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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 CERFLOR  

Não foram emitidos relatórios de não conformidades.  

3. PROCESSO DE AUDITORIA 
 

 

 

mailto:qualidade@imaflora.org
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3.1 Equipe de auditoria 

Auditor(es) Qualificações 

Rafael Rodrigues da Silva 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, em 
gerenciamento de áreas contaminadas, gerenciamento de risco e aplicação 
de conformidades à legislação florestal. Possui formação de Auditor Líder 
especialista em CoC e Manejo Florestal FSC® e CERFLOR pelo Imaflora. 
Auditor líder deste processo. 

Tempo total de auditoria 8 horas 

Padrões auditados FSC-STD-40-004 V3-0, FSC-STD-50-001 V2-0, ABNT NBR 14790:2014. 

Mudanças no escopo - 
Período avaliado nessa 
auditoria 

Setembro de 2018 a Maio de 2019. 

3.2 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 é uma serraria especializada no desdobro de madeiras de espécies nativas. Possui 
certificação FSC e CERFLOR sob escopo simples, com apenas uma unidade localizada em Itacoatiara/AM. 

A organização adquire insumos (toras) certificados de manejo próprio e de várias espécies, todas 
com certificação FSC e CERFLOR e declarações FSC 100% e 100% CERFLOR/PEFC Certificado. O controle da 
produção FSC é por transferência e nos casos CERFLOR, por separação física. Consequentemente, todos os 
produtos são declarados como FSC 100%  e/ou 100% CERFLOR/PEFC Certificado. Também existem 
procedimentos escritos e treinados para o caso de recebimento de toras não certificadas. 

A organização possui 5 linhas para desdobro de toras, 12 estufas de secagem de madeira e 3 
linhas de plainas. Aproximadamente 85% de sua produção é destinada ao mercado externo e possui uma 
média de consumo de madeira de 500m³ por dia. Os controles da produção e faturamento são realizados via 
sistema. A organização não utiliza subcontratados para o processo produtivo. 

Aplica-se a logomarca em produtos mediante solicitação dos clientes. O uso promocional de 
ambos – FSC e PEFC – são usados na fatura e veiculado no site da organização. 

Para execução das tarefas de auditoria foi seguido o seguinte cronograma: 
 

PLANO DE AUDITORIA COC FSC / CERFLOR 
 

MIL MADEIRAS PRECIOSA LTDA. 
FSC: IMA-COC-001466 – FSC-C018730 

CERFLOR: IMA-COC-0012 

Dia 
21 / 05 / 19 

Auditor: 
Rafael Rodrigues da Silva 

08:00 – 08:20 
Escritório 

Reunião de abertura 
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08:20 – 9:20 

Escritório 
Análise documental (procedimentos e registros sobre o escopo de CoC FSC e CERFLOR; Sistema 

de Gestão; Grupos de produtos; Gestão de fornecedores; Mecanismos de reclamações; 
Produtos não conforme; Terceirização) 

09:20 – 10:40 

Fábrica 
Procedimentos instalados de recebimento, segregação, identificação e registros da produção  

(recebimento de insumos, estocagem, produção, rotulagem, estoque de produtos, expedição e 
faturamento) 

10:40 – 11:30 

Departamento Comercial 
Relações comerciais e legais 

Procedimentos instalados e registros fiscais de operações de compra e venda e exportação 

11:30 – 12:30 

PCP  
Cálculo do fator de conversão 

Desenvolvimento de produtos, Programação da produção, Rastreabilidade, resumo de 
produção, terceirização 

12:30 – 13:30 Almoço 

13:30 – 14:30 

Escritório 
Auditoria dos registros de volumes (Resumo de produção) 

Auditoria interna e análise crítica 

14:30– 15:15 
Marketing - Comunicação 

Procedimentos instalados para uso de marcas FSC e Cerflor (registros de aprovações) 

15:15 – 16:00 
SSO e Recursos Humanos 

Procedimentos sobre SSO, treinamentos e políticas de RH 

16:00 – 16:30 Consolidação 

16:30 Reunião de encerramento 

 
De forma geral, verificou-se que o controle dos processos produtivos e administrativos 

relacionados aos procedimentos FSC e CERFLOR e demais controles da organização são bons. Prenotou-se 
quatro observações ao final da auditoria, sendo: duas correspondentes apenas ao certificado FSC, uma apenas 
ao certificado CERFLOR e uma para ambos. Em contrapartida foi possível evidenciar conformidade com todos 
os requisitos das normas aplicáveis, concluindo pela manutenção dos certificados. 

3.3 Avaliação do sistema de gestão 

Análise do Sistema de Gestão Conformidade 
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: 

Sim ☒  Não ☐ 

Se não, descreva: - 
1.2 O Empreendimento deve demonstrar capacidade em termos de recursos técnicos para 
implementar o seu sistema de gestão: 

Sim ☒  Não ☐ 

Se não, descreva: - 
1.3 O Empreendimento deve demonstrar capacidade em termos de recursos humanos Sim ☒  Não ☐ 
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para implementar o seu sistema de gestão:  
Se não, descreva: - 
1.4 O sistema de treinamento do Empreendimento deve ser adequado e efetivo para os 
funcionários responsáveis no sistema de controle da COC: 

Sim ☒  Não ☐ 

Se não, descreva: - 
1.5 O sistema para supervisão dos funcionários responsáveis deve assegurar a 
implementação efetiva do sistema de gestão documentado:  

Sim ☒  Não ☐ 

Se não, descreva: - 
Comentários: - 
 
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? 

Sim ☐  Não ☒ 

Caso positivo, descreva o ocorrido e a apuração do fato: - 
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5. DADOS DO EMPREENDIMENTO E ESCOPO 

5.1 Responsável formal pela certificação 

Contato principal, Cargo:  Marcos Antônio Souza – Engenheiro Florestal  

 

5.2 Pessoas entrevistadas 

Pessoas entrevistadas e cargos: Antônio José Neves – Romaneador 
Daniela Pinto – Encarregado de empacotamento 
Danielli Oliveira Ambrósio – Analista de sustentabilidade 
Elyvandro dos Santos Pimentel – Líder de pátio 
Emerson Feitosa – Romaneador 
Erlanilton Menezes Barbosa – Assistente de PCP 
Giorgiane Leal Barroso – Técnica de segurança 
Helcias Marinho Viana – Auxiliar de PCP 
Jacineia de Sá Mascarenhas – Analista de faturamento 
João Cruz – Diretor geral 
João Neves – Operador de máquinas 
José Maria de Souza – Encarregado de expedição 
Kelly Rubiane – Agente de portaria 
Marcos Antônio Souza – Engenheiro florestal 
Marinaldo Prestes – Ajudante geral 
Mario Sérgio Maciel Moreira – Engenheiro de segurança 
Miriam Morioka – Gerente de PCP 
Ronaldo Tavares Coutinho – Gerente de produção 
Ronilton Correia Barbosa – Analista de RH 
Rosa Maria Gomes da Silva – Ajudante geral 
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5.3 Grupos de produtos no escopo do certificado 

Site Nome do 
Grupo de 
Produtos 

Insumos dos 
Grupos de 
Produtos 

Sistema de controle 
utilizado  

Declaração FSC 
e CERFLOR 

Espécies 

Mil 
Madeiras 
Preciosas 
Ltda. 

Toras Toras 100% 
CERFLOR/PEFC 
Certificado 

Separação Física 
 

100% 
CERFLOR/PEFC 
Certificado 

Osteophloeum platyspermum; 
Brosimum parinarioides Ducke; Parkia 
pendula (Willd.) Benth. ex Walp.; 
Hymenolobium cf. modestum Ducke ; 
Pithecellobium incuriale (Vell.) Benth.; 
Dinizia excelsa Ducke; Iryanthera 
paraensis Huber; Protium 
paniculatum Engl.; Protium 
puncticulatum J F Macbr. ; Lecythis 
zabucajo Aubl. ; Scleronema 
micranthum Ducke; Swartzia 
corrugate; Dipteryx odorata (Aubl.) 
Willd.; Goupia glabra Aubl.; Vatairea 
paraensis Ducke; Clarisia racemosa 
Ruiz & Pav.; Silvia iatuba; Lecythis 
poiteuai; Hymenaea courbaril L.; 
Licaria rígida; Licaria aritu Ducke; 
Roupala montana Aubl.; Ocotea rubra 
Mez; Mezilaurus itauba (Meisn.) 
Taub. ex Mez; Ocotea fragrantissima 
Ducke; Aniba parvifora; Qualea 
paraensis Ducke; Simarouba amara 
Aubl.; Manilkara huberi (Ducke) 
Chevalier; Alexa grandiflora; 
Brosimum rubescens; Caryocar 
glabrum (Aubl.) Pers.; Parkia 

Blocos de 
Madeira 
Sólida 

Vigas 

Pranchas 

Postes 

Madeira 
serrada 
dimensionada 
e com 
acabamento 
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paraenses; Aspidosperma 
desmanthum Benth. ex Müll. Arg.; 
Caryocar villosum; Enterolobium 
shomburgkii; Diplotropis racemosa 
(Hoehne) Amshoff ; Andira parviflora 
Ducke; Couratari guianensis; 
Cariniana rubra; Tachigalia spp.; 
Sclerolobium chrysophyllum; 
Buchenavia viridiflora.; Cariniana 
micrantha Ducke ; Ormosia 
paraenses; Piptadenia suaveolens 
Miq.; Endopleura uchi (Huber) 
Cuatrec.; Tabebuia serratifolia (Vahl) 
G.Nichols.; Andira laurifolia Benth; 
Calophyllum brasiliense Cambess; 
Diallum guianense (Aubl.) Sandwith; 
Manilkara calvancantei Pires; 
Eschweilera coriacea (DC); Astronium 
lecointei Duck; Peltogyne catingae 
Duck 

 

 

 

 

 



 

                                                                              10 

 

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 Explicação 
Encerrado O Empreendimento cumpriu o NCR com sucesso. 

6.1 Avaliações de Relatórios de Não Conformidade (NCRs) abertos CERFLOR 

☒ Marque se este item não for aplicável (não existem NCRs abertos para serem revisados)

ANEXO A  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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