Resumo Público de Avaliação 2019
Sapopema Reflorestadora SA

Relatório Finalizado: 19/12/2019
Data das auditorias: 06/12/19
Pessoa de Contato: Samantha Paiva
Fazenda Monte Alegre S/N, Sala Sapopema,
Endereço: Bairro Harmonia, CEP 84275-000 CNPJ -n.º
31.371.665/0001-35
Dados do certificado FSC®

Dados do certificado CERFLOR

Código(s) de certificação:

IMA-COC-153601

Código de certificação:

IMA-COC-0016

Certificado emitido em:

20/12/2019

Certificado emitido em:

20/12/2019

CF_MOD_65_00

1.

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ...................................................................................................................................................3

2.

CONCLUSÕES DA AUDITORIA ..........................................................................................................................3

2.1 Recomendação do auditor e decisão de certificação..................................................................................3
2.2 Resumo de NCR e OBS (CONFIDENCIAL) ....................................................... Erro! Indicador não definido.
2.3 Relatórios de Não Conformidades FSC (CONFIDENCIAL, exceto da norma FSC-STD-40-005) ............. Erro!
Indicador não definido.
2.4 Relatórios de Não Conformidades CERFLOR ...............................................................................................3
2.5 Observações (CONFIDENCIAL) ....................................................................... Erro! Indicador não definido.
2.6 Ações tomadas pelo empreendimento antes da finalização deste relatório (CONFIDENCIAL) ........... Erro!
Indicador não definido.
2.7 Observações para a próxima auditoria (CONFIDENCIAL) .............................. Erro! Indicador não definido.
3. PROCESSO DE AUDITORIA ...............................................................................................................................3
3.1
3.2
3.3
3.4
4.

Equipe de auditoria .....................................................................................................................................3
Visão geral do empreendimento .................................................................................................................4
Avaliação do sistema de gestão ..................................................................................................................4
Avaliação dos pontos críticos de controle e riscos ........................................ Erro! Indicador não definido.
RECLAMAÇÕES, DENÚNCIAS OU DISPUTAS.....................................................................................................4

5.

DADOS DO EMPREENDIMENTO E ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO (CONFIDENCIAL) ............................................6
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6.

Responsável formal pela certificação ..........................................................................................................6
Detalhes por site............................................................................................ Erro! Indicador não definido.
Grupos de produtos no escopo do certificado ............................................................................................6
Resumo do escopo do certificado ................................................................. Erro! Indicador não definido.
Outras certificações que o empreendimento possui .................................... Erro! Indicador não definido.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANUAL FSC (ANNUAL ADMINISTRATION FEE - AAF) (CONFIDENCIAL) ................7

7.

TRATATIVA DE NÃO-CONFORMIDADES REMANESCENTES ............................... Erro! Indicador não definido.

7.1 Avaliações de Relatórios de Não Conformidade (NCRs) abertos FSC (CONFIDENCIAL exceto se da FSCSTD-40-005)
Erro! Indicador não definido.
7.2 Avaliações de Relatórios de Não Conformidade (NCRs) abertos CERFLOR... Erro! Indicador não definido.
Anexo A
CHECKLIST DA FSC-STD-40-004 V3-0 e requisitos de rastreabilidade cerflor (CONFIDENCIAL) .. Erro!
Indicador não definido.
Anexo B CHECKLIST DA NORMA FSC-STD-50-001 V2-0 (USO DE MARCAS REGISTRADAS) e requisitos de uso da
marca cerflor (CONFIDENCIAL) ................................................................................... Erro! Indicador não definido.
Anexo C

LISTA DE EVIDÊNCIAS DO RELATÓRIO (CONFIDENCIAL) ........................... Erro! Indicador não definido.

Anexo D

ÍNDICES DE CONVERSÃO PARA O SISTEMA MÉTRICO ........................................................................8

CF_MOD_65_00

2

CF_MOD_65_00

3

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 NCRs.
3. PROCESSO DE AUDITORIA
3.1

Equipe de auditoria

Auditor(es)
Renato Pasqual

Qualificações
Bacharel em gestão ambiental, mestre em Ciência Ambiental. Coordenador
de certificação florestal pelo Imaflora. Auditor líder da ISO 14001
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Tempo total de auditoria
Padrões auditados
Mudanças no escopo
Período avaliado nessa
auditoria
3.2

reconhecido pela IEMA/IRCA com base na norma ISO 19001. Auditor líder de
cadeia de custódia FSC pelo Imaflora desde 2011. Auditor líder deste
processo.
4 horas
FSC-STD-40-004 V3-0, FSC-STD-50-001 V2-0,
Avaliação

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 empresa Sapopema Reflorestadora S.A. faz parte do grupo Klabin, e atuará como detentora de certificado de
manejo florestal e cadeia de custódia para a venda de madeira em pé, para a própria Klabin. A empresa atuará
sem a contratação de funcionários, uma vez que toda a gestão das áreas será da Klabin.
Não há previsão de serviços terceirizados, e nenhuma etapa com posse física da madeira pela cadeia de
custódia, uma vez que após feita a venda, a própria equipe florestal da Klabin será responsável pela colheita e
transporte até a fábrica.
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: 1.4 O sistema de treinamento do Empreendimento deve ser adequado e efetivo para os
funcionários responsáveis no sistema de controle da COC:
Se não, descreva: 1.5 O sistema para supervisão dos funcionários responsáveis deve assegurar a
implementação efetiva do sistema de gestão documentado:
Se não, descreva: Comentários: 4. RECLAMAÇÕES, DENÚNCIAS OU DISPUTAS
Houve alguma reclamação, disputa ou alegação de não conformidade recebida pelo

Conformidade
Sim ☒ Não ☐

Sim ☒ Não ☐

Sim ☒ Não ☐

Sim ☒ Não ☐

Sim ☒ Não ☐

Sim ☐ Não ☒
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empreendimento ou pelo certificador sobre o escopo de certificação?
Caso positivo, descreva o ocorrido e a apuração do fato: -
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5. DADOS DO EMPREENDIMENTO E ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO (CONFIDENCIAL)
5.1

Responsável formal pela certificação

Contato principal, Cargo:
5.2

Pessoas entrevistadas

Pessoas entrevistadas e cargos:

5.3

Samantha Nazaré de Paiva, Meio Ambiente e Certificações

Samantha Nazaré de Paiva, meio ambiente e certificações.
Gabriela Sanches Dolenc, meio ambiente e certificações.

Grupos de produtos no escopo do certificado

Site

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

Toras

Transferência

FSC 100%

Separação Física

Cerflor 100%

Eucalyptus
spp; Pinus
spp.

(FSC-STD-40-004a)

Sapopema S.A.

Toras

W 1.1
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6. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANUAL FSC (ANNUAL ADMINISTRATION FEE - AAF) (CONFIDENCIAL)
Nota: A Taxa de Administração Anual FSC (AAF) é determinada com base no porte do empreendimento, de
acordo com FSC-POL-20-005 – Política da Taxa de Administração Anual FSC. O faturamento do
Empreendimento inclui todos os produtos de madeira ou fibra produzidos pelos sites no escopo para permitir
uma AAF precisa e compatível para o certificado. A AAF é atualizada anualmente de acordo com a política de
AAF atualizada do FSC.

Tipo de AAF FSC:

Escolher um item.

Classe de AAF
Faturamento Anual ($USD)
< 200 mil
☐ Classe 1
Entre 200 mil e 1 milhão
☐ Classe 2
Entre 1 e 5 milhões
☐ Classe 3
Entre 5 e 25 milhões
☒ Classe 4
Entre 25 e100 milhões
☐ Classe 5
Entre 100 e 500 milhões
☐ Classe 6
Entre 500 milhões e 1 bilhão
☐ Classe 7
Entre 1 e 2 bilhões
☐ Classe 8
Entre 2 e 3 bilhões
☐ Classe 9
Entre 3 e 5 bilhões
☐ Classe 10
Acima de 5 bilhões
☐ Classe 10 +
☐ AAF mudou desde a última auditoria
Comentários:
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7.

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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