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1. INTRODUÇÃO
O propósito desse relatório é documentar a conformidade do empreendimento citado em relação aos
requisitos de Cadeia de Custódia tanto do sistema de certificação florestal Forest Stewardship Council® (FSC®)
quanto do CERFLOR (Programa Brasileiro de Certificação Florestal). Cada um desses sistemas possuem
requisitos próprios e esquemas de certificações independentes. O relatório apresenta as conclusões dos
auditores do Imaflora que avaliaram o empreendimento em relação às normas aplicáveis. A seção abaixo
contém os resultados da auditoria e as ações de seguimento necessárias pelo empreendimento, apresentadas
na forma de ações corretivas.
As informações dos relatórios de CoC FSC do Imaflora são mantidas confidenciais, com exceção dos
dados de contato da empresa e da lista de grupos de produtos que são publicados no site info.fsc.org. O
relatório CERFLOR possui um resumo público, que será extraído desse relatório. Nos casos com madeira
controlada FSC também é disponibilizado ao público no site do FSC o resumo público do relatório, contendo o
resumo do SDD (System Due Diligence) e eventuais Relatórios de Não Conformidade e Observações
relacionados à madeira controlada.
Resolução de Disputas: Se um empreendimento certificado pelo Imaflora encontrar empresas ou
pessoas que tenham reclamações ou comentários sobre o Imaflora e sobre nossos serviços, os mesmos são
fortemente encorajados a contatar o Imaflora. Reclamações ou Comentários formais devem ser enviados por
escrito para qualidade@imaflora.org.
2. CONCLUSÕES DA AUDITORIA
2.1

Recomendação do auditor e decisão de certificação

Baseando-se na conformidade do empreendimento em relação aos requisitos de certificação do FSC e CERFLOR
e na recomendação do auditor, o Imaflora faz a seguinte recomendação:
Decisão da certificação: Certificação APROVADA
Se reprovada, pela seguinte justificativa:
2.2

Relatórios de Não Conformidades FSC (CONFIDENCIAL, exceto da norma FSC-STD-40-005)

Não foram emitidos NCRs na FSC-STD-40-005
2.3

Relatórios de Não Conformidades CERFLOR

Não foram emitidos NCRs.
3. PROCESSO DE AUDITORIA
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3.1

Equipe de auditoria

Auditor(es)
Nathalia Mota Ribeiro

Rafael Rodrigues da Silva

Tempo total de auditoria
Padrões auditados
Mudanças no escopo
Período avaliado nessa
auditoria
3.2

Qualificações
Engenheira Florestal e licenciada em Ciências Agrárias pela Universidade de
São Paulo (USP). É coordenadora de certificação no Imaflora, atuando nas
áreas de cadeia de custódia, manejo florestal e geoprocessamento, com
foco nos sistemas de certificação florestal FSC® e CERFLOR. Formada como
auditora líder em sistemas de gestão pela ATSG (Lead Assessor ISO 14.001).
Trademark Agent. Auditora líder nesse processo.
Gestor Ambiental formado na ESALQ/USP e Mestre em Agronomia pela
Universidade de São Paulo. Consultor ambiental com atuação em
licenciamento ambiental de indústrias e empreendimentos minerários.
Possui formação de Auditor Líder especialista em CoC e Manejo Florestal nos
sistemas de certificação FSC® e CERFLOR pelo Imaflora.
40 horas
FSC-STD-40-004 V3-0, FSC-STD-40-005 V3-1, FSC-STD-50-001 V2-0, ABNT
NBR 14790:2014,
Março de 2018 a Fevereiro de 2019

Visão geral do empreendimento

Em relação à complexidade do sistema do empreendimento, forneça um resumo das operações. Este resumo
deve fornecer ao revisor do relatório e futuros auditores um panorama das operações e sistemas,
especialmente em como eles se relacionam com os grupos de produtos FSC e CERFLOR
A organização possui certificado individual para produção de celulose e papel das espécies Eucalyptus spp e
Acacia mearnsii, utilizando insumos certificados FSC e PEFC (florestas próprias ou compra de madeira) e
insumos de origem controlada, com base no SDD implementado pela CMPC. A organização também produz
serragem, mas esta está apenas no escopo de certificação FSC.

3.3

Avaliação do sistema de gestão

Análise do Sistema de Gestão
1.1 Aspectos críticos do sistema de gestão devem assegurar que as normas aplicáveis
sejam implementadas em todas as operações incluídas no escopo do certificado:
Se não, descreva: 1.2 O Empreendimento deve demonstrar capacidade em termos de recursos técnicos para
implementar o seu sistema de gestão:
Se não, descreva: 1.3 O Empreendimento deve demonstrar capacidade em termos de recursos humanos
para implementar o seu sistema de gestão:
Se não, descreva: -

Conformidade
Sim ☒ Não ☐

Sim ☒ Não ☐

Sim ☒ Não ☐
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1.4 O sistema de treinamento do Empreendimento deve ser adequado e efetivo para os Sim ☒ Não ☐
funcionários responsáveis no sistema de controle da COC:
Se não, descreva: 1.5 O sistema para supervisão dos funcionários responsáveis deve assegurar a Sim ☒ Não ☐
implementação efetiva do sistema de gestão documentado:
Se não, descreva: Comentários: 3.4

Avaliação dos pontos críticos de controle e riscos

Pontos Críticos de
Controle
Sistema de Gestão da
Certificação

Elegibilidade das
matérias primas no
escopo
Recebimento e
estocagem de matéria
prima
Controle de volumes e
Sistema para controle de
declarações FSC

Breve descrição de como a organização controla os pontos críticos de controle
A CMPC possui certificados individuais FSC e CERFLOR. O representante da cadeia
de custódia designado, com responsabilidade por implementar e manter todos os
requisitos das normas FSC e CERFLOR aplicáveis, junto de sua equipe técnica,
possuem bons conhecimentos sobre as normas, refletindo na manutenção de
procedimentos escritos robustos – principal para ambos os sistemas de certificação
e complementares detalhando todas as operações envolvidas – compromisso
documentado com a norma CERFLOR, organograma da estrutura organizacional
envolvida na cadeia de custódia, listas dos fornecedores certificados e de
fornecedores de madeira com origem controlada, grupos de produtos definidos
para cada unidade, lista dos sites participantes, documentos de compra e venda,
resumo de produção para cada grupo de produto e programa de due diligence para
Madeira Controlada FSC e Fontes Controladas CERFLOR, tudo gerenciado com
auxílio do sistema SAP e planilhas Excel auxiliares. A organização realiza a análise
crítica de seus procedimentos em função do resultado da auditoria interna,
também anual. Treinamentos são realizados periodicamente visando a atualização
dos colaboradores e dos sites, respeitando cronograma de treinamentos
desenvolvidos pela equipe do EC. Os meios para registro das reclamações
recebidas são através do programa “SISPART” e os prazos para as tratativas estão
em conformidade com aqueles previstos nas normas.
A organização adquire toras de eucalipto e acácia certificados, com as declarações
FSC 100% e 100% CERFLOR, e toras de origem controlada por meio de programa de
due dilligence próprio aplicado aos fornecedores não certificados. Todos os
insumos adquiridos são elegíveis para a produção certificada.
O recebimento das toras é realizado na balança (porta da floresta). Previamente
todas as florestas (fornecedores) são registradas no Sistema SGF, a nível de talhão.
Na balança as cargas recebidas são registradas em sistema.
Os volumes são controlados via SAP, que registra as entradas, saídas, perdas,
controle de créditos FSC e porcentagem CERFLOR. As produções de celulose e
serragem são controladas por contas de crédito FSC. As produções de papel são
por meio de transferência no FSC. As produções CERFLOR são todas por
porcentagem. As declarações são colocadas automaticamente via sistema nas
notas fiscais, mediante definição das ordens de venda. Vendas FSC carregam as
declarações FSC Crédito Misto ou Madeira Controlada FSC. Vendas CERFLOR

CF_MOD_65_00

5

carregam as declarações X% PEFC/CERFLOR Certificado ou PEFC/CERFLOR Fontes
Controladas.
Vendas / Embarque
As vendas certificadas de celulose FSC são realizadas mediante e existência de
créditos disponíveis.
Rotulagem / Aplicação da A organização utiliza a logomarca FSC em bobinas de papel. Para tanto, conta com
Marca FSC/CERFLOR nos procedimentos para o correto uso e sempre precedido de aprovações junto do
produtos
organismo certificador.
Outsourcing A organização não terceiriza etapas de seu processo produtivo ou logístico.
Terceirização
Outros pontos críticos
identificados e os
controles existentes:
4. RECLAMAÇÕES, DENÚNCIAS OU DISPUTAS
Houve alguma reclamação, disputa ou alegação de não conformidade recebida pelo
empreendimento ou pelo certificador sobre o escopo de certificação?
Caso positivo, descreva o ocorrido e a apuração do fato: -

Sim ☐ Não ☒
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5. DADOS DO EMPREENDIMENTO E ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO (CONFIDENCIAL)
5.1

Resumo do escopo do certificado

Item

Marque todos os itens que se aplicam ao escopo do certificado

Tipo de
Certificado:

☒Individual

Normas
aprovadas:
Categorias de
Matéria-Prima
FSC
Sistema para
Declarações FSC
Declarações FSC
Outsourcing:

☐Multi-site. Número de sites:-

☐Individual com mais de um site
☐Grupo. Número de membros:Número de sites:FSC-STD-40-004 V3-0, FSC-STD-40-005 V3-1, FSC-STD-50-001 V2-0, ABNT NBR
14790:2014,
ESCOPO FSC
☒FSC 100%
☒Material
Controlado
☒Transferência

☐FSC Misto
☐CW FSC
☐FSC Reciclado
☐Recuperado pós☐Recuperado préconsumo
consumo
☐Percentual
☒Crédito

☐FSC 100%
☐FSC Misto X%
☒FSC Crédito Misto
☐FSC Reciclado X% ☐FSC Crédito Reciclado ☒Madeira Controlada FSC
☐ Subcontratados com certificação ☐ Subcontratados não-certificados
FSC
FSC
☐ Outsourcing do processo de produção total
☐ Inclusão de subcontratado(s) de alto risco
ESCOPO CERFLOR

Categorias de
Matéria-Prima
CERFLOR
Sistema para
Declarações
CERFLOR
Declarações
CERFLOR
Outsourcing:

☒100% CERFLOR
☒Fontes Controladas

Uso da Marca
FSC e CERFLOR

☒ Uso do selo FSC no
☒ Uso Promocional
☐ Logo Rainforest
produto
do selo FSC
Alliance
☐ Uso do selo CERFLOR
☐ Uso Promocional
☐ Uso da marca
no produto
do selo CERFLOR
PEFC
Especifique os Grupos de Produtos adicionados ou removidos: -

☐Separação Física

Mudança
de Escopo
(N/A para
avaliações)

☐ __% CERFLOR
☐ CERFLOR Origem Controlada
☒Porcentagem média

☐

☒

☐
☐
☐

☐

☐

☐Crédito de volume
☐

☐100% CERFLOR

☐__% CERFLOR

☐ CERFLOR Origem
Controlada

☐ Outsourcing do processo de produção total
☐ Inclusão de subcontratado(s) de alto risco
USO DAS MARCAS FSC, RA, CERFLOR e PEFC

☐
☐

☐
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Comentários: Norma de uso da marca FSC auditada em nova versão: FSC-STD-50-001 V2-0
5.2

Outras certificações que o empreendimento possui
☒ ISO 9001

☒ ISO 14001

☐ ISO 45001

☐ OHSAS 18001

☐ Outros: -
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6. TRATATIVA DE NÃO-CONFORMIDADES REMANESCENTES
Nota: Esta seção indica as ações tomadas pelo Empreendimento para cumprir os NCRs emitidos durante ou
desde a última auditoria. O não cumprimento de um NCRs menor faz com que o mesmo seja elevado ao grau
de NCR maior. Nesse caso, ações imediatas são requeridas do Empreendimento, ou a certificação será
suspensa de forma involuntária.
Categorias de Status
Encerrado
Aberto
6.1

Explicação
O Empreendimento cumpriu o NCR com sucesso.
O Empreendimento não cumpriu ou cumpriu apenas parcialmente o NCR

Avaliações de Relatórios de Não Conformidade (NCRs) abertos FSC (CONFIDENCIAL exceto se da FSCSTD-40-005)

☐ Marque se este item não for aplicável (não existem NCR s abertos para serem revisados)
NCR#:

01/18

Classificação da NC

Norma & Requisito:

FSC-STD-40-005 V3-1 Item 4.8

Trecho do Relatório:

Item 4.8. Anexo D

Maior

Menor X

Descrição das Evidências de Não Conformidade e Outras Correlatas:
Requisito normativo: 4.8 No caso de risco desconhecido ser designado para as categorias de madeira
controlada 2 e 3, a organização deverá realizar consulta às partes interessadas como uma das
medidas de controle.
NOTA: As áreas de risco desconhecido podem resultar tanto de ANRs aprovadas de acordo com FSCPRO-60-002 V2-0 (‘ANRs antigas') ou de uma avaliação de risco simplificada conduzida pela organização
(ver Anexo A).
Não conformidade: O Brasil é considerado de risco desconhecido para a categoria 03 e a consulta a partes
interessadas sobre o tema não foi realizada em todas as regiões de fornecimento.
Evidências Objetivas: As consultas foram realizadas para a região conhecida como Losango, mas há
fornecimento de outras regiões.
Solicitação de Ação Corretiva:

O Empreendimento deverá implantar ações corretivas a fim de
demonstrar conformidade com o(s) requisito(s) acima mencionado(s).
Nota: Ações corretivas eficazes concentram-se na ocorrência específica
descrita nas evidências acima, bem como na causa fundamental, de modo
a eliminar e prevenir a recorrência da não conformidade.

Prazo para a Adequação

Até a próxima auditoria anual

Tipo de avaliação do NCR

Presencial

Evidências Fornecidas pelo

- Resumo de Consulta Pública Áreas de Fomento CMPC (03/2019)
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Empreendimento:

- Ações corretivas serial NC-AUD-0033-2018 (1063), referente ao NCR
emitido em Auditoria Externa de Monitoramento de Cadeia de Custódia e
Madeira Controlada - FSC/CERFLOR - 2018

Informações Obtidas para
Avaliação das Evidências:

A organização contratou uma empresa para realização da consulta pública
nas regionais Guaiba e Butiá, a qual foi iniciada em 23/01/2019 e finalizada
em 12/03/2019. A consulta obteve respostas e abrangeu todas as regiões
de fornecimento da organização.

Status do NCR:

ENCERRADO

Comentários (opcional):

-

6.2

Avaliações de Relatórios de Não Conformidade (NCRs) abertos CERFLOR

☒ Marque se este item não for aplicável (não existem NCR s abertos para serem revisados)
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ANEXO A
1.
1.1.

RESUMO PÚBLICO DA MADEIRA CONTROLADA

DESCRIÇÃO DO SDD
ESTRUTURA DE FORNECIMENTO

Nome do site
Número exato de fornecedores diretos
Número aproximado de subfornecedores
Tipo (s) de fornecedor (primário e/ou secundário)
Tamanho médio da Cadeia de fornecimento
Risco de misturas

1.2.

CMPC - Celulose Rio Grandense Ltda.
22
0
Primário
01
Não

QUEM DESENVOLVEU O SDD

Equipe florestal CMPC - Celulose Rio Grandense Ltda.
1.3.

SISTEMA DESENVOLVIDO PARA A AVALIAÇÃO DO SDD

Auditoria interna.
1.4.

MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS NO SDD DA ORGANIZAÇÃO NO ÚLTIMO ANO

Não houveram mudanças significativas.
1.5.

CRONOGRAMA E CIRCUNSTÂNCIAS DE UMA EXTENSÃO DE TEMPO PARA EMPRESA
ADAPTAR SEU SDD A NOVAS AVALIAÇÕES DE RISCO DO FSC APROVADAS, QUANDO
APLICÁVEL

1.6.

RESUMO DO SISTEMA DE DUE DILIGENCE DE MADEIRA CONTROLADA

CF_MOD_65_00

Resumo do SDD - Sistema de Due Diligence da Madeira Controlada FSC®
FSC Controlled Wood Due Diligence Summary
Nome da empresa:
Certificate holder:

Celulose Riograndense LTDA.

Endereço da sua
empresa:
Certificate holder
address:

Rua São Geraldo, 1680, Bairro Ermo,
Guaíba/RS

Data da revisão do
DDS:
DDS review date:

Março / 2019

Nome do
Certificador:
Certification Body
(CB):
Data da Aprovação
do Certificador:
Date of CB approval:
Preparado por:
Elaborated by:

Imaflora

Junho/2019

Celulose Riograndense LTDA.

1. Informações do Sistema de Due Diligence
1. Due Diligence System information:
Análise(s) de risco
utilizada(s):
Risk Assessment:

Categoria 1
FSC-NRA-BR V2-0 PT 2017-12-13_Cat1 (Draft da “Nova” ANR)
Demais categorias (2, 3, 4 e 5)
FSC-CW-RA-020-BRA V1-2 (ANR “Antiga”)

Descrição da matriz de
fornecimento:
Description of supply area:

Mesorregião 4303 - Centro Ocidental Rio-grandense – São Sepé;
Mesorregião 4304 - Centro Oriental Rio-gransdense – Cachoeira do Sul, Rio Pardo, Pantano Grande;
Mesorregião 4305 - Metropolitana de Porto Alegre – Triunfo, São Jerônimo, Barra do Ribeiro, General Câmara,
Sertão Santana, Arroio dos Ratos, Dom Feliciano, Barão do Triunfo, Butiá, Eldorado do Sul, Camaquã.
Mesorregião 4306 Sudoeste Rio-grandense – Aceguá, Bagé, Hulha Negra.
CF_MOD_65_00

Mesorregião 4307 - Sudeste Rio-grandense – Arroio Grande, Candiota, Canguçu, Capão do Leão, Cerrito, Cristal,
Encruzilhada do Sul, Herval, Jaguarão, Pedras Altas, Pedro Osório, Pinheiro Machado, Piratini, Rio Grande.

Designação de risco
Risk designation
UF
state

Mesorregião do IBGE
description of supply area

Categoria 1
Category 1
Baixo
Low

Categoria 2
Category 2

Indet./Alto
Unsp./High

Baixo
Low

Indet./Alto
Unsp./High

Categoria 3
Category 3
Baixo
Low

Categoria 4*
Category 4*

Categoria 5
Category 5

Indet./Alto
Unsp./High

Baixo
Low

Ind./Alto
Unsp./High

Baixo
Low

RS

Mesorregião 4303

x

x

X

N/A

N/A

X

RS

Mesorregião 4304

X

x

X

N/A

N/A

X

RS

Mesorregião 4305

x

x

x

x

RS

Mesorregião 4307

x

x

x

x

RS

Mesorregião 4306

x

x

x

x

Ind./Alto
Unsp./High

* A categoria 4 não se aplica para florestas plantadas de espécies exóticas/ * Category 4 does not apply to exotic species planted forests

2. Reclamações:
2. Complaints:
Procedimentos para realizar denúncias ou
reclamações
Procedure for filing complaints

As comunicações referentes às sugestões, solicitações, demandas e reclamações da
comunidade circunvizinha à fábrica e das comunidades da área de atuação florestal são
registradas e monitoradas no "SISPART/Módulo de Ouvidoria", que deve ser acessado dentro
de "Sistemas WEB".
Outra forma de encaminhamento de dúvidas, sugestões e comentários sobre as atividades da
CMPC Celulose Riograndense se dá pela internet, por meio do canal “Fale Conosco”. A
mensagem pode ser enviada para o e-mail contato@cmpcrs.com.br. Quando a mensagem
recebida contiver dúvidas, reclamações da comunidade e solicitações, estas serão registradas
no SISPART/Módulo Ouvidoria e serão tratadas via sistema. Demais solicitações, como por
exemplo, encaminhamento de mensagem para determinado setor/pessoa são respondidas
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por e-mail e os registros arquivados na área de Comunicação por 5 anos.
A empresa também se relaciona com as partes interessadas através de um programa de
visitação periódica aos vizinhos, lindeiros e principais atores sociais das comunidades onde
ela mantém atuação. Nessas visitas são informadas previamente a realização das operações
florestais e, posteriormente, há uma segunda visita de monitoramento e avaliação. Nessas
visitas, a equipe distribui material informativo com os canais de comunicação da empresa
(Plano de Manejo, calendários, adesivos, jornal e bonés) onde consta os principais meios para
que as partes interessadas possam estabelecer contato, sendo os principais deles a
disponibilização de um telefone “0800” e um endereço eletrônico.
Informações do canal de reclamação
Contact information of the person or position
responsible for addressing complaints

A responsabilidade pelo registro e gerenciamento das reclamações das Partes Interessadas é
a Diretoria de Relações Institucionais e Comunicação.
Os canais de recebimento de reclamações são:




Processo de consulta com partes interessadas;
Contato pelo e-mail contato@cmpcrs.com.br;
Através do fone 0800.726.7333;

De acordo com a natureza, demandas recebidas dos Órgãos Ambientais são registradas e
tratadas pela Área de Meio Ambiente Florestal ou Gerência da Qualidade e Meio Ambiente
(Industrial) e deverão ser registrados no SISPART.
No caso de demandas do órgão ambiental que façam parte dos trâmites do licenciamento de
áreas florestais, não se aplica o registro no SISPART, pois o controle do atendimento é feito
no âmbito do processo licenciatório.

3. Medidas de Controle
3. Control measures
Todas as áreas de abastecimento são de baixo risco (se aplicável deixe a seção abaixo em branco)
All sourcing areas are of low risk (if applicable leave section blank)
Categoria de Risco
Risk category

Indicador
(insira o número do indicador e
descrição para cada caso)
Indicator (note indicator number

Descrição das medidas de controle
Description of CM
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and description for each)
1 - Checar documentação que garantem a propriedade/posse e uso da terra, como por
exemplo, os seguintes verificadores, porém não se limitando somente a estes:

1.1 - Direitos de posse e uso da
terra

1.6 - Impostos sobre o valor e
outros impostos sobre as vendas








O contrato de manejo ou outros acordos com o proprietário devem indicar
claramente os direitos de manejo (Autorização de Ocupação Temporária
concedida pelo INCRA);
Cadastro Ambiental Rural – CAR;
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR;
Certificado de Cadastro do Imóvel Rural – CCIR;
Certidão de Matrícula de Inteiro Teor de Imóvel Rural;
Certidão Negativa de Débitos do Imóvel Rural – CNDIR;
Licença de operação/Permissão de operação.

2 - Consultar sites dos órgãos competentes para ver a validade da nota fiscal;
3 - Verificar a existência de notas fiscais de venda constando os produtos e volumes;
4 - Verificar em campo a conformidade das operações com a legislação ambiental
aplicável, atentando no mínimo para as seguintes situações, porém não se limitando
somente a estas:

1 - Madeira explorada
ilegalmente
Illegally harvested wood
1.10 - Requerimentos ambientais:








Colheita de exóticas em APP;
Conservação do solo/estradas;
Danos a remanescentes de vegetação nativa;
Danos a recursos hídricos;
Cumprimento dos requisitos do Estudo de Impacto Ambiental relacionadas a
Madeira Controlada, quando aplicável;
Destinação correta dos resíduos (como óleos, embalagens, material
contaminado, etc) gerados nas atividades de colheita e transporte.

5 - Apresentar Certidão de Débitos e Consulta a Informações Processuais de Autos de
Infração autenticado de todas as unidades de fornecimento. A Emissão de Certidão de
Débito, Consulta a Andamento Processual e Consulta a Informações Processuais de
Autos de Infração pode ser realizada pelo site
http://consultacpmr.mte.gov.br/ConsultaCPMR/
1.11 - Saúde e segurança:
6 - Verificar periodicamente em campo a conformidade das operações com as
exigências da legislação de saúde e segurança ocupacional, contemplando no mínimo,
porém não se limitando somente a estes:



Uso adequado de equipamentos de proteção individual;
Confirmação de que todos os equipamentos de proteção legalmente exigidos
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são fornecidos pela organização sem custos para o trabalhador;
Água e comida disponível em quantidade adequada;
Confirmação de que as condições de trabalho relacionadas às atividades de
colheita e transporte são seguras nas unidades de manejo para todos os
empregados;
Condições de transporte adequadas;
Condições de alojamento e/ou moradias;
Treinamento para realização da atividade;
ASO – Atestado de Saúde Ocupacional;
Licenças relacionadas ao trabalho com motosserra.

7 - Verificar em campo a conformidade da documentação dos trabalhadores e a
garantia de todos os seus direitos trabalhistas, confirmando que:

1.12 - Emprego legal:




1.15 - Direito
indígena:

da

população

Todos os trabalhadores estão empregados de acordo com as regulamentações
e todos os contratos e evidências requisitados estão disponíveis (p.ex.,
recolhimento de encargos, jornada de trabalho, entre outros);
Ao menos o salário mínimo está sendo pago para os empregados envolvidos
nas atividades de colheita;
A idade mínima está sendo respeitada para todos os trabalhadores envolvidos
com atividades de colheita ou trabalho perigoso;
Trabalho análogo ao escravo não está envolvido nas atividades de colheita.

8 - Realizar o cruzamento de informações para verificar a existência de povos indígenas
e quilombolas no entorno das unidades de fornecimento; como por exemplo, mapas
com dados oriundos de órgãos oficiais como FUNAI, Fundação Cultural Palmares ou
outros.
Consultar as partes interessadas, para atestar a regularidade da situação;

2 - Madeira explorada
em violação de direitos
tradicionais e humanos;
Wood harvested in
violation of traditional
and civil rights

9 - Apresentar Certidão de Débitos e Consulta a Informações Processuais de Autos de
Infração autenticado de todas as unidades de fornecimento. A Emissão de Certidão de
Débito, Consulta a Andamento Processual e Consulta a Informações Processuais de
Autos de Infração pode ser realizada pelo site
http://consultacpmr.mte.gov.br/ConsultaCPMR/.
2.2 - Os direitos trabalhistas são
mantidos,
incluindo
direitos
especificados na OIT:

10 - Auditorias Trabalhistas - Verificações anuais em campo a fim de evidenciar que:




a madeira é produzida sob políticas que respeitam a liberdade de associação e
o direito à negociação coletiva e a liberdade de discriminação
não há trabalho análogo ao escravo ou trabalho infantil;
não há discriminação de emprego, ocupação, gênero e/ou raça

[*] São considerados como evidências entrevistas, observações factuais, documentos e
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registros.
11 - Consultar o relatório da CPT (https://www.cptnacional.org.br/) para verificar se os
fornecedores se encontram em situação de disputas de terras.
12 - Consultar partes interessadas e/ou afetadas, em casos de conflito, para atestar a
regularidade da situação.

2.3 - Os direitos dos povos
indígenas e tradicionais são
mantidos:

13 - Verificar em campo evidências que atestem que o manejo não está sendo
conduzido dentro de terras indígenas ou tradicionais, OU;
Evidencias de que o manejo esteja sendo conduzido de acordo com as diretrizes
governamentais para terras indígenas ou tradicionais, OU;
Evidências de que o manejo ocorre com consentimento de populações tradicionais,
como por exemplo, através da existência de contratos, OU;
Evidência clara de que a Unidade de Manejo é administrada pelas estruturas de
governança de Povos indígenas ou tradicionais.

3 - Madeira oriunda de
florestas nas quais altos
valores de conservação
estejam ameaçados por
atividades de manejo;
Wood harvested in
forests where high
conservation values are
threatened by
management activities

3.1 - AVC 1 Diversidade de
espécies:
3.2 - AVC 2 Ecossistemas e
mosaicos em nível de paisagem
3.3 - AVC 3 Ecossistemas e
habitats

14 - Confrontar as áreas de fornecimento de madeira controlada com relação à
localização em Áreas Prioritárias para Conservação e Unidades de Conservação
(exceto Áreas de Proteção Ambiental) a fim de verificar possíveis sobreposições.
Obs. Quando houver sobreposição da área de fornecimento com Áreas Prioritárias para
Conservação e Unidades de Conservação, exceto APA, boas práticas de manejo
devem ser evidenciadas.
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15 - Confrontar as áreas de fornecimento de madeira controlada com relação à
localização as Unidades de Conservação (exceto Áreas de Proteção Ambiental) a fim de
verificar possíveis sobreposições.
Nos casos em que houver sobreposição ou proximidade da área de fornecimento com
as Unidades de Conservação (exceto Áreas de Proteção Ambiental) as partes afetadas
devem ser consultadas para identificar se o manejo impacta negativamente nos
serviços ecossistêmicos críticos.

3.4 - AVC 4 Serviços
ecossistêmicos críticos

16 - Comparar as áreas de abastecimento de madeira controlada com as áreas de
comunidades locais, populações indígenas ou tradicionais, a fim de verificar possíveis
sobreposições ou proximidade. Para ser feita essa checagem de sobreposição, sugerese a utilização de mapas;
Nos casos em que há sobreposição ou proximidade com a área de abastecimento, as
partes afetadas devem ser consultadas para identificar se o manejo afeta
negativamente áreas e recursos fundamentais, por exemplo, mas não limitado a:
controle de inundação; regulação do tempo; e conservação do solo;
17 - Inspeções Operacionais - Visitas de campo para verificar se boas práticas de
manejo podem ser evidenciadas;
18 - Verificar a conformidade da propriedade com o Cadastro Ambiental Rural (CAR);
Quando houver sobreposição da área de fornecimento com as Unidades de
Conservação (exceto Áreas de Proteção Ambiental) e áreas de desmatamento, boas
práticas de manejo devem ser evidenciadas;

3.5 - AVC 5 Necessidades das
comunidades

19 - Confrontar as áreas de fornecimento de madeira controlada com áreas de
comunidades locais, populações indígenas ou tradicionais, a fim de verificar possíveis
sobreposição ou proximidade.
Nos casos em que houver sobreposição ou proximidade da área de fornecimento as
partes afetadas devem ser consultadas para identificar se o manejo impacta
negativamente áreas e recursos fundamentais.

3.6 - AVC 6 Valores culturais

20 - Se a consulta a partes afetadas identificar que o manejo impacta negativamente
áreas e recursos fundamentais para atender necessidades básicas de comunidades
locais, populações indígenas ou populações tradicionais deve haver verificação de
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campo se o impacto está ocorrendo.

4. Resumo do processo de consulta a partes interessadas
4. Stakeholder Consultation Processes/Summary
Não aplicável (as medidas de controle não requerem consulta a partes interessadas)
None required (Not applicable)
Descreva aqui o processo de consulta a partes interessadas, se aplicável.

A consulta de partes interessadas ocorreu em dois momentos, no mês Maio /2017 nos municípios que compõe os fornecedores da região do projeto Losango e em Março/20
nas áreas de fomento.


Caracterização dos participantes:

A população-alvo da consulta pública contempla dois níveis de análise: o primeiro em relação ao público que tem informações sobre impactos sociais, tendo principalmente a
temática dos direitos civis e tradicionais que são apontados pelo FSC na Categoria 2. Já a Categoria 3 refere-se a impactos em relação aos altos valores ambientais, sócio cultu
para conservação eventualmente identificados nas áreas.
1º) Primeiro grupo - Categoria 2: partes interessadas que atuam em sindicatos de trabalhadores rurais, ONGs, e empresas prestadoras de serviço. Estes representantes
respondem sobre a temática dos direitos civis e tradicionais sob diferentes perspectivas: do ponto de vista econômico e do ponto de vista social.

2º) Segundo grupo - Categoria 3: partes interessadas vinculadas ao meio acadêmico (pesquisadores relacionados ao tema) e órgãos públicos (prefeituras municipais, secretar
de meio ambiente, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural EMATER, e outros) grupos que de alguma forma são afetados ou tem interesse nos atributos de alto valo
para conservação.
As partes interessadas envolvidas estão relacionadas na tabela 1.
Os participantes foram submetidos aos seguintes questionamentos sobre o tema Madeira Controlada:
1) O termo Madeira Controlada, segundo seu entendimento, é aquela que: (Categoria 2 e 3)


Vem de áreas com licença ambiental;
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É manejada por trabalhadores que tem seus direitos trabalhistas assegurados e condições adequadas de saúde e segurança;
É produzida de modo a não desrespeitar direitos de comunidades tradicionais (indígenas e quilombolas);
É produzida de modo a não prejudicar valores ambientais ou sociais críticos e excepcionais (habitats de espécies raras / ameaçadas, locais de extrema relevância cul
para povos tradicionais);
É oriunda de desmatamento;
Vem de árvores geneticamente modificadas.

2) Considerando as empresas prestadoras de serviço que executam as operações florestais em sua região você tem conhecimento de alguma situação em que: (Categoria 2)



Direitos trabalhistas ou aspectos de saúde e segurança do trabalhador florestal foram desrespeitados;
Crianças tenham sido empregadas como mão de obra.

3) Considerando as plantações florestais de onde a Celulose Riograndense pretende obter madeira, você tem conhecimento de que dentro das fazendas, exista: (Categoria 3)







Concentração extraordinária de espécies ameaçadas ou em perigo, endêmicas ou migratórias; habitats críticos para a sobrevivência dessas espécies;
Grandes extensões de florestas que contenham populações viáveis da maioria, se não de todas, as espécies naturalmente presentes;
Ecossistemas florestais raros que estejam em risco;
Florestas que fornecem algum tipo de serviço ambiental (proteção de recursos hídricos ou prevenção de erosão, por exemplo), cuja interrupção destes serviços poss
um impacto catastrófico ou cumulativo;
Florestas e outras formações vegetais são essenciais para a subsistência e a segurança de comunidades locais (qualquer comunidade que obtenha quantidades
substanciais e insubstituíveis de renda, alimento ou outro benefício da mesma);
Florestas que sejam cruciais para a identidade cultural de sociedades e comunidades do entorno.

Ao final da consulta pode-se concluir que os entrevistados compreendem bem o conceito de madeira controlada, com algumas exceções, desse modo permitindo a avaliação
sobre o tema.
Tabela 1 – Relação de Partes Interessadas envolvidas na Consulta Pública.
Projeto Losango:
Parte Interessada

Município

Fibria

-

Tanac S.A.

-

Votorantim Cimentos

-

BBM Logística

-

Benso Engenharia Agua e Solos

-

PSG Prestadora de Serviços Gaúcha Ltda

-

WWF - Brasil

-
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Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Amaral Ferrador

Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Meio Ambiente

Arroio do Padre

Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente
Grupo Ecológico Amantes da Natureza

Arroio Grande

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arroio Grande
SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente e Proteção ao Bioma Pampa
EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária
IFSUL - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
URCAMP Universidade da Região da Campanha

Bagé

Associação Rural de Bagé
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bagé, Acegua, Candiota, Hulha Negra e
Pedras Altas
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo
Departamento de Meio Ambiente
Secretaria de Serviços Urbanos, Trânsito e Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
Secretaria de Planejamento, Projetos e Meio Ambiente
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Herval

Canguçu
Capão do Leão
Cerrito
Herval

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Jaguarão

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Pedras Altas

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental
Emater/Ascar
3ª CIA. de Policiamento Ambiental
IBAMA Inst. Brasileiro do Meio Ambiente
EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária

Pelotas

Ministério Público Federal - Procuradoria Seccional da União
IFSUL - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
UFPEL Universidade Federal de Pelotas
Universidade Católica de Pelotas
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Hoc Tempore
Centro de Estudos Ambientais
GEEPA Grupo Especial de Estudo e Proteção do Ambiente Aquático do RS
Gesto Compromisso e Atitude
COREDE SUL Conselho Rgional de Desenvolvimento RS
ASCOMPEL - Associação Comercial de Pelotas
Associação Rural de Pelotas
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pelotas
Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pinheiro Machado
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Piratini
FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental
Fepam Regional Sul

Pinheiro Machado
Piratini
Porto Alegre
Regional Pelotas

FURG Fundação Universidade Federal do Rio Grande
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Rio Grande

Emater/Ascar
UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Áreas de fomento:

Parte Interessada

Município

Emater/RS-Ascar
Câmara de Vereadores
Secretaria Municipal de Educação

São Jerônimo

Sind. dos Trab. Agricultores Familiares
Prestadora de Serviços
Prestadora de Serviços
Não indentificado

Barra do Ribeiro
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Secret. Munic. Desenv. Econ. da Agricultura e Meio Ambiente
Emater/RS Ascar

Cachoeira do Sul

Secretaria Municipal de Educação
Emater/RS-Ascar
Sind. Trab. nas indústrias de extração de madeira e lenha
Secretaria Municipal de Educação

Encruzilhada do Sul

Mariana Pimentel

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Secretaria de Meio Ambiente

Sertão Santana

Câmara Municipal
Escola Municipal

Dom Feliciano

Emater

Pantano Grande

Esc. Est. Ens. Fund.

Santana da Boa Vista

Sindicato Rural

São Gabriel

Não identificado

5. Uso de Especialistas
5. Technical Experts Used
Não aplicável (as medidas de controle não requerem especialistas)
None required (Not applicable)
Nome
Qualificação
Nºde registro/licença
Name
Qualification
License/Registration #

Escopo do serviço
Scope of Service

Dra. Fabiana Maraschin da
Silva

Mestre em Botânica
pela UFRGS, com
ênfase em Fisiologia
Vegetal. Doutora em
Botânica pela
UFRGS, com ênfase
em Ecologia Vegetal

CRBio 3 – 034026/03-D

Identificação e
caracterização das áreas de
alto valor de conservação
presentes dentro das
regiões de atuação da
Celulose Riograndense.

Maurem Kayna Lima Alves

Engenheira Florestal;

CREA 83973

Análise e justificativa das
medidas de controle

Fonte de informação (em caso de consulta a documento
público)
Source Information
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Mestre em
Engenharia Agrícola
(Universidade Federal
de Santa Maria,
Santa Maria, RS);

adotadas para mitigação
dos riscos.

Curso de
especialização ProForest Summer
Training Programme
2008 (University of
OXFORD – UK)

Eloir Ambos da Silva

Bacharel em Direito PUC - Pontifícia
Universidade Católica
do RS;
Pós-graduada em
Magistratura do
Trabalho (FEMARGS
- Fundação Escola da
Magistratura do
Trabalho - Porto
Alegre - RS)

OAB – 22534

Análise e justificativa das
medidas de controle
adotadas para mitigação
dos riscos.

Pós-graduada em
Preparação para
Ministério Público
(ESPM Escola
Superior do Ministério
Público do Trabalho)

6. Resumo das Verificações de Campo – nível de UMF (Unidade de Manejo Florestal)
6. Field Verification Summary – FMU level
Não aplicável (as medidas de controle não incluem verificações em campo)
None required (Not applicable)
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UMF
FMU

Localização (À nível de município)
Location

Subgrupo (se
aplicável)
Subset

Projeto 626 - RAIZES

São Gabriel

N/A

Projeto 724 - CORBELLINI III

Cachoeira do Sul

N/A

Projeto 8275 – OSMAR FIGUEIRA DA SILVA

São Jerônimo

N/A

Projeto 8486 – DIRCEO SANTAROSA E OUTROS

Arroio dos Ratos

N/A

Projeto 9007 – MANUELA

Pinheiro Machado

N/A

Projeto 9009 – MANGUEIRA VELHA

Pinheiro Machado

N/A

Projeto 9010 – AGUA DOCE II

Santana da Boa Vista

N/A

Projeto 9011 – VENTO NEGRO I

Cachoeira do Sul

N/A

Projeto 9013 – NOGUEIRAS

Dom Feliciano

N/A

Projeto 9014 – CERRO DO CAPITÃO

Dom Feliciano

N/A

Projeto 9015 – SULPAMPA

Guaíba

N/A

Projeto 9016 – ZERO DOIS

Mariana Pimentel

N/A

Projeto 9057 – GILVAN FRANCO LOPES

Dom Feliciano

N/A

Projeto 9060 - ERNANI JOSE ANDRIOLA

Rio Pardo

N/A

Projeto 9130 - JALTAIR DIAS RODRIGUES 9130

Rio Pardo

N/A

Projeto 9145 - JALTAIR DIAS RODRIGUES 9145

Rio Pardo

N/A

Projeto 9195 - FABIO RAGUSE

Butiá

N/A

Projeto 9237 - DILTO ADEMAR M. DA SILVA

São Jerônimo

N/A

Projeto 9246 - NALDO FRONTINO GRANDINI
PEIXOTO

Dom Feliciano

N/A

Projeto 9248 - ARTEMIO FERREIRA GOMES

Pantano Grande

N/A

Projeto 9251 - LUCRECIO TREVISAN FREITAS 9251

São Sepé

N/A

Projeto 9257 - JOAO LUIZ GARCEZ

Encruzilhada do Sul

N/A

Projeto 9300 - JOAREZ ELIAS DE FREITAS

Encruzilhada do Sul

N/A
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Projeto 9304 - SEZINANDO CARDOSO GOMES JR

Camaquã

N/A

Projeto R401 – SANTA ROSA I

Arroio Grande

N/A

Projeto R409 – SÃO MANOEL

Pinheiro Machado

N/A

Projeto R433 – AROEIRA B

Candiota

N/A

Projeto R497 – TAQUARA I

Pedras Altas

N/A

Projeto R523 – SANTA YARA

Bagé

N/A

Projeto 531 – SÃO LUIZ II

Pedro Osório

N/A

Projeto R532 – ESTANZUELA

Pedras Altas

N/A

Projeto R534 – PAULISTA

Rio Grande

N/A

Projeto R535 – SÃO LUIZ

Pedro Osório

N/A

Projeto R539 – RODEIO BRANCO

Pinheiro Machado

N/A

Projeto R543 – NOVO PARAÍSO

Pedro Osório

N/A
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Resumo das constatações
Summary of Findings

O escopo deste resumo são todos os fornecimentos de Madeira Controlada da Celulose
Riograndense ocorridos no período de Março de 2018 à Fevereiro 2019.
As verificações de campo do SDD da Celulose Riograndense podem ser realizadas à nível
de Prestador de Serviço, fornecedor ou atividade. As seguintes sistemáticas são utilizadas
para as verificações de campo:
 Inspeções operacionais – Realizada mensalmente por prestador de serviço e área
de atuação;
 Inspeções Pré-operações – Realizada em 100% das áreas, antes do início das
atividades de colheita florestal;
 Inspeções de Segurança e Saúde Ocupacional – Realizada mensamente por
prestador de serviço e área de atuação;
 Auditorias Trabalhistas – Realizada anualmente em todos os prestadores de
serviço;
 Auditoria Interna do Sistema de Gestão – Realizada anualmente a fim de verificar
a aderência do SDD aos requisitos do Padrão FSC-STD-40-005 – Requisitos para o
consumo de Madeira Controlada FSC.
 Verificações de campo do SDD – Realizada conforme amostragem do PVMC, a fim
de verificar o cumprimento das medidas de controle estabelecidas.
Todas as verificações de campo apresentaram conformidade com os requisitos
especificados permitindo garantir que a madeira não provém de fontes controversas.

27

Justificativa da amostragem utilizada
Justification of sampling rate

Considerando que toda madeira controlada adquirida pela Celulose Riograndense é no
modelo “Floresta em Pé”, onde as atividades de colheita e transporte são realizadas por
prestadores de serviços florestais com a gerencia da empresa, devidamente qualificados e
avaliados conforme rigorosos critérios operacionais, normativos e legais aplicáveis as
atividades, as verificações de campo são divididas em 2 níveis:
 Verificações de 1º nível – São as verificações de campo realizadas em nível de
horto florestal, com abrangência de 100% das frentes de trabalho. Tem por
objetivo verificar a aderência dos requisitos ambientais e operacionais às
características e condições específicas de cada horto florestal onde a atividade
será realizada. Ex. Inspeções pré-operações.
 Verificações de 2º nível – São as verificações de campo realizadas para atestar a
conformidade em nível de prestador de serviço e tem por objetivo verificar o grau
de cumprimento dos requisitos especificados por parte desses prestadores no
exercício das atividades contratadas. Essas verificações são realizadas ao longo do
ano conforme cronograma estabelecido de acordo com o microplanejamento das
atividades de colheita e transporte. Ex. Inspeções operacionais, Inspeções de
Segurança e Saúde Ocupacional, Verificações de campo do SDD de 2º nível.
 Verificações de 3º nível – São auditorias sistêmicas realizadas para verificar o
cumprimento dos requisitos legais e normativos tanto por parte dos prestadores
de serviços quanto pela própria Celulose Riograndense. A periodicidade é anual.
Ex. Auditorias Trabalhistas, Auditorias do Sistema de Gestão.

Ações tomadas para tratar não conformidades
Steps Taken to address nonconformities

Ao longo das verificações de campo realizadas no período de Março de 2018 à Fevereiro de
2019 não foram identificadas não conformidades.

Resumo das constatações não fornecido devido à
natureza confidencial da informação
Summary of findings not provided due to confidential
nature of information

Justificativas para não fornecer as informações

7. Resumo das Verificações de Campo – nível de Cadeia de Suprimentos
7. Field Verification Summary – supply chain
Não aplicável (Não há elos intermediários entre a floresta e a minha organização)
None required (Not applicable)
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Parecer do Imaflora sobre justificativa do
empreendimento para exclusão de
informações confidenciais

Informações comercialmente sensíveis, e nomes de proprietários de imóveis e terras,
podem ser tratados como confidenciais.
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2.

RESUMO DA CONSULTA ÀS PARTES INTERESSADAS REALIZADA PELO IMAFLORA

Não foi realizada consulta pública pelo Imaflora. A mesma será realizada no próximo processo de recertificação
do empreendimento.

ANEXO B

ÍNDICES DE CONVERSÃO PARA O SISTEMA MÉTRICO
1 hectare = 10.000 m²
1 alqueire = 24.200 m²
1 alqueire mineiro ou alqueirão = 48.400 m²
1 mdc (metro de carvão) = 1,3 m³*
1 mst (metro estéreo) eucalipto ≅ 0,725 m³ ≅ 0,608 ton*
1 mst (metro estéreo) pinus ≅ 0,725 m³ ≅ 0,0588 ton*

*FONTE: Portaria IEF MG Nº 159/2012 - https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=246055
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