Cadeia de Custódia de Múltiplos Sites – novembro 
2014. 

• FSC-STD-40-004 Versão 3.0 Padrão FSC para a Certificação de Cadeia de Custódia – April 
2017. 

• FSC-STD-40-005 V3-1 Requisitos de Aquisição de Madeira Controlada FSC®– fevereiro 
2017. 

• FSC-STD-40-007 V2-0 Aquisição de material recuperado para uso em Grupos de 
produtos FSC ou Projetos Certificados FSC – abril 2011.  

• FSC-STD-50-001 Requisitos para o uso das marcas registradas FSC por Portadores de 
Certificados. 

 
Este certificado é válido desde 1 de julho de 2020 até 27 de dezembro de 2022. 
 
Papel PM83 
 
A empresa foi avaliada e certificada em conformidade com os requisitos das seguintes normas:  
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• FSC-STD-40-003 V2-1 

• FSC-STD-40-004 V3-0 

• FSC-STD-40-007 V2-0  

• FSC-STD-50-001 V2-0 
 
Este certificado é válido desde 23-12-2019 até 22-12-2024 
 
Papel L90 
 

• PEFC ST 2002:2013 – “Cadeia de Custódia de produtos provenientes de florestas – 
Requerimentos” – com data 24/05/2013.  

• PEFC ST 2001:2008 Segunda Edição – “Regras para o Uso do Logo PEFC - Requerimentos” 
– com data de 26/11/2010.  

• FSC-STD-40-003 V2-1 Certificação de Cadeia de Custódia de Múltiplos Sites – novembro 
2014. 

• FSC-STD-40-004 V3-0 FSC Padrão FSC para a Certificação de Cadeia de Custódia – abril 
2017. 

• FSC-STD-50-001 Requisitos para o uso das marcas registradas FSC por Portadores de 
Certificados. 

 
 
Papel K80 e K135 
 

• FSC-STD-40-003 V2-1 Certificação de Cadeia de Custódia de Múltiplos Sites – novembro 
2014. 

• FSC-STD-40-004 V3-0 Padrão FSC para a Certificação de Cadeia de Custódia – abril 2017. 

• FSC-STD-40-007 V2-0 Aquisição de material recuperado para uso em Grupos de produtos 
FSC ou Projetos Certificados FSC – abril 2011. 

• FSC-STD-50-001 Requisitos para o uso das marcas registradas FSC por Portadores de 
Certificados. 

 
Papel G60 
 

• FSC-STD-40-003 V2-1 Certificação de Cadeia de Custódia de Múltiplos Sites – novembro 
2014. 

• FSC-STD-40-004 V3-0 Padrão FSC para a Certificação de Cadeia de Custódia – abril 2017. 

• FSC-STD-40-007 V2-0 Aquisição de material recuperado para uso em Grupos de produtos 
FSC ou Projetos Certificados FSC – abril 2011. 
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• FSC-STD-50-001 Requisitos para o uso das marcas registradas FSC por Portadores de 
Certificados. 
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