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1. INTRODUÇÃO
O propósito desse relatório é documentar a conformidade do empreendimento Klabin S.A. (Klabin
Papéis Monte Alegre – KPMA) 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)

NCR#:
04/19
Classificação da NC:
Menor
Norma & Requisito:
FSC-STD-40-005 V3.1 item 5.2.
Descrição das Evidências de Não Conformidade e Outras Correlatas:
Requisito: 5.2. A equipe envolvida deverá demonstrar conhecimento dos procedimentos da organização e
competência para implementar os requisitos aplicáveis deste padrão.
Não conformidade: A equipe envolvida no processo de auditoria dos fornecedores de madeira controlada não
aplica parte dos procedimentos corretamente.
Evidência: Foram identificadas duas ocorrências no processo de auditoria pelo Imaflora que foram tratadas de
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maneira diferente pelos técnicos daquelas previstas nos procedimentos instalados. Em um dos fornecedores
foi identificado veículo de transporte dos funcionários sem documento e em situação precária de uso, inclusive
com um dos cintos de segurança danificado, para a qual foi alegada somente a condição do cinto; também foi
identificado caso de alojamento que não constava nos registros e verificações da equipe.
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.
12 meses a contar da finalização do relatório
Prazo para a Adequação
Tipo de avaliação do NCR
Evidências Fornecidas pelo
Empreendimento:

Presencial ☒ Desk ☐
PENDENTE

Informações Obtidas para
Avaliação das Evidências:

PENDENTE

Status do NCR:
Comentários (opcional):

ABERTO
-

2.3

Relatórios de Não Conformidades CERFLOR

NCR#:

01/19

Norma & Requisito:

Classificação da NC:
Menor
ABNT NBR 14790, item 5.5.4.1

DESCRIÇÃO DAS EVIDÊNCIAS DE NÃO CONFORMIDADE E OUTRAS CORRELATAS
Texto do requisito: 5.5.4.1 A organização deve definir procedimentos para implementação de medidas
corretivas para tratamento das não conformidades dos fornecedores identificados pelo programa de
verificação da organização.
Não conformidade: Os procedimentos instalados não envolveram tratamento correto aos problemas
identificados.
Evidência: Durante a auditoria em fornecedores de madeira não certificada foram identificadas duas
ocorrências que não haviam sido relatadas pelos técnicos da empresa. Em um dos fornecedores foi identificado
veículo de transporte dos funcionários sem documento e em situação precária de uso, inclusive com um dos
cintos de segurança danificado, para o qual havia registro somente da condição do cinto; também foi
identificado caso de fornecedor com alojamento que não constava nos registros de verificações da equipe.
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.
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Prazo para a Adequação

Até a próxima auditoria (máximo 12 meses)

Tipo de avaliação do NCR

Presencial ☒ Desk ☐

Ações corretivas

PLANO DE AÇÃO DO EMPREENDIMENTO
(preenchido pelo empreendimento após a revisão inicial do relatório)
N/A

(atua na consequência
conformidade):

da

não

O sistema de verificação de documentos em campo não contemplava os itens
no check list. A abordagem, apesar de direcionada, possuía viés quando
realizado em grupo.

Análise de causa:

Ações preventivas
(atua
na
causa
conformidade):

da

não

Enviado aos fornecedores comunicado reforçando os itens obrigatórios de
presença em campo, como documentos e como as auditorias serão
detalhadas. Solicitado aos responsáveis pelas auditorias de madeira
controlada entrevistas em duplas de trabalhadores ou preferencialmente
individuais quando possível.
Inserido de forma mais detalhada a verificação de documentos obrigatórios
em campo, através de preenchimento no check list. A abordagem com os
funcionários em campo foi intensificada visando avaliar as condições de
trabalho – incluindo alojamentos.

ANÁLISE CRÍTICA DO IMAFLORA SOBRE O PLANO DE AÇÃO
(preenchido pela coordenação antes de emitir a versão final do relatório)
Análise Crítica:

A identificação da causa raiz é coerente e o plano de ação deve ser suficiente
para sanar a não conformidade;

Data de aceite e comunicação 07/05/2019
à organização
ANÁLISE DO IMAFLORA SOBRE O ENCERRAMENTO DO NCR
(preenchido pelo auditor quando analisar o encerramento desse NCR)
Evidências Fornecidas pelo PENDENTE (respondido pelo auditor no encerramento do NCR)
Empreendimento:
Informações Obtidas para PENDENTE (respondido pelo auditor no encerramento do NCR)
Avaliação das Evidências:
Status do NCR:

ABERTO

Comentários (opcional):

-
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3. PROCESSO DE AUDITORIA
3.1

Equipe de auditoria

Auditor(es)
Roberto Scorsatto Sartori

Luiz Eduardo Ott

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

Qualificações
Economista e mestre em Recursos Florestais, tem experiência em projetos
na Amazônia e é integrante de equipes de auditoria de cadeia de custódia
do Imaflora desde março de 2013. Possui formação de Auditor Líder em
sistema de gestão de qualidade com base na NBR ISO 9001:2008 pela
HGB/Sam Institute-STAT-A-MATRIX, reconhecido pelo RABQSA. Auditor líder
neste processo.
Economista, especialista em gestão ambiental, gestão da qualidade, técnico
em segurança do trabalho, com experiência em sistemas de gestão de
certificações nas áreas industrial madeireira, florestal e logística, com
qualificação Lead Assessor ISO 14001 e ISO 9001.
22 horas
FSC-STD-40-004 V3-0, FSC-STD-40-005 V3-1, FSC-STD-50-001 V2-0, ABNT
NBR 14790:2014
Fevereiro de 2018 a Janeiro 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 Klabin Telêmaco Borba recebe toras de Eucalipto e Pinus e cavaco de Pinus, de áreas próprias e de
fornecedores certificados com a declaração FSC 100% e não certificado controlados por programa de
verificação próprio. A KPMA tem como produtos o Papel Kraft (P2.3), Papel Cartão (P3.2), Celulose Branqueada
(P1.3), Celulose Kraft (P1.4), Celulose Mecânica (P1.2.2), Aparas revestidas(P3.2) e Casca (N1). Todos os
produtos possuem única declaração FSC Misto 90%, controlada pelo sistema de percentual.
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:

Conformidade
Sim ☒ Não ☐

Sim ☒ Não ☐

Sim ☒ Não ☐
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Se não, descreva: 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

Breve descrição de como a organização controla os pontos críticos de controle

A empresa possui procedimentos instalados cobrindo as etapas do seu processo,
contemplando também lista de grupo de produtos, fornecedores e o resumo de
produção. O sistema utilizado para realização e registros das operações
envolvendo produtos certificados e controlados é o “SAP”, as questões de SSO
apresentadas são consideradas satisfatórias.
Elegibilidade das
A empresa recebe insumos certificados e de origem controlada para seu processo,
matérias primas no
e este recebimento é controlado por equipe designada no pátio de entrada
escopo
(balança). Os colaboradores envolvidos apresentaram conhecimento adequado e
os registros são automatizados e geridos via sistema SAP.
Recebimento e
A matéria prima é destinada para processo separadamente daquela destinada para
estocagem de matéria
energia. O controle é realizado via cadastro prévio dos fornecedores e a
prima
conferencia é feita de forma automática na balança. Não é necessária maior
segregação dado que é utilizado o sistema de percentual e créditos para o FSC e
crédito para o Cerflor.
Controle de volumes e
O controle de volumes é realizado através do sistema SAP, os insumos são
Sistema para controle de empenhados através dos pedidos e assim são realizadas as baixas automáticas no
declarações FSC
sistema. As declarações FSC são realizadas automaticamente através do pedido
que tem o produto FSC e/ou CERFLOR cadastrados.
Vendas / Embarque
Os produtos são comercializados com a declaração completa em nota fiscal e
documentos de exportação.
Rotulagem / Aplicação da Somente o selo FSC é utilizado quando há a opção de aplicação de etiquetas. Não
Marca FSC/CERFLOR nos há nenhum uso e não há intenção de aplicação do selo CERFLOR.
produtos
Outsourcing A organização possui terceirização para armazenamento dimensionamento de
Terceirização
papel. As atividades são realizadas com controle via sistema informatizado.
Outros pontos críticos
identificados e os
controles existentes:
4. RECLAMAÇÕES, DENÚNCIAS OU DISPUTAS
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7

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

Grupos de produtos no escopo do certificado

Nome do Grupo de
Produtos

Código do
Tipo de
Produto FSC

Insumos dos Grupos de Produtos

Sistema de controle
utilizado

Declaração FSC e
CERFLOR

Espécies

Toretes de Pinus spp. e Eucalyptus
spp. FSC 100% e Material
Controlado; 100% CERFLOR
Certificado

Percentual (FSC) e
Crédito (Cerflor)

FSC Misto 90%
100% Cerflor
Certificado

Pinus Spp e
Eucalyptus
spp

(FSC-STD-40-004a)

Pasta CTMP
Mecânica
Celulose
Branqueada Fibra
Mista / Curta

P1.2.2

Celulose Natural
Kraft Fibra
Curta / Longa

P1.4

Papel Kraftliner

P2.3

Papel Cartão

P3.2

Aparas Revestidas

P3.2

Cascas

N1

P1.3

Cavaco de Pinus spp. e
Eucalyptus spp. FSC 100%;
Celulose de Pinus spp. e
Eucalyptus spp. FSC 100%; FSC
Crédito Misto; FSC Misto
80%; FSC Misto 90%, Material
Controlado e 100% CERFLOR
Certificado
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5.2

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:
Comentários: -

☐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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5.3

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#:
02/18
Classificação da NC:
Menor
Norma & Requisito:
FSC-STD-40-005 V3-1; Requisito 4.1
Descrição das Evidências de Não Conformidade e Outras Correlatas:
Texto do requisito: “A organização deverá possuir e implementar medidas de controle adequadas para mitigar
o risco determinado ou desconhecido relacionado à origem e / ou risco relacionado à mistura com insumos
não-elegíveis na cadeia de fornecimento.”
Não conformidade: As medidas de controle implementadas pela organização não mitigaram o risco
determinado relacionado à origem da madeira controlada.
Evidência: Na verificação amostral à campo, foi observado em um dos fornecedores de madeira controlada, o
corte de madeira em Área de Preservação Permanente sem autorização ambiental. (Anexo I, Evid. 17)
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.
Até a próxima auditoria (máximo 12 meses)
Prazo para a Adequação
Tipo de avaliação do NCR
Presencial ☒ Desk ☐
Evidências Fornecidas pelo
Empreendimento:
Informações Obtidas para
Avaliação das Evidências:

Visita de campo; Treinamento com a equipe de auditores de campo (Anexo E,
Evid. 10);
Durante a auditoria foram realizadas entrevistas com responsáveis pelo corte
de madeira em áreas de fornecimento de material controlado. Nessas
entrevistas ficou claro que as atividades dos funcionários dos fornecedores
são acompanhados de forma que não realizem atividades que degradem as
áreas de APP. Também foi identificado que os responsáveis pela auditoria da
Klabin nesses fornecedores tem conhecimento e indicam aos
proprietários/responsáveis pela área de manejo que quaisquer pontes e
obras de arte construídas/reformadas na área de manejo tem que ser
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Status do NCR:
Comentários (opcional): 6.2

realizada de forma a minimizar os impactos ao ambiente. Em entrevista com
responsáveis foi declarado que tal orientação foi repassada pela equipe da
Klabin. Nesse sentido, as tratativas foram considerados suficientes para
reforçar a medida de controle.
ENCERRADO

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.

Klabin Ortiqueira
57
Não há
Primário
1 elo
Baixo na origem, considerando medidas de controle pra reduzir o
risco de introdução de madeira de vizinhos.

QUEM DESENVOLVEU O SDD

Samantha Nazaré de Paiva - Eng. Meio Ambiente e Certificação - Klabin Florestal
1.3.

SISTEMA DESENVOLVIDO PARA A AVALIAÇÃO DO SDD

A organização utiliza os resultados gerados nas visitas de campo e também as ocorrências de suspensão para
análise dos resultados do SDD. Também são consideradas as atividades de treinamento, sua efetividade e
oportunidades de melhoria.
1.4.

MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS NO SDD DA ORGANIZAÇÃO NO ÚLTIMO ANO

Não houve mudanças significativas no SDD com base na avaliação.
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

Não aplicável. O SDD foi feito sobre a ANR vigente.
1.6.

RESUMO DO SISTEMA DE DUE DILIGENCE DE MADEIRA CONTROLADA

(NOTA: formulário a ser preenchido pelo cliente antes da auditoria, e a informação verificada pela equipe de
auditoria)

Resumo do SDD - Sistema de Due Diligence da Madeira Controlada FSC®
FSC Controlled Wood Due Diligence Summary

CF_MOD_65_00

Nome da
empresa:
Certificate
holder:

Klabin SA - Unidade Paraná

Nome do
Certificador:
Certification
Body (CB):

Imaflora

Endereço da sua
empresa:
Certificate
holder address:

Avenida Brasil, 26 - Harmonia
CEP 84275-000 - Telêmaco
Borba - PR

Data da
Aprovação do
Certificador:
Date of CB
approval:

Fevereiro/2019

Data da revisão
do DDS:
DDS review date:

18/01/2019 (FCO-PRO-COM0002)

Preparado por:
Elaborated by:

Samantha Nazaré de Paiva

1. Informações do Sistema de Due Diligence
1. Due Diligence System information:
Análise(s) de
risco
utilizada(s):
Risk
Assessment:
Descrição da
matriz de
fornecimento:
Description of
supply area:

FSC-NRA-BR V2-0 (Draft aprovado da Categoria 1 – NRA FSC Brasil) - Categoria 1
FSC-CW-RA-020-BRA V1-2 (ANR - Avaliação Nacional de Risco – ANR “antiga” – FSC Brasil) Categoria 2, 3, 4 e 5.
03 - MESORREGIÃO GEOGRÁFICA NORTE CENTRAL PARANAENSE (4103): Mauá da Serra.
04 - MESORREGIÃO GEOGRÁFICA NORTE PIONEIRO PARANAENSE (4104): Curiúva, Imbaú,
Tomazina.
05 - MESORREGIÃO GEOGRÁFICA CENTRO ORIENTAL PARANAENSE (4105): Palmeira, Castro,
Ponta Grossa, Imbaú, Jaguariaíva, Ortigueira, Reserva, Telêmaco Borba, Tibagi, Ventania.
08 - MESORREGIÃO GEOGRÁFICA CENTRO-SUL PARANAENSE (4108): Guarapuava, Palmas,
Inácio Martins, Boa Ventura do Roque.
09 - MESORREGIÃO GEOGRÁFICA SUDESTE PARANAENSE (4109): Ipiranga, Antônio Olinto, Cruz
Machado, Doutor Ulisses, Irati, Prudentópolis, São Mateus do Sul, Teixeira Soares, Fernandes
Pinheiro.
10 - MESORREGIÃO GEOGRÁFICA METROPOLITANA DE CURITIBA (4110): Bocaiúva do Sul, São
José dos Pinhais, Campina Grande do Sul.
11 - MESORREGIÃO DO NORTE CATARINENSE (4202): Canoinhas.
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12 - MESORREGIÃO DE BAURU (3504): Itaí
13 - MESORREGIÃO DE ITAPETININGA (3511): Apiaí, Buri, Guapiara, Itapeva, Ribeirão Branco,
Itararé
Designação de risco
Risk designation
UF
state

Categoria 2
Category 2

Mesorregião do IBGE
description of supply area

Baixo

Categoria 5
Category 5

Categoria 3
Category 3

Indet./Alto Baixo Indet./Alto Baixo Ind./Alto

PR

03 - MESORREGIÃO GEOGRÁFICA
NORTE CENTRAL PARANAENSE (4103)

X

x

x

PR

04 - MESORREGIÃO GEOGRÁFICA
X
NORTE PIONEIRO PARANAENSE (4104)

x

x

PR

05 - MESORREGIÃO GEOGRÁFICA
CENTRO ORIENTAL PARANAENSE
(4105)

x

x

PR

08 - MESORREGIÃO GEOGRÁFICA
CENTRO-SUL PARANAENSE (4108):

x

X

PR

09 - MESORREGIÃO GEOGRÁFICA
SUDESTE PARANAENSE (4109):

X

x

X

PR

10 - MESORREGIÃO GEOGRÁFICA
X
METROPOLITANA DE CURITIBA (4110):

X

X

SC

11 - MESORREGIÃO DO NORTE
CATARINENSE (4202)

X

X

SP

12 - MESORREGIÃO DE BAURU (3504)

X

X

SP

13 - MESORREGIÃO DE ITAPETININGA
(3511)

X

X

X

X

X
X
X

* A categoria 4 não se aplica para florestas plantadas de espécies exóticas/ * Category 4 does not apply to
exotic species planted forests
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Categoria 1
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21
UF

Mesorregião do IBGE

state description of supply area
03 - MESORREGIÃO GEOGRÁFICA
NORTE CENTRAL PARANAENSE
(4103)

D

NA NA BR BR D

BR NA BR D

D

D

BR

NA D

BR BR BR BR NA NA

PR

D

NA NA BR BR D

BR NA BR D

D

D

BR

NA D

BR BR BR BR NA NA

PR

04 - MESORREGIÃO GEOGRÁFICA
NORTE PIONEIRO PARANAENSE
(4104)

D

NA NA BR BR D

BR NA BR D

D

D

BR

NA D

BR BR BR BR NA NA

PR

05 - MESORREGIÃO GEOGRÁFICA
CENTRO ORIENTAL PARANAENSE
(4105)
08 - MESORREGIÃO GEOGRÁFICA
CENTRO-SUL PARANAENSE (4108):

D

NA NA BR BR D

BR NA D

D

D

D

BR

NA D

BR BR BR BR NA NA

PR

D

NA NA BR BR D

BR NA D

D

D

D

BR

NA D

BR BR BR BR NA NA

PR

09 - MESORREGIÃO GEOGRÁFICA
SUDESTE PARANAENSE (4109):

D

NA NA BR BR D

BR NA D

D

D

D

BR

NA D

BR BR BR BR NA NA

PR

10 - MESORREGIÃO GEOGRÁFICA
METROPOLITANA DE CURITIBA
(4110):
11 - MESORREGIÃO DO NORTE
CATARINENSE (4202)

D

NA NA BR BR D

BR NA BR D

D

D

BR

NA D

BR BR BR BR NA NA

SC

CF_MOD_65_00

SP

12 - MESORREGIÃO DE BAURU
(3504)

SP

13 - MESORREGIÃO DE
ITAPETININGA (3511)

D

NA NA BR BR D

BR NA BR D

D

D

BR

NA D

BR BR BR BR NA NA

D

NA NA BR BR D

BR NA D

D

D

BR

NA D

BR BR BR BR NA NA

D

BR - Baixo Risco ; D - Risco Determinado ; NA - Não se aplica
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2. Reclamações:
2. Complaints:
Procedimentos para realizar denúncias ou
reclamações
Procedure for filing complaints

Um sistema de recebimento de demandas, entre elas, as
reclamações são recebidas em diversos canais, sendo o 0800 728
00607 o canal principal. Após recebimento, as demandas, são
direcionadas para área de Relações com a Comunidade que as
agrupa em uma planilha denominada "Planilha de demandas". As
demandas, entre elas as reclamações, são direcionadas para os
responsáveis e tratadas em tempo determinado conforme a sua
gravidade ou ainda a sua classificação.

Informações do canal de reclamação

- Sistema 0800 (0800 728 0607);

Contact information of the person or
position responsible for addressing
complaints

- www.klabin.com.br/ouvidoria
- faleklabinpr@klabin.com.br
-E-mail: ouvidoria@klabin.com.br (0800 718 7814)
- Programas socioambientais
- Comunicação interpessoal, entre outras.

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 and
description for each)

Descrição das medidas de controle
Description of CM

1.Madeira explorada
ilegalmente

1.1 DIREITOS DE
POSSE DE TERRA E
MANEJO

A Klabin exige no momento da negociação de compra da
madeira cópia de documentos que comprovem a posse da
área/e ou floresta. Os documentos solicitados são: matrícula
do imóvel, Escritura Pública de compra e venda de terras,
contrato de arrendamento, contrato de compra e venda de
madeira, contrato de parceria florestal, declaração em
conjunto do proprietário da terra e do fornecedor de madeira
em casos específicos, certidão negativa de débito do imóvel
rural, além de contrato social da empresa e verificações de

Illegally
wood

harvested

CF_MOD_65_00

requerimentos legais, autoridades legais e regulamentações e
leis aplicáveis que possa garantir a posse da área. Estas
informações são repassadas para a equipe de campo, que as
verifica e autoriza o pedido de compra que autoriza e permite
a entrada de madeira nas fábricas.
1.2 LICENÇAS DE
CONCESSÃO

O processo de autorização da entrada da madeira na fábrica
passa por 2 etapas: verificação documental e verificação de
campo. Uma dependente da outra. Nestas verificações são
solicitados, quando pertinente os documentos comprobatórios
de licenças, assim como as notas fiscais de transporte.
Importante ressaltar que o sistema de verificação de campo, é
realizado uma vez ao mês e desvios representativos implicam
no bloqueio da madeira nas fábricas.

1.3 PLANEJAMENTO
DE MANEJO E
EXTRAÇÃO

A Klabin somente realiza a compra de madeira de espécies
provenientes de reflorestamento para o seu processo fabril pinus e eucalipto. Todas as cargas devem portar as Notas
Fiscais para comercialização da madeira. Nas visitas em campo,
são avaliados os processos operacionais, assim como exige-se
a apresentação de licença para a colheita da madeira
proveniente de áreas de preservação permanente. Os
caminhões de transporte portam uma placa de identificação,
assim como o número 0800 728 0607, da Klabin para qualquer
denúncia ou reclamação. A consulta as partes interessadas
contemplam perguntas específicas acerca da exploração de
madeira ilegal pela companhia.

1.4 Licença de corte

Não há requisitos específicos para manejo e licenciamento de
corte de florestas plantadas, entretanto caso a legislação do
estado solicite, na etapa de verificação da documentação é
exigido.

1.5 Pagamento de
royalties e taxas de
colheita

No Brasil, não há taxa específica para o manejo florestal, desta
forma, não se aplica

1.6 Impostos sobre o
valor e outros
impostos sobre as
vendas

Verificação de informações constantes na nota fiscal durante o
processo de entrada da madeira, durante a pesagem na
balança - tais como: cadastro do fornecedor, número do
pedido, além de conferência de dados do motorista e placa do
caminhão, no cadastro da empresa.
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1.7 Renda e
impostos sobre o
lucro

O indicador 1.7 foi considerado baixo risco para todo o país.

1.8 Legislação
referente à colheita

Não existem exigências legais a respeito das técnicas de
colheita a serem utilizadas em plantações florestais.

1.9 Sítios e espécies
protegidos

As áreas de preservação ambiental (APAs) - unidades de
conservação e/ou zona de amortecimento, são acompanhadas
continuamente de banco de dados oficiais dos estados do PR,
SC e PR, para geração de um mapa onde são locados os pontos
dos fornecedores de madeira. Caso positivo a empresa solicita
os respectivos Planos de Manejo para avaliação e caso seja
necessário a anuência do órgão ambiental. Estas informações
direcionam a equipe técnica para avaliação de algum tipo de
restrição operacional. Em questões políticas, representantes
da empresa realizam acompanhamento de discussões sobre
possíveis alterações de legislação. Há também um
acompanhamento paralelo de uma empresa especializada
quanto a alterações e requisitos jurídicos. (Exemplo recente é
a tentativa de alteração dos limites da Escarpa Devoniana Decreto estadual 1231/1992).

1.10 Requerimentos
ambientais

A Klabin possui procedimentos para verificações de campo que
garantem o atendimento as legislações aplicáveis (Lei nº 6.938,
de 31 de agosto de 1981), (Lei 12.651, de 25 de maio de 2012),
SNUC, Decreto nº 8.235, de 5 de maio de 2014, proteção aos
recursos hídricos esta prevista na Lei nº 9.433 de 1997, sendo
desta forma, que qualquer não conformidade a madeira é
bloqueada e impedida de entrar no processo fabril. O check list
aplicado pelos técnicos florestais em campo abrange
diferentes temas, alguns deles são: danos a vegetação nativa,
aos recursos hídricos, conservação do solo e estradas,
segregação de resíduos.

1.11 Saúde e
segurança

A Klabin solicita documentos trabalhistas para o proprietário
da área e o prestador de serviço. Além disso verifica se o
mesmo atende no campo as Regulamentações e leis aplicáveis
ao negócio florestal - tais como Normas Regulamentadoras NR do Ministério do Trabalho e Emprego. São solicitados
documentos comprobatórios como PPRA, PCMSO, ASO dos
funcionários, lista de entrega de EPIs e comprovação de
treinamentos, de todos os funcionários que se encontram na
área. Isso ocorre mensalmente com aqueles fornecedores que
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estão ativos e as informações são verificáveis junto às
auditorias de campo.
1.12 Emprego legal

A Klabin verifica em campo e através de documentação a
legalidade do trabalho de seus fornecedores de madeira. Além
disso é verificada a legislação aplicável (Decreto-Lei
5.452/1943 da Consolidação das Leis do Trabalho -CLT); Lei nº
13.134/2015 (seguro desemprego); Lei nº 8.036/1990 (Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS); Lei nº 4.090/1962
(gratificação natalina); Lei nº 605/1949 (repouso semanal
remunerado). Isso ocorre mensalmente com aqueles
fornecedores que estão ativos e as informações são
verificáveis junto às auditorias de campo.
Monitoramento de campo para verificação da regularidade de
contratação dos trabalhadores. Esta informação encontra-se
devidamente registrada, através de relatórios eletrônicos,
contendo coordenadas geográficas e imagens captadas no
local. Na ausência de registros, há medidas implantadas que
podem notificar e suspender fornecedores (Procedimento
Interno FCO-PRO-COM-0002/ FCO-ANX-COM-0003- Check list Madeira Controlada).
Importante salientar que os fornecedores e prestadores de
serviço são orientados através de encontros periódicos sobre
legislação trabalhista e respectivamente das suas
obrigatoriedades.

1.13 Direitos
consuetudinários

A Klabin solicita a documentação da área em questão, já que
os riscos associados à violação dos direitos consuetudinários
na atividade de plantações florestais estão relacionados aos
casos de posse ilegal de terras recorrentes em todo o País.

1.14 Consentimento
Livre, Prévio e
Informado

Este indicador foi considerado como não aplicável.

1.15 Direito da
população indígena

A Klabin reconhece as Terras Indígenas, Quilombolas,
Faxinalenses e as identifica nos seus mapas. Estes são
analisados, a partir da elaboração de mapas mensais das
coordenadas dos fornecedores de madeira junto a estas
informações. Nas verificações de campo, este é um ítem
também avaliado. O Estatuto do Índio, instituído pela Lei nº
6.001, de 19 de dezembro de 1973 dentre as garantias
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previstas no artigo 2º, destacam-se: assegurar aos índios a
possibilidade de livre escolha de seus meios de vida e
subsistência, garantir a permanência voluntária em seu
habitat, executar projetos tendentes a beneficiar as
comunidades e garantir a posse permanente das terras que
habitam e o usufruto das riquezas naturais existentes em seus
territórios. Foi inserida a questão também através de um
questionamento durante o processo de consulta pública.
1.16 Classificação,
quantidade,
qualidade das
espécies

Baixo risco

1.17 Transporte e
comércio

Baixo risco

1.18 Negociação
offshore e preços de
transferência

Baixo risco

1.19 Normas
aduaneiras

Baixo risco

1.20 CITES

Não se aplica

1.21 Legislação que
Não se aplica
exige procedimentos
de due
diligence/due care
2
Madeira
explorada
em
violação de direitos
tradicionais
e
humanos;
Wood
harvested
in
violation
of
traditional and civil
rights

2.1 Não há nenhum
veto do Conselho de
Segurança das
Nações Unidas às
exportações de
madeira do país em
questão

A madeira adquirida pela empresa é acompanhada de Nota
Fiscal. Os valores de compra da madeira são proporcionais ao
valor de madeira do mercado local.

2.2 O país ou distrito
não é designado
como uma fonte de
madeira resultante

O Brasil não é apontado como fonte de madeira de conflito
para plantações florestais. www.socioambiental.org
https://www.usaid.gov

Não aplicável - Consulta ao site (www.globalwitness.org)
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de conflitos

3 - Madeira oriunda
de florestas nas
quais altos valores
de conservação
estejam ameaçados

2.3 Não há nenhuma
evidência de
trabalho infantil ou
de infração aos
Direitos e Princípios
Fundamentais do
Trabalho da OIT no
local de trabalho nas
áreas florestais do
distrito em questão

As verificação das condições de trabalho são realizadas em
campo através de entrevistas com os trabalhadores, caso haja
alguma diferença entre a documentação apresentada e as
informações de campo, a madeira é bloqueada e não é
permitida a entrada na fábrica. É realizada a consulta a partes
interessadas das mesorregiões de origem da madeira. Esta
informação é obtida no momento de cadastro da
área/proprietário. São connsultadas as listas disponibilizadas
em sites oficiais (www.mte.gov.br/trab_escravo/) assim como
em sites de organizações como a Repórter Brasil.

2.4 Há processos
reconhecidos e
equilibrados para
resolver conflitos de
magnitude
substancial
pertinentes a
direitos tradicionais
incluindo direitos de
uso, interesses
culturais ou de
identidade
tradicional cultural
no distrito em
questão.

A Klabin possui procedimento que trata sobre as etapas de
avaliações de conflitos (FPR-PRO-SUS-0001 - PROCEDIMENTO
DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS NA UNIDADE FLORESTAL PR)

2.5 Não há
evidências de
violação da
Convenção 169 da
OIT sobre Grupos
Indígenas e Tribais
ocorrendo nas áreas
florestais no distrito
em questão

A Klabin realizou o mapeamento das áreas indígenas através
de banco de dados oficiais e através de constatação em campo
pelos técnicos florestais quaisquer desvios são evidenciados.

3.1 Atividades de
manejo florestal no
nível relevante (ecoregião, subecoregião, local) não

A legislação estadual permite a colheita de floresta plantada
sem licença específica. Para a colheita de floresta plantada em
áreas de preservação permanente é necessária autorização do
órgão ambiental.
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por atividades de
manejo; Wood
harvested in forests
where high
conservation values
are threatened by
management
activities

ameaçam altos
valores de
conservação eco
regionalmente
significantes

Aguarda-se a definição da regulamentação da madeira colhida
em áreas de preservação permanente definida como área
consolidada registrada no Cadastro Ambiental Rural (CAR). Os
fornecedores e prestadores de serviço são informados nas
verificações de campo sobre as restrições quanto a colheita e
quaisquer operações em áreas de APP.

3.2 Um forte
sistema de proteção
(áreas efetivamente
protegidas e
legislação) existe
para assegurar a
manutenção dos
altos valores para
conservação na ecoregião

Para verificação do cumprimento da legislação e avaliação das
atividades de manejo nas propriedades dos produtores
florestais e na compra de madeira de mercado, a Klabin aplica
um Check list que contempla requisitos de verificação
relacionados às atividades desenvolvidas e as ameaças as
áreas de alto valor de conservação (AAVC). Essa análise foi
realizada também com base no Inventário de AAVC
identificadas pela Klabin na região. preservação e conservação
das matas nativas que fazem parte das propriedades. bem
como, realiza uma análise de imagem da propriedade, de
forma a avaliar remanescente. A empresa tem estudos de
localização de AVC's em sua base cadastral. Os técnicos de
campo, aplicam a verificação de AAVC, nas propriedades.

4. Madeira Extraída
em
Áreas
Convertidas
de
Florestas
para
Plantações e Usos
Não Florestais

4.1 Não há nenhuma
perda líquida e
nenhuma taxa
significativa de
perda (> 0,5% por
ano) de florestas
naturais e outros
ecossistemas
florestais como
savanas ocorrendo
na eco-região em
questão

Indicadores não aplicáveis.

Madeira de florestas
nas quais árvores
geneticamente
modificadas
sejam
plantadas.
Wood from forests in
which
genetically
modified trees are
planted.

Madeira de florestas
nas quais árvores
geneticamente
modificadas sejam
plantadas.

Não há nenhum uso de árvores geneticamente modificadas. A
comissão técnica nacional de biossegurança (CTNBio)
colegiado multidisciplinar ligado ao ministério da ciência,
tecnologia e inovação, órgão responsável pela política e
fiscalização dos organismos geneticamente modificados, não
permitem a comercialização de madeira geneticamente
modificada no país.

Risco de mistura na

Risco de mistura da

Procedimentos operacionais são seguidos para garantir que
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cadeia de suprimento
Risk of mixing in supply
chain

matéria prima

não ocorra mistura de madeira certificada e não certificada,
atendendo os percentuais permitidos (FCO-PRO-COM-0001 Controle da Cadeia de Custódia para venda e compra de toras,
toretes e cavacos). São realizadas vistorias internas para
avaliar a aplicabilidade deste procedimento. São realizados
treinamentos, com periodicidade no mínimo anual para os
colaboradores envolvidos na Cadeia de Custódia da unidade
florestal - estes podem ser evidenciados através dos registros
de treinamento de cada colaborador no sistema.
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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)

A consulta pública contou com duas ferramentas importantes. O encaminhamento de e-mails para a listagem de partes interessadas,
na qual composta por: Interesses econômicos: 203 fornecedor de madeira, 13 prestador de serviço, 15 clientes; 33 Interesses Sociais:
09 comunidade, 7 sindicato de trabalhadores, 293 governo, 5 Outros; 1 Interesses Ambientais: 13 parceiros; 2 Certificadoras: 2
Agências Florestais: 06 Especialistas: 07 Instituições de pesquisa: 17 instituto de ensino; 1 Escritório do FSC. Desta forma, no dia 21 de
dezembro de 2018 foram encaminhados no total 420 e-mails, sendo recebidos 20 respostas, do qual no dia 05 de fevereiro de 2018
foram respondidos agradecendo a participação. Todas as respostas, compiladas foram avaliadas com o intuito de verificar se haveria
alguma adicionalidade nos nossos processos operacionais, o que não foi constatado. Importante ressaltar que todas as respostas foram
avaliadas pela equipe de Meio Ambiente e Certificação e Relações com a Comunidade. Alguns questionamentos foram inseridos, como
o conhecimento e a efetividade dos canais de comunicação da Klabin e foram recebidos retornos positivos e nenhuma reclamação.
No ano de 2018 foi alterado a plataforma de consulta - para o Getfeedback, que permite que os questionamentos fiquem direcionados
de acordo com o perfil do público. Esta alteração teve o objetivo de tornar mais acessível e "amigável" a Consulta Pública e por
consequência ter mais retorno.
De forma paralela, há um processo de consulta pública realizada com fornecedores de madeira e/ou proprietários rurais, para
verificação dos Altos Valores de Conservação 3, 4, 5 e 6, sendo aplicado no momento da inspeção da área pelos técnicos florestais,
através de check lists em um aplicativo. Estes resultados são então disponibilizados e avaliados pela especialista, para avaliações
complementares. Esta avaliação é compilada em uma planilha, ressaltando as observações dos técnicos. No ano de 2018 não foram
constatadas informações significativas que justificassem a avaliação posterior de um especialista "in loco". A Klabin, unidade Monte
Alegre, cujas áreas próprias estão localizadas nas mesoregiões indicadas já reconheceu 5 áreas de Alto Valor de Conservação nos
quesitos ambientais e 5 para requisitos sociais, cujos monitoramentos são constantes.
2 - Madeira explorada em violação de direitos tradicionais e humanos
Neste indicador o Brasil é classificado como baixo risco. Mesmo assim há análise de risco. Avalia-se a proximidade com áreas de
comunidades tradicionais presentes na região (Indígenas, quilombolas ou faxinais), assim como os técnicos são instruídos a indicar nas
observações quaisquer informações relativos a esta população.
3 - Madeira oriunda de florestas nas quais altos valores de conservação estejam ameaçados por atividades de manejo
CF_MOD_65_00

A Klabin possui 5 AAVCs de cunho social e 5 de cunho ambiental. Nas atividades de verificações em campo são avaliados possíveis
atributos que possam ser significativos e que possam gerar estudos posteriores. Estas verificações também são pautadas em
questionários respondidos pelos proprietários e/ou prestadores de serviço.
As coordenadas geográficas dos empreendimentos florestais de madeira controlada da Klabin resultou em um mapa para avaliações de
proximidades com as AAVC's de forma a evitar impactos sobre as mesmas, assim como em áreas protegidas em alguma categoria do
SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação). Este mapa é atualizado pela equipe de geoprocessamento.

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 #

Samantha Nazaré de
Paiva

Marilu Mazurechen

Eng. Florestal Dra.
em Eng. Florestal
UFPR (2012), Msc
em Ciências
Florestais (2007),
Especialista em
Educação Ambiental
e Recursos Hídricos
(USP - São Carlos)
(2004)
Assistente Social

CREA - PR - 137346/D

Escopo do serviço
Scope of Service

Fonte de informação (em caso de
consulta a documento público)
Source Information

Eng. Meio Ambiente e
Certificação - Klabin
Florestal

snpaiva@klabin.com.br
www.klabin.com.br
42 3271 2382

CRESS 11ª Região/PR
2953 (Conselho
Regional de Serviço
Social)

Relações com a
Comunidade - Klabin

mmazurechen@klabin.com.br

CRP 07/08053
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Sabrina Bicca

Psicóloga

(Conselho Regional de
Psicologia).

sfbicca@klabin.com.br
www.klabin.com.br

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)
UMF
FMU

Localização
Location

05 - fornecedores

03 - MESORREGIÃO GEOGRÁFICA NORTE CENTRAL PARANAENSE

05 - fornecedores

04 - MESORREGIÃO GEOGRÁFICA NORTE PIONEIRO PARANAENSE

162 - fornecedores

05 - MESORREGIÃO GEOGRÁFICA CENTRO ORIENTAL PARANAENSE

27 - fornecedores

08 - MESORREGIÃO GEOGRÁFICA CENTRO-SUL PARANAENSE

44 - fornecedores

09 - MESORREGIÃO GEOGRÁFICA SUDESTE PARANAENSE

12 - fornecedores

10 - MESORREGIÃO GEOGRÁFICA METROPOLITANA DE CURITIBA

04 - fornecedores

11 - MESORREGIÃO DO NORTE CATARINENSE (4202)

02 - fornecedores

12 - MESORREGIÃO DE BAURU (3504)

26 - fornecedores

13 - MESORREGIÃO DE ITAPETININGA (3511)

Subgrupo (se aplicável)
Subset

-

-

-

* Em função da quantidade de fornecedores ser muito alta, a lista está sendo fornecida de forma agrupada por mesorregião.
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Resumo das constatações
Summary of Findings

As avaliações em campo, bloquearam 13 áreas durante o ano, em função de problemas relacionados a
legislação trabalhista, ambiental e/ou normas regulamentadoras associadas ao negócio (exemplo NR31) principalmente infra-estrutura. Foram 100% dos fornecedores visitados pela equipe, em 812 visitas.

Justificativa da
amostragem utilizada

Foram realizadas visitas (vistorias) nas fazendas fornecedoras de madeira para Klabin Florestal,
perfazendo ao menos 1 visita mês em cada fornecedor ativo no momento.

Justification of sampling
rate
Ações tomadas para tratar
não conformidades
Steps Taken to address
nonconformities
X Resumo das constatações
não fornecido devido à
natureza confidencial da
informação

Em todas as fazendas visitadas foram aplicados check list de verificação (Para cada fazenda, dependendo
da situação encontrada, foi emitida uma ação de regularização (Procedimento Interno FCO-PRO-COM0002/ FCO-ANX-COM-0003- Check list - Madeira Controlada) e emitida uma ação de regularização com
prazos definidos para entrega de evidências de cumprimento.
Por medidas de relacionamento com fornecedores de madeira e possíveis futuros fornecedores, a alta
direção solicitou que as constatações de campo ficassem para análise da certificadora.

Summary of findings not
provided due to
confidential nature of
information
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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)
Nome do fornecedor
Supplier name

Tipo de fornecedor
Supplier type

Madeira Controlada

Depósito/Pátio - Jaguariaíva

Madeira Controlada

Depósito/Pátio - Mandaçaia

Madeira Controlada

Pátio e Balança - Monte Alegre

Resumo das constatações
Summary of Findings
Justificativa da amostragem utilizada
Justification of sampling rate

- Notas fiscais; controle de pátio

Ações tomadas para tratar não
conformidades
Steps Taken to address
nonconformities

Em todas as fazendas visitadas (fornecedores do depósito, rastreando volumes por fornecedores)
foram aplicados check list de verificação (Para cada fazenda, dependendo da situação encontrada,
foi emitida uma ação de regularização (Procedimento Interno FCO-PRO-COM-0002/ FCO-ANXCOM-0003- Check list - Madeira Controlada) e emitida uma ação de regularização com prazos
definidos para entrega de evidências de cumprimento.

X Resumo das constatações não

Por medidas de relacionamento com fornecedores de madeira e possíveis futuros fornecedores, a
alta direção solicitou que as constatações de campo ficassem para análise da certificadora.

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

Foram realizadas visitas (vistorias) em todas as fazendas fornecedoras de madeira para Klabin
Florestal que passam por elos intermediários
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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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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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