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1. INTRODUÇÃO 
 

O propósito desse relatório é documentar a conformidade do empreendimento Suzano S.A. 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 houve NCR da norma FSC-STD-40-005 

2.3 Relatórios de Não Conformidades CERFLOR  

NCR#: 01/20 Classificação da NC: Maior  

Norma & Requisito: ABNT NBR 14790:2014 Requisito 6.3.3.1 

DESCRIÇÃO DAS EVIDÊNCIAS DE NÃO CONFORMIDADE E OUTRAS CORRELATAS 

Texto do requisito:  
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A organização deve calcular a porcentagem de certificação separadamente para cada grupo de produtos e por 
um período de declaração específico.  
Não conformidade:  
A organização não apresentou o cálculo de percentual conforme o requisito. 
Evidência:  
Em auditoria na unidade fabril de Suzano (SP) não foi apresentado o cálculo de percentual e os controles da 
certificação para os papéis Cerflor. 

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  3 meses a contar da finalização do relatório ou o certificado terá suspensão 
imediata 

Tipo de avaliação do NCR Presencial ☒  Desk ☐ 

ANÁLISE DO IMAFLORA SOBRE O ENCERRAMENTO DO NCR 

(preenchido pelo auditor quando analisar o encerramento desse NCR) 

Evidências Fornecidas pelo 
Empreendimento: 

- Cálculo percentual Cerflor para a unidade Suzano (SP). 

Informações Obtidas para 
Avaliação das Evidências: 

Em reunião, 20 dias após a auditoria, foi apresentado o cálculo percentual 
Cerflor para a unidade de Suzano (SP). A partir das análises dos cálculos e 
demonstrativos do sistema SAP foi considerado encerrado o NCR. 

Status do NCR: ENCERRADO 

Comentários (opcional): - 

 

3. PROCESSO DE AUDITORIA 

3.1 Equipe de auditoria 

Auditor(es) Qualificações 

Roberto Scorsatto Sartori Economista e mestre em Recursos Florestais, tem experiência em projetos nas 
áreas de economia florestal, serviços ambientais e ecossistêmicos 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 nesse processo. 

Mariana Figur Seide Bióloga, com especialização em gestão ambiental e mestrado em ecologia aplicada. 
Com experiência em consultoria ambiental, implementação e certificação de 
sistema de gestão ISO 14001. Possui capacitação em mediação e resolução de 
conflitos ambientais, auditoria interna ISO 14001 e boas práticas em auditoria NBR 
19011 (ATSG). Auditora  

Tempo total de auditoria 60 horas 
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Padrões auditados FSC-STD-40-004 V3-0, FSC-STD-40-003 V2-1, FSC-STD-40-005 V3-1, FSC-STD- 
40-007 V2-0, FSC-STD-50-001 V2-0, ABNT NBR 14790:2014. 

Mudanças no escopo Nessa auditoria foram incluídos no certificado multi-site as 03 unidades fabris 
(sites) da cadeia de custódia Old Fibria (IMA-COC-005293), sendo eles Jacareí (SP), 
Aracruz (ES) e Três Lagoas (MS). Com a inclusão do novo grupo de produtos FSC 
W.1.1 Toras. 

Período avaliado nessa 
auditoria 

Outubro de 2018 a julho 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 
O certificado multi-site da Suzano S.A. (IMA-COC-001388) foi integrado com o certificado multi-site da old 
Fibria Celulose S.A. (IMA-COC-005293). A organização é especializada na produção de papel e celulose e possui 
as certificações florestais FSC e PEFC/CERFLOR. O certificado agora conta com oito unidades fabris localizadas 
em Jacareí (SP), Aracruz (ES), Três Lagoas (MS), Suzano (SP) (duas: Suzano e Rio Verde), Limeira (SP), Mucuri 
(BA) e Imperatriz (MA). O escritório corporativo localizado em São Paulo (SP) foi definido como Escritório 
Central (EC). Os controles do sistema de gestão da certificação são realizados via sistema (SAP) e acompanhado 
pelo EC.  

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 
para implementar o seu sistema de gestão:  

Sim ☒  Não ☐ 

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: - 

3.4 Avaliação dos pontos críticos de controle e riscos 

Pontos Críticos de Breve descrição de como a organização controla os pontos críticos de controle 
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Controle 
Sistema de Gestão da 
Certificação 

O sistema de gestão para a certificações FSC e Cerflor são integrados a todas as 
certificações da empresa. Trata-se de controles documentais e de processos 
baseados no ERP SAP. Os procedimentos são revisados anualmente e treinamentos 
realizados periodicamente. A aprovação dos usos das logomarcas FSC e CERFLOR, 
em produtos e promocionalmente, são de responsabilidade da área de marketing 
no EC. 

Elegibilidade das 
matérias primas no 
escopo 

A organização utiliza materiais certificados e de origem controlada FSC e Cerflor. 
Somente matérias primas elegíveis são recebidas de acordo com um sistema para 
recebimento.  

Recebimento e 
estocagem de matéria 
prima 

Os materiais são recebidos após conferência por meio do sistema SAP. Seja pelo 
cadastro florestal ou homologação de fornecedores. 

Controle de volumes e 
Sistema para controle de 
declarações FSC 

O controle de volumes é realizado por meio dos apontamentos em sistema.  

Vendas / Embarque Toda documentação leva declarações FSC, preenchidas de acordo com os 
procedimentos e automaticamente.  

Rotulagem / Aplicação da 
Marca FSC/CERFLOR nos 
produtos 

Somente os produtos (papéis) controlados pelo sistema de percentual são 
rotulados. 

Outsourcing -
Terceirização 

A organização terceiriza processos. 

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? 

Sim ☐  Não ☒ 

Caso positivo, descreva o ocorrido e a apuração do fato: - 
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4.1 Resumo do escopo do certificado 

Item Marque todos os itens que se aplicam ao escopo do certificado Mudança 
de Escopo 
(N/A para 
avaliações) 

Tipo de 
Certificado: 

☐Individual ☒Multi-site. Número de sites: 08 

☒ 
☐Individual com mais de um site 
Número de sites: 

☐Grupo. Número de membros: 

Normas 
aprovadas: 

FSC-STD-40-004 V3-0, FSC-STD-40-003 V2-1, FSC-STD-40-005 V3-1, FSC-STD- 
40-007 V2-0, FSC-STD-50-001 V2-0, ABNT NBR 14790:2014 

☐ 

 ESCOPO FSC  

Categorias de 
Matéria-Prima 
FSC 

☒FSC 100% ☒FSC Misto ☒CW FSC ☐FSC Reciclado 

☐ ☒Material 
Controlado 

☒Recuperado pós-
consumo 

☒Recuperado pré-
consumo 

Sistema para 
Declarações FSC 

☒Transferência ☒Percentual ☒Crédito 
☐ 

Declarações FSC ☐FSC 100% ☒FSC Misto X% ☒FSC Crédito Misto 
☐ 

☐FSC Reciclado X% ☐FSC Crédito Reciclado ☒Madeira Controlada FSC 

Outsourcing: ☒ Subcontratados com certificação 
FSC 

☒ Subcontratados não-certificados 
FSC 

☐ ☐ Outsourcing do processo de produção total 

☐ Inclusão de subcontratado(s) de alto risco  

 ESCOPO CERFLOR  

Categorias de 
Matéria-Prima 
CERFLOR 

☒100% CERFLOR ☐ __% CERFLOR 
☐ ☒Fontes Controladas ☐ CERFLOR Origem Controlada 

Sistema para 
Declarações 
CERFLOR 

☐Separação Física ☒Porcentagem média ☒Crédito de volume 
☐ 

Declarações 
CERFLOR 

☒100% CERFLOR ☒70% CERFLOR ☒ CERFLOR Origem 
Controlada 

☐ 

Outsourcing: ☐ Outsourcing do processo de produção total 
☐ 

☐ Inclusão de subcontratado(s) de alto risco  

USO DAS MARCAS FSC, CERFLOR e PEFC 

Uso da Marca 
FSC e CERFLOR 

☒ Uso do selo FSC no 
produto 

 ☒ Uso Promocional 
do selo FSC 

 

☐ 
☐ Uso do selo CERFLOR 
no produto 

 ☐ Uso Promocional 
do selo CERFLOR 

☐ Uso da marca 
PEFC 

 Especifique os Grupos de Produtos adicionados ou removidos:  Incluído o grupo de produto 
W1.1 

 Comentários: - 
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4.2 Outras certificações que o empreendimento possui  

☒ ISO 9001 ☒ ISO 14001 ☐ ISO 45001 ☒ OHSAS 18001 ☐ Outros:  
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5. 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. 
Aberto O Empreendimento não cumpriu ou cumpriu apenas parcialmente o NCR 

5.1 Avaliações de Relatórios de Não Conformidade (NCRs) abertos FSC (CONFIDENCIAL exceto se da FSC-

STD-40-005) 

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

NCR#: 03/18 Classificação da NC: Menor  

Norma & Requisito: FSC-STD-40-005 V3-1: 4.1 

Descrição das Evidências de Não Conformidade e Outras Correlatas: 

Requisito:  
4.1 A organização deverá possuir e implementar medidas de controle adequadas, seja para evitar ou mitigar o 
risco, determinado ou desconhecido, relacionado à origem e/ou risco relacionado à mistura com insumos não-
elegíveis na cadeia de fornecedores. Quando medidas de controle são para mitigar o risco, aplica-se o restante 
da Seção 4. 

Não conformidade: 
 A análise de risco nacional para a categoria 1, exige no indicador 1.11 a obtenção de certidão de débitos e 
autos de infração dos fornecedores. Estas certidões não são verificadas pela empresa.  
Evidência: Análise dos registros do SDD conforme procedimento “PPG.01.00145 GESTÃO DA MADEIRA 
CONTROLADA”.  

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  12 meses a contar da finalização do relatório 

Tipo de avaliação do NCR Presencial ☒  Desk ☐ 

Evidências Fornecidas pelo 
Empreendimento: 

Procedimento de Madeira Controlada (Anexo I, Evid. 01) 

Plano de adequação de Madeira Controlada  

Workshop Madeira Controlada 

Informações Obtidas para 
Avaliação das Evidências: 

O procedimento de Gestão de Madeira Controlada” foi atualizado em agosto 
2019. Foi apresentado um planejamento para que em setembro de 2019  
ocorram visitas para a aplicação do novo check-list (unificado old Fibria e old 
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Suzano). Também foi apresentado o material utilizado no workshop de 
madeira controlada para os funcionários envolvidos no processo (maio/19).  

Status do NCR: ENCERRADO 

Comentários (opcional): - 

 

NCR#: 01/19 (old Fibria) Classificação da NC: Menor  

Norma & Requisito: FSC-STD-40-005 V3-1; Anexo B; item 3 

Descrição das Evidências de Não Conformidade e Outras Correlatas: 

Requisito:  
Anexo B, item 3  “As partes interessadas que representem os interesses listados abaixo, que sejam relevantes 
e de acordo com o risco identificado, devem ser identificadas e notificadas durante o processo de consulta. 
Cada grupo determinado pode ser representado por um número ilimitado de representantes, sujeito à 
consideração equilibrada das contribuições recebidas durante a consulta. A lista não é exaustiva e quaisquer 
outros grupos de interesse relevantes para o processo de certificação devem ser identificados e notificados.” 

Não conformidade:  
 O processo de consulta às partes interessas não identificou e notificou representantes de todos os grupos de 
interesse.    
Evidência: Em análise aos registros das consultas realizadas, entrevistas e verificação do resumo do SDD foi 
identificado que os órgãos governamentais, Universidades, FSC e as certificadoras não foram notificadas. 

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  12 meses a contar da finalização do relatório 

Tipo de avaliação do NCR Presencial ☐  Desk ☒ 

Evidências Fornecidas pelo 
Empreendimento: 

Processo de consulta às partes interessadas e entrevistas. 

Informações Obtidas para 
Avaliação das Evidências: 

A organização apresentou o mailing criado em conjunto para as partes 
interessadas old Fibria e old Suzano. Foi possível confirmar que 
representantes de todos os grupos forma consultados. 

Status do NCR: ENCERRADO 

Comentários (opcional): - 

 

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

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

NCR#: 01/19 Classificação da NC: Menor  

Norma & Requisito: ABNT-NBR-14790:2014; Requisito 6.3.4.2.6  

Descrição das Evidências de Não Conformidade e Outras Correlatas: 
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Requisito: 
6.3.4.2.6 – A quantidade total de créditos acumulados na conta de crédito não pode exceder a soma dos 
créditos inseridos na conta de crédito durante os últimos 12 meses. O período máximo de 12 meses pode ser 
estendido para o período médio onde o período de produção dos produtos for superior a 12 meses. 
Não conformidade: 
Foi constatado que as contas de créditos não expiraram créditos vencidos no período analisado. 
Evidência: 
Análise das contas de créditos. 

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  12 meses a contar da finalização do relatório 

Tipo de avaliação do NCR Presencial ☒  Desk ☐ 

Evidências Fornecidas pelo 
Empreendimento: 

Conta de crédito, procedimentos de gestão das contas, entrevistas 

Informações Obtidas para 
Avaliação das Evidências: 

A organização demonstrou o novo processo com ajustes no sistema 
adequando o período de expiração e com plano flexível para alteração dos 
prazos de expiração. Os novos controles estão em fases de teste no sistema, 
mas foi possível verificar que a sua instalação está sendo de forma adequada. 

Status do NCR: ENCERRADO 

Comentários (opcional): - 
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ANEXO A RESUMO PÚBLICO DA MADEIRA CONTROLADA 

1. DESCRIÇÃO DO SDD 

1.1. ESTRUTURA DE FORNECIMENTO 

Nome do site Jacaréi – (SP) Suzano (SP) Limeira (SP) 

Número exato de 
fornecedores 
diretos 

17 48 19 

Número 
aproximado de 
subfornecedores 

- 1 - Camat - 

Tipo (s) de 
fornecedor 
(primário e/ou 
secundário) 

Primário Primário Primário 

Tamanho médio 
da Cadeia de 
fornecimento  

1 1 1 

Risco de misturas ver item 07 ver item 07 ver item 07 

 

1.2. QUEM DESENVOLVEU O SDD 

Claudia Simon de Campos – Consultora Governança, Sustentabilidade 

1.3.  SISTEMA DESENVOLVIDO PARA A AVALIAÇÃO DO SDD 

Para avaliar a relevância, eficácia e /ou adequação do Sistema de Due Diligence são realizadas auditorias 

internas anualmente, abrangendo os requisitos aplicáveis dos padrões ABNT NBR 14790 e FSC-STD-40-005. 

Também são avaliados os processos que fazem o gerenciamento do programa de verificação de madeira 

controlada (campo). Os resultados das auditorias internas são incluídos na análise crítica anual. 

1.4. MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS NO SDD DA ORGANIZAÇÃO NO ÚLTIMO ANO 

O SDD da old Fibria e Old Suzano estão sendo integrados.  

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 

Foi emitida a OBS 05/19 com os prazos para adequação a nova ANR Brasil. 

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) 
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Resumo do SDD - Sistema de Due Diligence da Madeira Controlada FSC® 

FSC Controlled Wood Due Diligence Summary 

                          

Nome da 

empresa:  

Suzano S.A.   

Unidade Industrial Aracruz 

Unidade Industrial Jacareí 

Unidade Industrial Três Lagoas   

Nome do Certificador: Imaflora 

Endereço 

da 

empresa:  

Unidade Aracruz - RODOVIA ARACRUZ BARRA DO RIACHO KM 25, S/N - BARRA DO RIACHO - CEP: 

29197-900 - ARACRUZ / ES - BRASIL 

  

Unidade Jacareí - -Rodovia General Euryale Jesus Zerbini s/nº SP 66 - Km 84 – São Silvestre - CEP: 

12.340-010 - Jacareí – SP - BRASIL 

 

Unidade Três Lagoas - Rodovia BR 158 KM 298 - Barra da Moeda -CEP: 79601-970 - Três Lagoas / MS -

BRASIL 

Data da Aprovação 

do Certificador: 

12/2019 

Data da 

revisão do 

DDS: 

01/08/2019 Preparado por: Claudia Simon de 

Campos 

1. Informações do Sistema de Due Diligence 

Análise(s) 

de risco 

utilizada(s)

: 

FSC-NRA-BR V2-0  - Categoria 1   

FSC-CW-RA-020-BRA V1-2 - Categorias 2, 3, 4 e 5 

Legenda: Risco Baixo (      ) 

Risco Determinado (      ) 

Risco Indeterminado (      ) 

* A categoria 4 não se aplica para 

florestas plantadas de espécies 

exóticas 
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Resumo do SDD - Sistema de Due Diligence da Madeira Controlada FSC® 

FSC Controlled Wood Due Diligence Summary 

Nome da empresa:  

 

Suzano S.A 

Unidades de  Imperatriz, Mucuri, 

Suzano e Limeira 

Nome do 

Certificador: 

 

Imaflora 

Endereço da sua Unidade Suzano (SP): Rua Dr. Prudente Data da Aprovação 12/2019 
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empresa:  

 

de Moraes, 4006, Bairro Areião, 

Suzano/SP. CEP 08613-900 

Unidade Limeira (SP): Estrada do 

Lageado, s/n° - Sala SBS, Bairro 

Lageado, Limeira/SP, CEP 13486-199 

Unidade Mucuri (BA): Rodovia BR 101 

km 945,4 + 7km, à esquerda s/n°, 

Mucuri/BA CEP 45930-000 

Unidade Imperatriz (MA): Av. Newton 

Bello,  Estrada do Arroz, Km 13 – S/N°.  

Bairro Bacaba,  Imperatriz – MA. 

CEP: 65619 – 050 

 

do Certificador: 

 

Data da revisão do 

DDS: 

 

Agosto 2019 Preparado por: 

 

Claudia Simon de Campos 

Claudia.campos@suzano.com.br 

 

 

 

1. Informações do Sistema de Due Diligence 
 

Análise(s) de risco 

utilizada(s): 

 

FSC-CNRA-BRA V2-0 - para categoria 1 

FSC-CW-RA-020-BRA V1-2 - para categorias 2 a 5 

Descrição da matriz de 

fornecimento: 

 

1506 - Sudeste Paraense Dom Eliseu, Goianésia do Pará, Jacundá, Paragominas, Rondon do Pará, 

Ulianópolis, Brejo Grande do Araguaia, Abel Figueiredo, Nova Ipixuna, São 

João do Araguaia, Santana do Araguaia 

 1701 - Ocidental do 

Tocantins 

Ananás, São Bento do Tocantins, Araguatins, Darcinópolis, Itaguatins, Nazaré, 

Wanderlândia, Cachoeirinha, Araguaina, Fortaleza do Tabocão, Aliança do 

mailto:Claudia.campos@suzano.com.br
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Tocantins, Brejinho de Nazaré, Crixas do Tocantins, Miracema 

 1702 - Oriental do 

Tocantins 

Itaperitins, Porto Nacional,  

 2102 - Oeste 

Maranhense  

Imperatriz, Vila Nova dos Martírios, Cidelândia, Itinga do Maranhão, 

Açailândia, João Lisboa, São Francisco do Brejão 

 2103 - Centro 

Maranhense 

Sitio Novo, Grajaú 

 2105 - Sul Maranhense Carolina, Balsas, Estreito 

 2906 - Centro Sul Baiano Cândido Sales, Encruzilhada, Vitória da Conquista 

 2907 - Sul Baiano Alcobaça, Caravelas, Ibirapuã, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, 

Prado, Porto Seguro, Santa Cruz de Cabrália, Teixeira de Freitas, Vereda, 

Belmonte, Itabela, Itamaraju, Itanhém, Medeiros Neto 

 3102 - Norte de Minas Grão Mogol 

 3104 - Vale do Mucuri Carlos Chagas, Nanuque, Setubinha, Umburatiba, Catuji, Ladainha, 

Malacacheta, Mucuri, Novo Oriente, Poté, Teófilo Otoni 

 3108 - Vale do Rio Doce Açucena, Bom Jesus do Galho, Caratinga 

 3112 - Zona da Mata Luisburgo, Mar de Espanha 

 3201 - Noroeste 

Espírito-Santense 

Ecoporanga, Nova Venécia, Vila Pavão, Água Doce do Norte, Barra de São 

Francisco, Mantenópolis, São Gabriel da Palha 
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 3202 - Litoral Norte 

Espírito-Santense 

Conceição da Barra, Montanha, Pedro Canário, Pinheiros, São Mateus, 

Jaguaré 

 3203 - Jequitinhonha Capelinha, Diamantina, Itaobim, Leme do Prado, Minas Novas, Novo Cruzeiro, 

Padre Paraíso, Pedra Azul, Chapada do Norte, Caraí, Araçuí, Ponto dos 

Volantes, Teófilo Otoni 

 3504 - Bauru  Anhembi, Avaré, Bofete, Cerqueira Cesar, Itatinga, Paranapanema 

 3505 - Araraquara  Analândia, Descalvado, São Carlos 

 3506 - Piracicaba Itirapina, Leme, Limeira, Corumbatai, Rio Claro, Santa Cruz da Conceição, 

Santa Maria da Serra, São Pedro 

 3507 - Campinas Pirassununga 

 3511 - Itapetininga Angatuba, Itapetininga, Guareí 

 3512 - Macro 

Metropolitana Paulista 

Piedade, Pilar do Sul, Salto de Pirapora, Sorocaba, São Miguel Arcanjo, 

Sarapuí 

 3513 - Vale do Paraíba 

Paulista  

Paraibuna, Santa Branca, Igaratá 

 3515 - Metropolitana de 

São Paulo  

Biritiba Mirim, Guararema, Mogi das Cruzes, Salesópilis 

Designação de risco  

UF Mesorregião do IBGE Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4* Categoria 5 
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state description of supply area Category 1 Category 2 Category 3 Category 4* Category 5 

  Baixo 

Low 

Indet./Alto 

Unsp./High 

Baixo 

Low 

Indet./Alto 

Unsp./High 

Baixo 

Low 

Indet./Alto 

Unsp./High 

Baixo 

Low 

Ind./Alto 

Unsp./High 

Baixo 

Low 

Ind./Alto 

Unsp./High 

PA 1506 - Sudeste Paraense  X  X  X N/A N/A X  

TO 1701 - Ocidental do Tocantins  X  X  X N/A  X  

TO 1702 - Oriental do Tocantins  X  X  X N/A  X  

MA  2102 - Oeste Maranhense   X  X  X N/A  X  

MA 2103 - Centro Maranhense  X  X  X N/A  X  

MA 2105 - Sul Maranhense    X  X N/A  X  

BA 2906 - Centro Sul Baiano    X  X N/A  X  

BA 2907 - Sul Baiano  X  X  X N/A N/A X  

MG 3102 - Norte de Minas    X  X   X  

MG 3104 - Vale do Mucuri  X  X  X N/A N/A X  

MG 3108 - Vale do Rio Doce   X   X   X  

MG 3112 - Zona da Mata  X  X  X N/A N/A X  

ES 
3201 - Noroeste Espírito-

Santense 
 X X   X N/A N/A X  

ES 
3202 - Litoral Norte Espírito-

Santense 
 X  X  X N/A N/A X  

MG 3203 - Jequitinhonha  X  X  X N/A N/A X  

SP 3504 - Bauru   X X   X N/A N/A X  

SP 3505 - Araraquara   X X   X N/A N/A X  
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SP 3506 - Piracicaba  X X   X N/A N/A X  

SP 3507 - Campinas  X X   X   X  

SP 3511 - Itapetininga  X X   X   X  

SP 
3512 - Macro Metropolitana 

Paulista 
 X X   X   X  

SP 3513 - Vale do Paraíba Paulista   X X   X   X  

SP 
3515 - Metropolitana de São 

Paulo  
 X X   X   X  

* A categoria 4 não se aplica para florestas plantadas de espécies exóticas/ 

 

2. Reclamações: 

2. Complaints: 

Procedimentos para realizar denúncias ou 

reclamações 

 

 A Suzano conduz um mecanismo para lidar com reclamações, suportado por 

evidências relacionadas com fornecedores de materiais controlados. Existe 

procedimento interno que define sistemática para recebimento, encaminhamento 

interno, resposta aos reclamantes, bem como as ações em casos de reclamações 

procedentes. 

Canal aberto ao público: Suzano Responde  0800 022 1727       

Informações do canal de reclamação 

 

 As reclamações relacionadas a madeira controlada são direcionadas internamente 

às áreas responsáveis, a saber: 

- Madeira de Mercado: Equipe de Comercialização de Madeira local (MA ou BA); 

- Fomento: Equipe de Fomento Local (BA, MA ou SP).     

 

3. Medidas de Controle 



 

                                                                              28 

  Todas as áreas de abastecimento são de baixo risco (se aplicável deixe a seção abaixo em branco) 

 

Categoria 

de Risco 

 

Indicador 
 

Fontes de Informação Descrição das medidas de controle 

 

1 -  
Madeira 

explorada 

ilegalmente 

 

1.1 Direitos de 

posse de terra e de 

manejo 

Código Florestal Brasileiro Lei N° 

12651 de 25 de maio de 2012.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/

_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm 

BA: www.seia.ba.gov.br 

SP: www.fflorestal.sp.gov.br  

www.ambiente.sp.gov.br 

 www.cetesb.sp.gov.br 

ES: www.idaf.es.gov.br 

MG: www.ief.mg.gov.br/florestas 

PA: www.sema.pa.gov.br 

MA: www.sema.ma.gov.br 

 

O Brasil possui legislação específica sobre legalidade da 

extração de madeira. Os órgãos autárquicos estaduais e 

federais, quando aplicável, emitem as respectivas licenças. A 

Suzano garante o atendimento à Legislação Brasileira, de 

acordo com o Código florestal (Lei 12651). O DDS de madeira 

controlada, conduzido de acordo com os procedimentos 

internos, garante que os fornecedores de madeira 

comprovem o cumpimento da legislação. A Suzano utiliza, 

em seus plantios, apenas espécies exóticas de madeira 

(Eucalyptus spp), obtida de plantios devidamente licenciados 

de acordo com a legislação local. 100% dos fornecedores são 

contemplados no Programa de Verificação de Madeira 

Controlada (PPG.01.00145 e outros procedimentos 

complementares), de acordo com a modalidade de 

fornecimento (madeira de fomento ou de mercado, compra 

posto fábrica ou madeira em pé). Neste programa, são 

verificados aspectos legais e todos os requisitos de madeira 

controlada a eles associados, através de visitas, auditorias e 

análise documental. Em se constatando desvios, são 

estabelecidos ações e prazos para regularização. 

Procedimentos que detalham os controles: 

- PPG.06.00312 Madeira de mercado 

- PPG.03.00051 Fomento 

 1.6 Impostos sobre 

valor agregado e 

outros impostos 

http://internet.sefaz.es.gov.br/ 

www.fazenda.mg.gov.br/ 

A Suzano observa e garante o atendimento das 

particularidades de cada Estado em que atua na aquisição de 

madeira controlada, no tocantes às autorizações necessárias 
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sobre vendas www.sefaz.ba.gov.br/ 

http://www.sefa.pa.gov.br/ 

http://portal.sefaz.ma.gov.br/portalse

faz/ 

www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-

pm/ 

 

à colheita florestal. Nenhum dos estados em que atua exige 

permissão específica para transporte de madeira de espécies 

exóticas. Para recebimento de madeira em suas fábricas, a 

Suzano emite Guias de Controle de Entrega de Madeira (CEM 

ou ORM), ou ainda nota fiscal (de acordo com 

disponibilidade de regime especial de transporte). As guias 

e/ou notas contém informações de rastreabilidade da 

madeira recebida (UP ou depósito de origem, quantidade 

estimada, data de emissão, entre outras). 

Este documento inclui informações como: 

• área de origem da madeira 

• quantidade de madeira estimada (em metros cúbicos) para 

fins fiscais; 

• data de transferência do ponto de origem. 

Os Estados no Brasil tem diversos pontos de fiscalização fixos 

(Polícia Rodoviária e Secretaria da Fazenda) e móveis (polícia 

militar e ambiental) que garantem a legalidade da 

documentação utilizada para transporte de madeira. 

 1.9 Áreas e 

espécies 

protegidas 

'Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

– Mapa das áreas prioritárias para 

conservação  

http://www.mma.gov.br/areas-

protegidas/cadastro-nacional-de-ucs 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/

_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm 

 

A respeito da proteção de espécies ameaçadas, o Brasil 

possui sua própria lista de espécies ameaçadas (Instrução 

Normativa – IN MMA nº 03/2003)  

Toda a madeira que a Suzano recebe (madeira própria, 

arrendada, parceria e de seus fornecedores) é de origem 

reflorestada. Os órgãos ambientais autorizam o plantio 

florestal e realizam inspeções nas propriedades rurais. Não 

há evidências de exploração ilegal registrados por essas 

agências. 

Áreas protegidas existentes nas mesorregiões são mapeadas 

no sistema de informação, incluindo parques, reservas 
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 ecológicas, biológicas, florestais e extrativistas, estações 

ecológicas e florestais. Essas informações são locadas em 

mapas e são confrontadas a existência de áreas de aquisição 

de madeira versus áreas de conservação.  

As medidas mitigadoras são estabelecidas e implementadas, 

conforme FSC-NRA-BR V2-0. Confrontar as áreas de 

fornecimento de madeira controlada com relação às 

unidades de conservação e/ou zona de amortecimento a fim 

de verificar possíveis sobreposições. Usar mapas para 

verificação;  

Em casos em que a zona de amortecimento ocorra, contatar 

a área de Meio Ambiente conforme descrito nos 

procedimentos que detalham os controles: 

- PPG.06.00312 Madeira de mercado 

- PPG.03.00051 Fomento 

 1.10 Requisitos 

ambientais 

Lei 12.651/2012 – Código Florestal 

Texto completo, especialmente 

Capítulo VII  

 

A Suzano aplica programa de verificação em campo que 

abrange a observação da conformidade das operações com a 

legislação ambiental aplicável, atentando no mínimo para as 

seguintes situações, porém não se limitando somente a 

estas:  

- Colheita de exóticas em APP; Conservação do 

solo/estradas; Danos a remanescentes de vegetação nativa; 

Danos a recursos hídricos; Destinação correta dos resíduos 

(como óleos, embalagens, material contaminado, etc) 

gerados nas atividades de colheita e transporte.  

Procedimentos que detalham os controles: 

- PPG.06.00312 Madeira de mercado 

- PPG.03.00051 Fomento 
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 1.11 Saúde e 

segurança 

Norma Regulamentadora MTE nº 31 – 

Segurança e Saúde no Trabalho na 

Agricultura, Pecuária, Silvicultura, 

Exploração Florestal e Aquicultura  

 

 

A Suzano aplica programa de verificação a todos os 

fornecedores de madeira controlada, onde monitora o 

atendimento aos princípios fundamentais do trabalho e em 

especial às condições de segurança no campo. Quaisquer 

desvios identificados são apontados e medidas corretivas são 

solicitadas ao fornecedor. São abordados os seguintes 

pontos: 

Uso adequado de equipamentos de proteção individual;  

Confirmação de que todos os equipamentos de proteção 

legalmente exigidos 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.  

Procedimentos que detalham os controles: 

- PPG.06.00312 Madeira de mercado 

- PPG.03.00051 Fomento 

 

 1.12 Emprego legal Lei nº 10.406 / 2002 – Código Civil  A Suzano aplica programa de verificação a todos os 
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Decreto-Lei nº 5.452/1943 – 

Consolidação das Leis Trabalhistas  

fornecedores de madeira controlada, onde monitora o 

atendimento aos princípios fundamentais do trabalho e em 

especial às condições de segurança no campo. Quaisquer 

desvios identificados são apontados e medidas corretivas são 

solicitadas ao fornecedor. 

São abordados por meio de entrevistas e solicitação de 

documentos adicionais a confirmação de que: 

Todos os trabalhadores estão empregados de acordo com as 

regulamentações;  

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.  

Procedimentos que detalham os controles: 

- PPG.06.00312 Madeira de mercado 

- PPG.03.00051 Fomento 

 1.15 Direitos dos 

povos indígenas 

Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais. - DECRETO Nº 6.040, 7 de 

fevereiro de 2007. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/

_Ato2007-

2010/2007/Decreto/D6040.htm 

 

O Brasil possui legislação específica sobre a sustentabilidade 

de Povos e Comunidades Tradicionais. 

O mapa de localização das áreas de madeira de terceiros é 

confrontado com o mapa de comunidades e povos indígenas, 

de maneira a verificar a existência de sobreposição. 

Não há evidência de conflitos com comunidades indígenas 

nas áreas de influência das empresas em questão. Para 

evidenciar esse não existência de conflitos, a Suzano ainda 
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www.funai.gov.br realiza consulta a partes interessadas. 

Madeira 

explorada 

em 

violação 

de direitos 

tradicionai

s e 

humanos; 

2.1 Não há 

proibição do 

Conselho de 

Segurança da ONU 

sobre as 

exportações de 

madeira do país 

em causa. 

www.un.org 

www.globalwitness.org 

Brasil não é listado no Conselho de Segurança das Nações 

Unidas. Nenhum veto. 

 2.2 O país ou área 

de fornecimento 

não está designado 

como fonte de 

madeira em 

conflito (por 

exemplo USAID 

Tipo 1 madeira em 

conflito) 

www.usaid.gov 

www.un.org 

www.globalwitness.org 

http://www.globalforestregistry.org/

map 

Brasil não é designado como uma fonte de conflito de 

madeira. 

 2.3 Não há 

nenhuma 

evidência de 

trabalho infantil ou 

violação dos 

Princípios 

Fundamentais de 

Direitos do 

Trabalho na OIT 

ocorrendo em 

áreas florestais na 

área de 

fornecimento em 

www.ilo.org 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/

Decreto-Lei/Del5452compilado.htm 

http://trabalho.gov.br/images/Docum

entos/SIT/CADASTRO_DE_EMPREGAD

ORES_2019_7_29.pdf 

http://trabalho.gov.br/fiscalizacao-

combate-trabalho-escravo 

 

http://trabalho.gov.br/fiscalizacao-

O cadastro de empresas e pessoas autuadas por exploração 

do trabalho é verificado periodicamente para avaliar as 

práticas dos fornecedores. A lista é comparada à cada nova 

entrada de fornecedores de madeira controlada, bem como 

os contratos vigentes são comparados a cada nova 

atualização da lista. 

Não há evidência de trabalho infantil relacionada com as 

fontes de fornecimento de madeira controlada na listagem 

descrita no site Reporter Brasil. 

A Suzano aplica programa de verificação a todos os 

fornecedores de madeira controlada, onde monitora o 

atendimento aos princípios fundamentais do trabalho e 

http://www.funai.gov.br/
http://www.globalwitness.org/
http://www.ilo.org/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452compilado.htm
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SIT/CADASTRO_DE_EMPREGADORES_2019_7_29.pdf
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SIT/CADASTRO_DE_EMPREGADORES_2019_7_29.pdf
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SIT/CADASTRO_DE_EMPREGADORES_2019_7_29.pdf
http://trabalho.gov.br/fiscalizacao-combate-trabalho-escravo
http://trabalho.gov.br/fiscalizacao-combate-trabalho-escravo
http://trabalho.gov.br/fiscalizacao-combate-trabalho-infantil
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causa combate-trabalho-infantil 

http://sistemasiti.mte.gov.br/ 

www.oitbrasil.org.br/ 

http://cpisp.org.br 

http://6ccr.pgr.mpf.mp.br/  

www.un.org 

ainda a ocorrência de trabalho infantil nas áreas de seus 

contratados. Quaisquer desvios identificados são apontados 

e medidas corretivas são solicitadas ao fornecedor. 

 2.4 Há processos 

reconhecidos e 

equitativos no 

local para resolver 

conflitos de 

magnitude 

substancial 

pertencentes aos 

direitos 

tracidionais, 

incluindo direitos 

de uso, interesses 

culturais ou 

identidade cultural 

tradicional na área 

de fornecimento 

em causa 

Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais. - DECRETO Nº 6.040, 7 de 

fevereiro de 2007. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/

_Ato2007-

2010/2007/Decreto/D6040.htm 

A Suzano mantém diversos projetos sociais com a 

comunidade local, que auxilia na identificação de 

necessidades destas partes interessadas. Estes projetos 

estão listados nos planos de manejo e seus respectivos 

resumos públicos. As áreas de madeira controlada 

sobrepõem-se às áreas de manejo próprio e certificado, 

portanto a existência de conflitos nas áreas de influência 

podem ser atingidos pela aplicação dos mesmos métodos. 

Além disso, o programa de verificação de madeira controlada 

vistoria todas as áreas qe fornecem madeira e assim a 

existência de conflitos pode ser identificada e, caso 

necessário, a área socio-ambiental seja envolvida na busca 

de soluções. 

 2.5 Não há 

nenhuma 

evidência de 

violação da 

convenção 169 da 

OIT sobre Povos 

'Consolidação das Leis do Trabalho – 

Decreto Lei N° 5.452/1943 de 01 de 

maio de 1943. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/

Decreto-Lei/Del5452compilado.htm  

O Brasil possui legislação específica sobre a sustentabilidade 

de Povos e Comunidades Tradicionais. 

 

O cadastro de empresas e pessoas autuadas por exploração 

do trabalho é verificado periodicamente para avaliar as 

http://trabalho.gov.br/fiscalizacao-combate-trabalho-infantil
http://sistemasiti.mte.gov.br/
http://www.oitbrasil.org.br/
http://cpisp.org.br/
http://6ccr.pgr.mpf.mp.br/
http://www.un.org/
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Indígenas e Tribais 

ocorrendo nas 

áreas florestais na 

área de 

fornecimento em 

causa 

 

Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1998. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/

Constituicao/Constituiçao.htm 

 

Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais. - DECRETO Nº 6.040, 7 de 

fevereiro de 2007. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/

_Ato2007-

2010/2007/Decreto/D6040.htm 

 

www.funai.gov.br 

práticas dos fornecedores; 

 

Não há evidência de conflitos com comunidades indígenas 

nas áreas de influência das empresas em questão 

3. Madeira 

oriunda de 

florestas 

nas quais 

altos 

valores de 

conservaçã

o estejam 

ameaçado

s por 

atividades 

de 

manejo; 

3.1 Atividades de 

manejo forestal no 

nível relevantes 

(ecorregião, sub-

ecorregião, local) 

não ameaçam 

AVCs 

ecorregionalmente 

significativos 

'Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

– Mapa das áreas prioritárias para 

conservação  

http://www.mma.gov.br/areas-

protegidas/cadastro-nacional-de-ucs 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/

_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm 

 

 

No Brasil, existem mecanismos legais estabelecidos que 

obrigam a proteção de remanescentes florestais nas 

propriedades rurais, como áreas de APP e Reserva Legal.  

A respeito da proteção de espécies ameaçadas, o Brasil 

possui sua própria lista de espécies ameaçadas (Instrução 

Normativa – IN MMA nº 03/2003)  

Áreas protegidas existentes nas mesorregiões são mapeadas 

nos sistema de informação, incluindo parques, reservas 

ecológicas, biológicas, florestais e extrativistas, estações 

ecológicas e florestais. Essas informações são locadas em 

mapas e são confrontadas a existência de áreas de aquisição 

de madeira versus áreas de conservação. 

http://www.funai.gov.br/
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Procedimentos que detalham os controles: 

- PPG.06.00312 Madeira de mercado 

- PPG.03.00051 Fomento 

 3.2 Um forte 

sistema de 

proteção (áreas 

efetivamenet 

protegidas e 

legislação) existe, 

garantindo a 

sobrevivência dos 

AVCs na 

ecorregião 

- Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

– Mapa das áreas prioritárias para 

conservação  

http://www.mma.gov.br/areas-

protegidas/cadastro-nacional-de-ucs 

 

 

http://www.globalforestregistry.org/

map 

O mapa de áreas prioritárias para conservação é verificado 

periodicamente para avaliar as práticas de nossos 

fornecedores. 

A legislação ambiental brasileira estabelece as áreas de 

conservação e as áreas "buffers". 

A matéria prima empregada nas operações da Suzano é 

madeira de reflorestamento e não provém de áreas 

prioritárias para conservação. O sistema de Due Diligence 

garante que as atividades de plantio e colheita sejam 

executadas em consonância com a legislação ambiental, em 

especial o código florestal (lei 12651). 

Procedimentos que detalham os controles: 

- PPG.06.00312 Madeira de mercado 

- PPG.03.00051 Fomento 

4. Madeira 

oriunda de 

florestas 

sendo 

convertida

s em 

plantações 

e uso não-

florestal 

4.1 Não há 

nenhuma perda 

líquida ou 

nenhuma taxa 

significativa de 

perda (>0,5% ano) 

de florestas 

naturais e outros 

ecossistemas 

naturalmente 

arborizados, como 

Mapa de utilização da área (uso do 

solo) georeferenciado, cópia de 

documentos de delimitação da área 

por GPS ou croqui da área 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/

_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm 

Cronograma da colheita para 

abastecimento do empreendimento 

 

A empresa não utiliza árvores nativas em seu processo, i.e., a 

Suzano apenas compra madeira de plantações de espécies 

exóticas. Este mapa confirma o acordo entre o produtor e 

cliente, em relação aos itens de corte ilegal em áreas de 

proteção permanente e alto valor de conservação. 

 

O cronograma de colheita confirma a procedência da 

madeira utilizada no processamento. Toda carga somente 

chega à Suzano acompanhada de sua respectiva 

documentação de origem (guia CEm ou ORM, ou ainda Nota 
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savanas, 

ocorrendo na 

ecorregião em 

questão. 

Programa de verificação de madeira 

controlada 

Fiscal). 

A Suzano aplica Programa de Verificação de Madeira 

Controlada a 100% de seus fornecedores, o que garante a 

origem da madeira enviada para processamento. 

5. Madeira 

de 

florestas 

nas quais 

árvores 

geneticam

ente 

modificada

s sejam 

plantadas. 

A área de 

fornecimento pode 

ser considerada de 

baixo risco em 

relação à madeira 

de árvores 

geneticamente 

modificadas 

quando um dos 

seguintes 

indicadores for 

satisfeito:  

a) Não há nenhum 

uso comercial de 

árvores 

geneticamente 

modificadas da 

espécie sendo 

obtida; ou  

b) São requeridas 

licenças para o uso 

comercial de 

árvores 

geneticamente 

modificadas e não 

existem licenças 

para uso comercial 

www.cib.org.br e www.ctnbio.gov.br A Suzano e seus fornecedores não utilizam árvores 

geneticamente modificadas no processo produtivo. A Suzano 

é associada ao FSC e cumpre os requisitos da Política de 

Associação. 

O cadastro florestal, bem como o sistema de Due Diligence 

para madeira controlada, estabelece controles acerca dos 

clones utilizados nos plantios dos fornecedores de madeira 

da Suzano. 
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da espécie sendo 

obtida; ou  

c) É proibido usar 

árvores 

geneticamente 

modificadas 

comercialmente 

no país em causa.  

Risco de 

mistura na 

cadeia de 

supriment

o 

 

A avaliação dos 

riscos de misturar 

matérias-primas 

nas cadeias de 

fornecimento é 

conduzida pela 

organização. 

Contratos de fornecimento de 

madeira (compra e venda, parceria 

florestal) 

Procedimento de Gestão da Madeira 

controlada e outros procedimentos 

correlatos 

A Suzano estabelece em seus procedimentos internos, 

mecanismos que permitem a confirmação da origem da 

madeira fornecida, que incluem entre outros documentos 

comprovação da legalidade da propriedade, contratos de 

compra e venda e de parceria, documentação de transporte. 

Cada carga que adentra as instalações da empresa é 

acompanhada da guia Cem (ou ORM) ou ainda nota fiscal, 

onde a origem é indicada através da anotação da UP ou pátio 

de origem. Os volumes de madeira entregues e apurados no 

recebimento das fábricas são confrontados com os volumes 

previstos através das inspeções de área, e casos de 

divergência são investigados e justificados. 

As pilhas de madeira nos pátios são acondicionadas de 

maneira que a rastreabilidade do material seja preservada, 

sendo que as informações de origem são mantidas em 

sistema informatizado. 

No processamento nas fábricas, as pilhas consumidas são 

registradas no sistema SAP, que permite o rastreamento até 

a UP de origem, garantindo a manutenção de informações 

acerca do volume de material controlado incorporado a 

produtos FSC. 

O sistema SAP controla a conta de crédito nas fábricas e 
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possibilita a rastreabilidade de toda a madeira consumida em 

cada site. 

 

4. Resumo do processo de consulta a partes interessadas 
 

  Não aplicável (as medidas de controle não requerem consulta a partes interessadas) 

 

O sistema de Due Diligence da Suzano inclui consulta às partes interessadas relevantes para o processo. Estas abrangem: colaboradores 

em serviço em campo, visitas de campo aos locais de colheita, consulta a sites governamentais para verificação da legalidade da 

documentação de produtos, solicitações de autorizações e licenças quando aplicáveis a órgãos governamentais. 

As áreas de Comercialização de Madeira e de Fomento mantém visitas periódicas aos locais de operação, averiguando suas condições e, 

quando necessário, estabelecendo contatos com partes interessadas nas rotas de transporte.  

O mecanismo de reclamações para madeira controlada é divulgado e monitorado periodicamente para verificação de tendências de 

registros de possíveis reclamações relacionadas à madeira controlada.   

Além disso, anualmente é realizada uma consulta formal a partes interessadas, por meio de email. Em outubro de 2018 foi realizada uma 

consulta e não foram registrados comentários a respeito. Para o ano de 2019, a consulta foi iniciada no mês de agosto e o prazo de 

análise dos retornos é 30/10/2019. 

 

 

5. Uso de Especialistas 
 

  
 

Nome 

 

Qualificação  

 

Nºde registro/licença  

 

Escopo do serviço  

 

Fonte de 

informação (em 

caso de consulta a 

documento 

público)  
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Ana Paula 

Pulito 

Coordenadora Responsabilidade 

Social - Suzano (UNF MA) . 

Formação: Engenheira Florestal; 

Mestrado em Nutrição e Fertilização 

Florestal; MBA  em Gestão 

Empresarial 

506.238.4422/D 

 

 Avaliação de medidas de controle para 

mitigação de riscos para categoria 2 de 

madeira controlada    

      

Yugo 

Matsuda 

Coordenador de Meio  Ambiente / 

Sociambiental - Suzano (UNF SP) 

Formação: Engenheiro Ambiental e 

de Segurança do Trabalho, 

Especialista em Sustentabilidade 

5063396339 Avaliação de medidas de controle para 

mitigação de riscos para categorias 2 e 3 

de madeira controlada 

      

Ismael 

Paranagu

á 

 Analista de Licenciamento 

Ambiental SR, Suzano (UNF BA)     

Formação: Biólogo 

- Avaliação de medidas de controle para 

mitigação de riscos para categoria 3 de 

madeira controlada 

      

 

6. Resumo das Verificações de Campo – nível de UMF (Unidade de Manejo Florestal)  

 

  Não aplicável (as medidas de controle não incluem verificações em campo) 

 

UMF 

 

Localização 

 

Subgrupo (se aplicável) 

 

UMF Mucuri Estados da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. Distritos listados no item 1 

desse formulário. 

Manejo florestal de Fomentados 

Manejo Florestal de  

Fornecedores de Mercado 

UMF Imperatriz Estado do Pará, Maranhão e Tocantins. Distritos listados no item 1 desse 

formulário. 

Manejo Florestal de 

Fornecedores de Mercado 

UMF São Paulo 

(Suzano e Limeira) 

Estado de São Paulo. Distritos listados no item 1 desse formulário. Manejo Florestal de Fomentados 
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Resumo das constatações 

 
O sistema de Due Diligence aplicado ao nível da UMF contempla avaliação do cumprimento da legislação aplicável em 

todos os fornecedores de madeira não certificada, através da aplicação do Procedimento para Gestão da Madeira 

Controlada e demais procedimentos correlatos. De acordo com esses procedimentos, medidas foram aplicadas como 

verificação documental que comprove a legalidade da colheita e transporte, verificações de campo, consulta a partes 

interessadas (proprietários, trabalhadores e sites públicos). 

Além do sistema de DDS, em todas as UMFs foram aplicadas auditorias internas para verificação do cumprimento dos 

procedimentos aplicáveis e do resultado do monitoramento previsto. 

Categoria 1: Existe levantamento de legislação mínima aplicável aos contratos sobre posse e uso da terra, bem como 

permissões de colheita. Todos os fornecedores possuem contrato de fornecimento (compra de madeira ou parceria 

florestal).  Ponto de atenção: incorporar nos controles a atualização das certidões e comprovantes de impostos no 

momento da entrega, para contratos de longo prazo. 

Categoria 2: As condições de atendimento à legislação trabalhista são verificadas em campo através da aplicação do 

formulário Monitoramento de Colheita, embasados em entrevistas, observação de atividades e verificação 

documental. Em parte dos contratos, a colheita e transporte são realizados pela própria Suzano, mitigando o risco de 

não atendimetno às condições de trabalho pela aplicação do mesmo padrão de campo das áreas certificadas FSC e/ou 

Cerflor. Neste monitoramento são verificados itens relativos a: 

- pessoas: evidências de trabalho infantil e forçado, registros em carteira, assuntos sindicais e acordo coletivo; 

- segurança: disponibilidade e uso de EPIs, orientações para segurança, primeiros socorros, treinamentos; 

- transporte: disponibilidade, condições do transporte e regularidade legal do veículo e do motorista; 

-  meio ambiente: observação de impactos da atividade sobre áreas de preservação e remanescentes vegetais, bem 

como gestão de resíduos; 

- instalações: presença e adequação de áreas de vivência, banheiros, disponibilidade de água potável e condições da 

alimentação; 

- remuneração e horário de trabalho: levantamento de dados sobre regularidade de pagamentos, jornada de trabalho. 

Não foram identificados na UMF desvios significativos que elevassem o risco relacionado. 

Categoria 3: São verificados requisitos relacionados a impactos da plantações de eucalipto nas proximidades de 

florestas de Alto Valor de Conservação e a legislação relacionada com áreas protegidas, bem como, espécies raras ou 

ameaçadas protegidas, incluindo os seus habitats e dos habitats potenciais. As áreas colhidas de eucalipto não 

interferem nestas áreas. 

Categorias 4 não aplicável e Categoria 5 - Não fornecido material geneticamente modificadas para as UMF. 

A matéria prima (madeira) não é originária de áreas indígenas e de populações tradicionais. 
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Justificativa da 

amostragem utilizada 

 

A amostragem utilizada foi 100% dos fornecedores, como medida para comprovar baixo risco ao nível de local de 

fornecimento. 

Ações tomadas para tratar 

não conformidades 

 

Existe previsão de endereçamento de situações não conformes em procedimento específico, que envolvem a valiação 

da extensão da não conformidade e identificação, segergação e recolhimento do produto não conforme resultante. 

Não foram evidenciados casos não conformes, sendo que os desvios eventualmente identificados foram pontuais e 

tratados  em monitoramento. 

  Resumo das 

constatações não 

fornecido devido à 

natureza confidencial da 

informação 

 

Justificativas para não fornecer as informações       

 

7. Resumo das Verificações de Campo – nível de Cadeia de Suprimentos 

 

  Não aplicável (Não há elos intermediários entre a floresta e a minha organização) 

 

Nome do fornecedor 

Supplier name 

Tipo de fornecedor 

Supplier type 

Unidade de Mucuri (madeira dos estados da BA, MG e ES) - Madeira proveniente de fomentados, com contratos de compra em 

pé e posto fábrica; 

- Madeira proveniente de mercado, com contratos de compra em pé e 

posto fábrica. 

Unidade de Imperatriz (madeira dos estados do PA, MA e TO) - Madeira proveniente de mercado, com contratos posto fábrica 

(compra em pé) 

Unidades de São Paulo (madeira do estado de SP) - Madeira proveniente de fomentados, com contratos de compra em 

pé e posto fábrica e CAMAT 

CAMAT - Cooperativa Agrícola Mista de Alto Tietê - Madeira proveniente de fomentados da região do Alto Tietê que 

abastecem a unidade de Suzano. 
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Resumo das constatações 

Summary of Findings 
O sistema de Due Diligence aplicado ao nível da UMF contempla avaliação do cumprimento da legislação aplicável em 

todos os fornecedores de madeira não certificada, através da aplicação do Procedimento para Gestão da Madeira 

Controlada e demais procedimentos correlatos. De acordo com esses procedimentos, medidas foram aplicadas como 

verificação documental que comprove a legalidade da colheita e transporte, verificações de campo, consulta a partes 

interessadas (proprietários, trabalhadores e sites públicos). 

Além do sistema de DDS, em todas as UMFs foram aplicadas auditorias internas para verificação do cumprimento dos 

procedimentos aplicáveis e do resultado do monitoramento previsto. 

Categoria 1: Existe levantamento de legislação mínima aplicável aos contratos sobre posse e uso da terra, bem como 

permissões de colheita. Todos os fornecedores possuem contrato de fornecimento (compra de madeira ou parceria 

florestal). 

Categoria 2: As condições de atendimento à legislação trabalhista são verificadas em campo através da apliccação do 

formulário Monitoramento de Colheita, embasados em entrevistas, observação de atividades e verificação 

documental. Em parte dos contratos,  a colheita e transporte são realizados pela própria Suzano, mitigando o risco de 

não atendimetno às condições de trabalho pela aplicação do mesmo padrão de campo das áreas certificadas FSC. 

Neste monitoramento são verificados itens relativos a: 

- pessoas: evidências de trabalho infantil e forçado, registros em carteira, assuntos sindicais e acordo coletivo; 

- segurança: disponibilidade e uso de EPIs, orientações para segurança, primeiros socorros, treinamentos; 

- transporte: disponibilidade, condições do transporte e regularidade legal do veículo e do motorista; 

-  meio ambiente: observação de impactos da atividade sobre áreas de preservação e remanescentes vegetais, bem 

como gestão de resíduos; 

- instalaçoes: presença e adequação de áreas de vivência, banheiros, disponibilidade de água potável e condições da 

alimentação; 

- remuneração e horário de trabalho: levantamento de dados sobre regularidade de pagamentos, jornada de 

trabalho. 

A aplicação das medidas de controle foram suficientes para comprovar o baixo risco em todos os fornecedores. 
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Justificativa da 

amostragem utilizada 

 

A amostragem utilizada foi 100% dos fornecedores, como medida para comprovar baixo risco ao nível de local de 

fornecimento. 

Ações tomadas para 

tratar não 

conformidades 

 

Existe previsão de endereçamento de situações não conformes em procedimento específico, que envolvem avaliação 

da extensão da não conformidade e identificação, segergação e recolhimento do produto não conforme resultante. 

Não foram evidenciados casos não conformes, sendo que os desvios eventualmente identificados foram pontuais e 

tratados  em monitoramento. 

  Resumo das 

constatações não 

fornecido devido à 

natureza confidencial da 

informação 

 

Justificativas para não fornecer as informações       

 

 

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 

2.1. CONSULTA ANUAL EM CAMPO 

2.2. CONSULTA PÚBLICA LANÇADA NAS AUDITORIAS DE AVALIAÇÃO E RECERTIFICAÇÃO 

☐ Marque se esta seção não for aplicável (auditoria de monitoramento) 

 

 
 

 

 

 

Pessoas entrevistadas, Cargos ou Comunidade 
Em campo foram entrevistados trabalhadores do setor florestal diretamente envolvidos. Seus nomes e cargos 
estão descritos no check-list da FSC-STD-40-005. 
 
 
 

Como os comentários 
recebidos foram levados 
em consideração pelo 
IMAFLORA 

As entrevistas em campo foram utilizadas como trilhas de auditoria. 
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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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