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A Certificação LIFE reconhece organizações que desenvolvem ações favoráveis 

e efetivas à conservação da biodiversidade, colaborando assim com a manutenção de 

áreas naturais e com a oferta dos serviços ecossistêmicos.

O sistema de Certificação LIFE, com auditoria de terceira-parte, é aplicável a 

organizações de qualquer porte e setor. 

Organizações Certificadas LIFE: 

Aplicam uma Metodologia consistente e robusta;

Quantificam seus impactos ambientais;

Implementam ações voluntárias de conservação da biodiversidade; 

Realizam ações baseadas em requisitos científicos  e prioridades 

nacionais e internacionais de conservação da biodiversidade.

O Instituto LIFE é responsável pelo 

desenvolvimento e gestão do sistema de Certificação LIFE. 

L a s t i n g  I n i t i a t i v e  F o r  E a r t h
Certi�caçãoLIFE



Investimentos adicionais por parte do setor privado, através da implementação de 

ações de conservação da biodiversidade, são necessários para minimizar a degradação 

da natureza. O Plano Estratégico de Biodiversidade 2011-2020 da Convenção sobre 

Diversidade Biológica - CDB - incentiva os negócios a incorporarem práticas em favor da 

biodiversidade para o cumprimento das Metas de Aichi. 

INTEGRANDO NEGÓCIOS E BIODIVERSIDADE

A Certificação LIFE é uma ferramenta eficiente e precisa que reconhece organizações 

que estabelecem compromisso direto com os objetivos mundiais de conservação da 

biodiversidade.

Meta de Aichi 4: Produção e Consumo Sustentáveis

Até 2020, no mais tardar, Governos, o setor privado e grupos de interesse em 

todos os níveis terão tomado medidas ou implementarão planos para 

produção e consumo sustentáveis e terão conseguido restringir os impactos 

da utilização de recursos naturais claramente dentro de limites ecológicos 

seguros.

O Instituto LIFE tem o reconhecimento do 

Secretariado da Convenção das Nações Unidas 

sobre Diversidade Biológica que acredita que a 

Certificação LIFE é uma metodologia inovadora 

e pragmática para avaliar a performance dos 

negócios no que tange a Agenda da 

Biodiversidade definida pela CBD.

Braulio F. de Souza Dias 
Secretário Executivo da CBD

Metas de Aichi: 

O Plano Estratégico de Biodiversidade 2011-2020 da CDB contempla um 

conjunto de 20 metas voltadas à redução da perda da biodiversidade em 

âmbito mundial. 



REQUISITOS PARA CERTIFICAÇÃO LIFE

A Certificação LIFE de Biodiversidade permite que a organização quantifique de 

forma objetiva seus impactos ambientais. E, também orienta estrategicamente 

organizações para garantir a efetividade de suas ações de conservação da 

biodiversidade. 

A Certificação LIFE parte do princípio que um engajamento verdadeiro com a 

conservação da biodiversidade pode ser avaliado de duas formas complementares:

ABORDAGEM QUALITATIVA: Inclusão da biodiversidade de forma 

transversal à sua gestão ambiental.

ABORDAGEM QUANTITATIVA: Estabelece o desempenho mínimo e 

avalia a efetividade das ações de conservação que são realizadas. 

PASSO 01 Verificação do cumprimento dos Padrões da Certificação LIFE

PASSO 02 Cálculo do Valor Estimado de Impacto à Biodiversidade (VEIB)

PASSO 03
Definição do desempenho mínimo em Ações de Conservação 
da Biodiversidade (ACB

mínimo
)

PASSO 04
Avaliação da efetividade das Ações de Conservação da 
Biodiversidade



Os Padrões da Certificação LIFE são estabelecidos a partir de Premissas fundamentadas 

nos objetivos da Convenção sobre Diversidade Biológica, e são estruturados em 

Princípios, Critérios e indicadores. 

Ao utilizar uma análise do Valor Estimado de Impacto à Biodiversidade (VEIB), uma 

organização calcula e avalia seu impacto com base em cinco aspectos ambientais 

levando em consideração critérios de quantidade e severidade. 

Valor Estimado de Impacto à Biodiversidade (VEIB)

Emissão de Gases 
de Efeito Estufa

Consumo
de Energia

PASSO 01

Ocupação
de Área

Utilização
de Água

Geração
de Resíduos

Verificação do cumprimento dos Padrões de Certificação LIFE

PASSO 02
Cálculo do Valor Estimado de Impacto à Biodiversidade (VEIB)

PRINCÍPIO 1
Responsabilidade compartilhada entre a organização certificada, 
fornecedores e clientes para a conservação da biodiversidade

PRINCÍPIO 2
Respeito à legislação, aos tratados e programas internacionais 

PRINCÍPIO 3
Comprometimento, além dos requisitos legais, com ações voluntárias 
para a conservação da biodiversidade

PRINCÍPIO 4
Reconhecimento e mapeamento das interações entre biodiversidade, 
bem-estar humano e negócios

PRINCÍPIO 5
Identificação dos impactos à biodiversidade e implantação de controles 
operacionais visando sua minimização

PRINCÍPIO 6
Realização de ações de conservação da biodiversidade fundamentadas 
na ciência e no conhecimento tradicional aplicável

PRINCÍPIO 7
Repartição de benefícios derivados do acesso a recursos genéticos da 
biodiversidade e/ou ao conhecimento tradicional associado

PRINCÍPIO 8
Monitoramento e melhoria contínua dos impactos à biodiversidade e do 
desempenho em conservação



Baseado no Valor Estimado de Impacto à Biodiversidade (VEIB) da organização, um 

desempenho mínimo em ações de conservação da biodiversidade é calculado para cada 

organização. O desempenho mínimo é ajustado de acordo com o porte da organização.

Hierarquia de Pontuação de Ações em Conservação 

Iniciativas em áreas formalmente protegidas 

Iniciativas em áreas não formalmente protegidas

Iniciativas de conservação e manejo de espécies e/ou ecossistemas 

PASSO 03
Definição do desempenho mínimo em Ações de Conservação da 
Biodiversidade (ACB

mínimo
)

PASSO 04
Avaliação da efetividade das Ações de Conservação da 
Biodiversidade

A Metodologia de Certificação LIFE fornece um documento técnico que detalha todas as 

ações passíveis de serem pontuadas. O sistema de pontuação está baseado em: 

(1) prioridades internacionais e nacionais de conservação e (2) efetividade das ações de 

conservação da biodiversidade.

Iniciativas estratégicas, políticas e/ou educacionais para a conservação 

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4



Para mais informações visite o site 
www.institutolife.org

Através de auditorias de terceira-parte, uma Organização Certificada LIFE pode 

comunicar a efetividade de seus programas voluntários de conservação da 

biodiversidade. Além disso, Organizações Certificadas LIFE possuem uma 

diferenciação competitiva devido à implementação de uma estratégia de “Ganho 

Positivo de Biodiversidade” promovendo sua reputação pró-biodiversidade. 

Organizações Certificadas LIFE podem decodificar, quantificar e acompanhar 

seu impacto ambiental. Além de implementar ações concretas e efetivas para 

manutenção do capital natural. 

Auditoria de Terceira-Parte: Organismos Certificadores Independentes 

acreditados pelo Instituto LIFE são responsáveis pelas auditorias oficiais da 

Certificação LIFE.

A pontuação obtida pela organização é comparada com o desempenho mínimo. Se a 

pontuação é igual ou está acima do mínimo, e a gestão ambiental da organização está 

em concordância com os Padrões LIFE, a organização recebe a Certificação LIFE. O 

Certificado é válido por cinco anos, com auditorias de monitoramento anuais.

Conheça outros parceiros do Instituto LIFE através do site

PATROCINADORES

CONVÊNIO



A Certificação LIFE é uma ferramenta precisa que reconhece organizações em seus 

esforços de implementação de estratégias operacionais positivas em prol da 

biodiversidade. 

A Certificação LIFE é aplicável para organizações atentas aos riscos cada vez maiores de 

desastres ambientais globais, e que em resposta visam implementar Planos de Ação 

robustos e mensuráveis para a Biodiversidade. 

Por que a Certificação LIFE?

www.institutolife.org

Curitiba - Paraná - Brasil
life@institutolife.org
+55 (41) 3253-7884

INSTITUTO LIFE

Instituto LIFE

Reconhece ações voluntárias e efetivas em 
conservação da biodiversidade desenvolvidas 
pelas organizações

Avalia o impacto das organizações 

Promove melhoria na relação com stakeholders

Sistematiza informações para tomada de 
decisões

Diferencia a marca frente aos concorrentes

Prepara para novas estruturas regulatórias 
relacionadas à biodiversidade
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