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SIGLAS E ABREVIAÇÕES 
 

AACA Associação de Apicultores Água Clarence 

AAVC Atributo de Alto Valor para a Conservação 

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

APP Área de Preservação Permanente 

ASO Atestado de Saúde Ocupacional 

BR Brasil 

CCIR Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 

CDB Convenção sobre Diversidade Biológica 

CIPA Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

CITES Convenção Internacional sobre o Comércio de Fauna e Flora em Perigo de Extinção 

COC Cadeia de custódia (Chain of Custody) 

COFINS Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

DDS Diálogo Diário de Segurança 

DS Desenvolvimento Social  

EPI Equipamento de Proteção Individual 

EPS Empresa Prestadora de Serviços 

ESALQ Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiróz  

FAVC Floresta de Alto Valor para Conservação 

FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

FISPQ Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos 

FM Manejo Florestal (Forest Management) 

FSC Forest Stewardship Council ou Conselho de Manejo Florestal 

GG Gente e Gestão 

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

ICMS Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços 

IMA Incremento Médio Anual 

IMAFLORA Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola 

INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

INSS Instituto Nacional do Seguro Social 



IPEF Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais 

ISE Investimento Social Extensão (esporte, cultura) 

ITR Imposto Territorial Rural 

MS Mato Grosso do Sul 

NA ou N/A Não Aplicável 

NCR Relatório de Não Conformidade 

NR 31 Norma Regulamentadora 31 

OGM Organismos Geneticamente Modificados 

OIT Organização Internacional do Trabalho 

OMF Organização de Manejo Florestal 

ONG Organização Não Governamental 

PCCF Programa Cooperativo de Certificação Florestal 

PCMSO Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional 

PDRT Programa de Desenvolvimento Rural e Territorial  

P&C Princípios e Critérios 

PFNM (ou 

NTFP) 
Produtos Florestais Não-Madeireiros 

PMF Plano de Manejo Florestal 

PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

PSO Programa Sustentável Ofayé 

PVE Parceria pela Valorização da Educação 

RH Recursos Humanos 

RL Reserva Legal 

S/A Sociedade Anônima 

SAF Sistema Agroflorestal 

SFB Serviço Florestal Brasileiro 

SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

SER-RC Sindicato dos Empregadores Rurais da Região de Caçador/SC 

SESMET Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 

SGF Sistema de Gestão Florestal 

SISPART Sistema de Partes Interessadas  



SLIMF 
Florestas pequenas e com baixa intensidade de manejo (Small and Low Intensity Managed 

Forest) 

SSQV Segurança, Saúde e Qualidade de Vida 

STR Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

UMF Unidade de Manejo Florestal 

USP Universidade de São Paulo 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 
 

O propósito deste processo de auditoria de monitoramento anual foi analisar a manutenção do 
desempenho ambiental, social e econômico do manejo florestal da Suzano S.A. - Unidade Três 

Lagoas/MS, de forma a assegurar o atendimento dos requisitos do padrão ABNT NBR 14789:2012 – 
Manejo Florestal Sustentável – Princípios, critérios e indicadores para plantações florestais ao longo 
do período de validade da certificação. Além deste objetivo principal, esta auditoria visou também: 
 

 Uma análise das ações tomadas para resolver as não conformidades identificadas durante a 
auditoria anterior; 

 O tratamento de eventuais reclamações; 

 A verificação da eficácia do sistema de gestão com respeito ao alcance dos objetivos do 
cliente certificado; 

 O progresso de atividades planejadas visando a melhoria contínua; 

 O contínuo controle operacional; 

 A análise de quaisquer mudanças, e 

 O uso de marcas e/ou quaisquer outras referências à certificação. 
 
Este relatório apresenta os resultados dessa auditoria independente conduzida por uma equipe de 
especialistas representantes do Imaflora (Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola). 
 
A seção 4 deste relatório descreve as evidências e conclusões da auditoria relacionadas ao 
atendimento às normas da ABNT NBR 14789:2012 e às ações de seguimento solicitadas por meio 
das não conformidades identificadas. 
 
O Imaflora é um organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (CGCRE) 
segundo a ISO 17021:2011 como Organismo de Certificação Florestal (OCF). Os serviços de 
auditoria e certificação do Imaflora, que compreendem planejamento de auditorias, avaliações e 
decisões de certificação e manutenção de certificação, são de responsabilidade do mesmo, não 
existindo a subcontratação de nenhuma etapa.  
 
Os relatórios de auditoria do Imaflora incluem informações que se tornarão públicas. 
 
Resolução de conflitos: organizações ou indivíduos com considerações ou comentários sobre o 
Imaflora e seus serviços são fortemente encorajados a contatar diretamente o Imaflora 
(qualidade@imaflora.org). Reclamações ou considerações formais devem ser enviadas por escrito. 
 

2. MUDANÇAS NA GESTÃO FLORESTAL DO EMF 
 

O EMF não passou por mudanças significativas nos métodos silviculturais e de colheita florestal na 

sua UMF desde a última avaliação. 

As tabelas a seguir descrevem e detalham o uso do solo nas áreas que compõem o atual escopo do 

certificado: 

 

Áreas incluídas no escopo do certificado: 

mailto:qualidade@imaflora.org


Fazenda Município 

Áreas (ha) 

Titulação 
Total Produção 

Remanes 
centes* 

Recupera 
ção** 

Outras 
Áreas*** 

Boa Esperança III Aparecida do Taboado 83 46 18 6 13 Arrendada 

Estrela  Inocência  2.227 1.410 465 233 119 Arrendada 

Santa Mathilde  Três Lagoas  449 227 111 100 11 Arrendada 

Joamar Inocência 35 - - 10 25 Arrendada 

TOTAL - 2.794 1.683 594 349 168 - 

* Áreas com vegetação natural remanescente já estabelecida, destinada exclusivamente à conservação; 

** Áreas em processo de recuperação, áreas degradadas (jazidas, erosões, etc.) e outras áreas destinadas à 

conservação e que ainda dependem de ações para restauração e/ou recuperação; 

*** Outras áreas: estradas, construções, cultivos agrícolas etc. 

 

Áreas excluídas do escopo de certificação  

Fazenda Município 

Áreas (ha) 

Titulação 
Total Produção 

Remanes 
centes* 

Recupera 
ção** 

Outras 
Áreas*** 

Barra do Moeda Três Lagoas  61 - - - 61 Própria 

Santa Luzia Três Lagoas  3.686 2.631 938 12 105 Própria 

Ariranha Água Clara 141 - 13 - 129 Arrendada 

Canaã Brasilândia 466 459 - - 7 Arrendada 

Formosa Ribas do Rio Pardo 50 - 50 - - Arrendada 

TOTAL - 4.404 3.090 1.001 12 302 - 

* Áreas com vegetação natural remanescente já estabelecida, destinada exclusivamente à conservação; 

** Áreas em processo de recuperação, áreas degradadas (jazidas, erosões, etc.) e outras áreas destinadas à 

conservação e que ainda dependem de ações para restauração e/ou recuperação; 

*** Outras áreas: estradas, construções, cultivos agrícolas etc. 

  

 

 

Áreas atuais no escopo de certificação (2019): 

Fazenda Município 

Áreas (ha) 

Titulação 
Total Produção 

Remanes 
centes* 

Recupera 
ção** 

Outras 
Áreas*** 

Barra do Moeda  Três Lagoas  5.397 2.840 1.855 51 651 Própria 

Palmito  Três Lagoas  2.096 1.635 336 7 119 Própria 

Buriti  Três Lagoas  2.207 1.276 760 127 69 Própria 

Santa Luzia  Três Lagoas  0 0 0 0 0 Própria 

Estradão  Três Lagoas  5.999 4.557 1.143 110 189 Própria 

Rio Verde A  Três Lagoas  19.500 14.278 4.307 342 573 Parceria 

Flor da Serra  Três Lagoas  1.699 1.002 573 70 54 Parceria 

Pontal  Três Lagoas  1.145 858 234 1 53 Própria 



Matão  Selvíria  16.784 12.536 3.096 706 446 Própria 

Ana Rosa  Três Lagoas  1.807 1.013 671 58 65 Própria 

Brasileira  Brasilândia  12.160 7.776 3.771 327 286 Parceria 

Guara-Suia  Brasilândia  4.259 2.878 878 366 138 Própria 

Esperança  Três Lagoas  174 120 40 1 13 Arrendada 

Vó Geralda  Três Lagoas  214 195 0 10 8 Arrendada 

União  Três Lagoas  72 56 13 0 4 Parceria 

Casa Branca  Três Lagoas  526 312 183 4 26 Própria 

Santa Felicidade  Três Lagoas  536 416 105 3 13 Parceria 

Nossa Senhora de 
Lourdes  Três Lagoas  963 676 201 30 56 Arrendada 

São Francisco  Selvíria  912 394 203 102 212 Arrendada 

Esperança II  Três Lagoas  306 231 8 51 16 Arrendada 

Vó Giorgina  Três Lagoas  135 95 25 1 14 Arrendada 

Santa Angela  Três Lagoas  3.008 1.890 756 62 300 Parceria 

Palmito Miura  Três Lagoas  2.473 1.872 357 174 70 Parceria 

Dobrão  Três Lagoas  2.792 1.634 859 107 191 Parceria 

Ituana  Três Lagoas  643 466 155 0 21 Parceria 

Jussara  Três Lagoas  771 548 170 29 24 Arrendada 

Santa Maria  Três Lagoas  357 245 19 72 21 Arrendada 

Almeida  Três Lagoas  932 660 200 49 24 Arrendada 

Santa Dolores  Três Lagoas  365 267 73 9 15 Parceria 

Juinaubira  Três Lagoas  773 579 149 15 29 Arrendada 

Santa Maria II  Três Lagoas  283 213 34 28 8 Arrendada 

Espir Salomão  Três Lagoas  553 378 75 72 28 Arrendada 

Ogasawara  Três Lagoas  756 578 31 123 25 Arrendada 

Santo Egidio  Três Lagoas  265 195 0 53 17 Parceria 

Nossa Senhora 
Aparecida  Três Lagoas  194 137 38 5 14 Parceria 

Jandaia  Brasilândia  584 398 124 3 58 Parceria 

São Luiz  Três Lagoas  130 91 24 4 11 Parceria 

Midi  Três Lagoas  160 116 12 23 9 Parceria 

Cambauva  Três Lagoas  486 367 32 70 16 Parceria 

Riacho Fundo  Três Lagoas  251 129 59 51 12 Parceria 

Nascente do Caracol  Três Lagoas  627 429 117 30 50 Parceria 

São Miguel  Três Lagoas  645 451 146 8 40 Parceria 

Sao Domingos  Brasilândia  2.847 1.340 1.031 367 109 Parceria 

Primavera  Três Lagoas  1.338 936 295 35 72 Parceria 

Quatro A  Três Lagoas  408 287 78 21 21 Parceria 

Santa Helena  Três Lagoas  351 238 74 4 35 Parceria 

Nove de Julho  Três Lagoas  352 239 55 30 28 Parceria 

Curucaca  Três Lagoas  4.911 3.197 1.488 24 202 Parceria 



Dracena  Três Lagoas  271 195 52 4 21 Parceria 

Taquarussu  Três Lagoas  149 109 17 19 4 Parceria 

São Bento  Três Lagoas  1.188 844 181 113 51 Parceria 

Cabeceiras  Três Lagoas  259 190 3 55 11 Parceria 

Alvorada  Três Lagoas  149 106 34 0 9 Parceria 

Urissanga  Três Lagoas  120 82 28 6 5 Parceria 

Fabiana  Três Lagoas  124 80 39 0 5 Arrendada 

Rancho Alegre  Três Lagoas  362 268 33 47 14 Parceria 

Arapuá  Três Lagoas  341 245 78 13 5 Parceria 

Carcara  Três Lagoas  358 214 71 49 23 Parceria 

Buriti Alegre  Três Lagoas  895 479 267 38 111 Arrendada 

Portal  Brasilândia  433 276 141 1 15 Arrendada 

Rio Verde - 
Taquarussu  Três Lagoas  295 218 35 33 9 Arrendada 

Ponteio  Três Lagoas  1.308 953 133 174 48 Arrendada 

Esmeralda  Selvíria  849 449 367 9 25 Arrendada 

São Francisco II  Três Lagoas  489 328 42 66 53 Arrendada 

Nova Esperança  Três Lagoas  1.107 478 535 35 58 Arrendada 

Nossa Senhora da 
Aparecida do Buritizal  Três Lagoas  1.025 693 265 16 51 Arrendada 

São Lourenço  Selvíria  484 353 6 114 10 Arrendada 

Guaraçai  Três Lagoas  268 182 27 34 25 Arrendada 

Novos Tempos  Três Lagoas  1.106 732 123 173 77 Arrendada 

Viçosa  Três Lagoas  932 622 166 109 36 Arrendada 

Paranoá  Três Lagoas  2.245 903 477 15 850 Arrendada 

Nelorinha  Brasilândia  969 706 226 0 37 Arrendada 

Três Marias  Três Lagoas  865 530 243 40 51 Arrendada 

Tarumâ  Três Lagoas  1.797 1.158 341 222 77 Arrendada 

Rio Verde B  Brasilândia  17.701 12.671 4.270 273 486 Própria 

Brasilândia  Brasilândia  677 503 16 119 38 Arrendada 

Santa Maria III  Selvíria  1.025 678 232 80 35 Arrendada 

Dom Thomas IV  Três Lagoas  186 131 44 2 10 Arrendada 

Guanabara  Três Lagoas  696 508 148 18 23 Arrendada 

Paulina  Três Lagoas  176 135 34 1 5 Arrendada 

Conquista  Três Lagoas  190 121 45 19 5 Arrendada 

Três Irmãos  Três Lagoas  257 182 6 55 14 Arrendada 

Buriti II  Três Lagoas  480 344 30 75 30 Arrendada 

Santa Maria IV  Brasilândia  301 137 29 40 95 Arrendada 

Ouro Belo  Três Lagoas  866 516 269 30 51 Arrendada 

Limoeiro  Três Lagoas  1.148 812 221 55 60 Arrendada 

Tradição  Três Lagoas  364 218 111 22 13 Arrendada 

Santana  Três Lagoas  383 283 30 48 22 Arrendada 



Atlântida  Brasilândia  2.427 1.722 352 287 66 Arrendada 

Inicial  Três Lagoas  136 98 27 1 10 Arrendada 

Santa Cristina  Selvíria  1.073 833 203 14 23 Arrendada 

Quatro Irmãos  Brasilândia  2.419 1.728 572 28 91 Arrendada 

São Francisco III  Três Lagoas  634 473 116 19 27 Arrendada 

Formoso  Ribas do Rio Pardo 3.291 2.017 626 525 124 Arrendada 

Ema  Água Clara  2.612 1.751 531 226 104 Arrendada 

Duas Marias  Brasilândia  17.865 10.685 6.189 271 720 Parceria 

São Marcos  Água Clara  5.969 2.928 2.765 147 128 Própria 

Vale do Gerivá  Brasilândia  2.123 1.373 668 6 75 Própria 

Paraiso  Brasilândia  1.185 633 495 7 49 Própria 

Morada do Sol  Três Lagoas  1.151 816 285 1 49 Parceria 

Santo André  Água Clara  767 552 160 5 50 Arrendada 

Santa Marina  Três Lagoas  348 238 48 34 29 Arrendada 

Santa Mônica  Selvíria  1.123 642 373 48 59 Arrendada 

Laguna  Três Lagoas  569 361 130 32 45 Própria 

Lagoa  Três Lagoas  876 651 97 96 32 Arrendada 

Lagoa IV  Três Lagoas  376 285 64 15 12 Arrendada 

Agua Branca  Três Lagoas  1.981 1.285 409 72 216 Arrendada 

Arco Iris  Três Lagoas  438 264 142 9 23 Arrendada 

Jo Pora  Água Clara  346 210 25 71 41 Arrendada 

São João  Água Clara  360 264 0 71 25 Arrendada 

Colorado  Água Clara  1.851 1.256 480 22 92 Arrendada 

Nova Era  Três Lagoas  2.032 1.507 367 48 109 Arrendada 

Brinco de Ouro  Três Lagoas  499 360 53 62 24 Arrendada 

Santa Rosa  Três Lagoas  509 289 156 27 37 Própria 

Bom Jesus  Brasilândia  1.417 910 378 64 66 Própria 

Vista Alegre  Três Lagoas  5.769 3.484 1.619 305 361 Arrendada 

São João II  Três Lagoas  455 288 138 3 27 Arrendada 

Araça  Três Lagoas  134 89 6 31 7 Arrendada 

Guará  Três Lagoas  709 499 154 9 48 Arrendada 

Ariranha  Água Clara  2.096 1.042 1.000 0 55 Arrendada 

Abasto  Água Clara  6.284 3.318 2.742 57 167 Arrendada 

Rancho Corote  Três Lagoas  299 194 50 39 15 Arrendada 

Sitio São José  Três Lagoas  95 54 13 7 22 Arrendada 

Taboca  Três Lagoas  658 387 167 61 43 Arrendada 

Floresta  Três Lagoas  507 395 69 4 38 Arrendada 

São José  Três Lagoas  155 86 23 25 21 Arrendada 

Chapadão  Três Lagoas  470 304 65 55 47 Arrendada 

Santa Maria V  Água Clara  778 530 26 172 49 Arrendada 



Capelinha  Três Lagoas  708 428 155 46 79 Arrendada 

Major Vicente  Água Clara  1.045 665 126 128 126 Arrendada 

Santa Clara  Ribas do Rio Pardo 1.538 934 437 85 81 Arrendada 

Estância Marcelo  Três Lagoas  484 347 78 29 31 Arrendada 

Lú Porã  Água Clara  1.179 893 179 58 49 Arrendada 

Faveiro II  Três Lagoas  552 402 117 6 28 Arrendada 

Alvorada do Jardim  Brasilândia  375 286 12 65 13 Arrendada 

Alvorada II  Brasilândia  240 171 8 46 15 Arrendada 

Água Limpa  Água Clara  3.256 1.274 1.643 175 164 Arrendada 

São Sebastião  Brasilândia  255 174 38 32 11 Arrendada 

Ouro Verde  Três Lagoas  503 329 29 99 47 Arrendada 

Canaã  Brasilândia  574 255 212 58 50 Arrendada 

Formosa  Ribas do Rio Pardo 13.444 7.118 5.131 471 725 Arrendada 

Santa Adelia  Três Lagoas  1.853 1.284 192 266 111 Arrendada 

Yacima  Selvíria  2.184 1.261 745 97 81 Arrendada 

Fantasia  Selvíria  1.987 1.286 103 403 194 Arrendada 

Nova Era II  Três Lagoas  346 223 95 11 17 Arrendada 

Ana Nery  Brasilândia  1.043 755 121 107 60 Arrendada 

Ana Claudia  Três Lagoas  360 226 64 49 21 Arrendada 

Boa Esperança  Três Lagoas  669 417 117 99 37 Arrendada 

Malu do Rio Verde  Três Lagoas  1.500 1.010 354 68 68 Arrendada 

Cristo Redentor  Brasilândia  1.092 693 330 19 50 Própria 

Rodeio  Três Lagoas  8.305 5.257 1.295 1.118 636 Arrendada 

Granada  Três Lagoas  4.642 3.187 546 608 302 Arrendada 

Conquista II  Santa Rita Do Pardo  922 548 288 28 57 Arrendada 

Juallebru II  Brasilândia  436 304 98 13 21 Arrendada 

Buriti III  Três Lagoas  995 740 141 58 56 Arrendada 

Capela V  Brasilândia  696 353 216 71 56 Arrendada 

Nossa Senhora de 
Lourdes II  Três Lagoas  1.178 836 71 220 51 Arrendada 

São João Batista  Três Lagoas  550 415 69 50 16 Arrendada 

Santa Luzia IV  Brasilândia  1.368 1.018 266 38 47 Parceria 

Santa Rosa II  Brasilândia  2.043 1.294 513 185 52 Parceria 

Santa Rosa III  Brasilândia  2.732 1.865 406 293 168 Parceria 

Barra do Cedro  Brasilândia  2.830 2.114 399 182 136 Parceria 

Campo Limpo  Brasilândia  5.474 3.626 902 728 218 Parceria 

Agua Limpa III  Três Lagoas  4.338 2.689 1.140 367 142 Parceria 

Nossa Senhora 
Aparecida V  Brasilândia  241 167 51 9 14 Arrendada 

Miracema  Brasilândia  1.674 1.602 16 7 48 Parceria 

Alto Alegre  Três Lagoas  142 98 26 7 11 Arrendada 

Boa Esperança III Aparecida do Taboado  83 46 18 6 13 Própria 



Santa Maria VI Três Lagoas  306 219 43 23 21 Arrendada 

Primavera III  Três Lagoas  305 132 72 27 75 Arrendada 

Bom Jardim  Brasilândia  296 219 39 22 16 Arrendada 

Bom Jardim II  Brasilândia  187 133 11 35 8 Arrendada 

Alvorada III  Brasilândia  805 591 115 58 42 Arrendada 

São José IV  Brasilândia  1.656 959 595 8 94 Arrendada 

Sao Luiz IV  Brasilândia  409 296 92 3 18 Arrendada 

Aroeira  Brasilândia  3.455 2.345 809 154 146 Arrendada 

Faveiro do Rio Verde I  Três Lagoas  653 468 61 67 56 Arrendada 

Faveiro do Rio Verde 
III  Brasilândia  221 168 5 38 10 Arrendada 

Sao Pedro  Brasilândia  428 295 85 9 38 Arrendada 

Pilares II  Três Lagoas  718 472 206 14 26 Arrendada 

 Santa Luzia V   Três Lagoas  199 145 44 0 9 Arrendada 

 Gaiotto   Três Lagoas  616 416 142 9 49 Arrendada 

 Estrela   Inocência  2.227 1.410 465 233 119 Arrendada 

 São Lucas   Brasilândia  1.407 1.142 151 18 97 Arrendada 

 Sao Sebastiao Gleba 
E   Três Lagoas  176 95 46 14 21 Arrendada 

 Sao Sebastiao Gleba 
F   Três Lagoas  117 63 13 31 10 Arrendada 

 Santa Mathilde   Três Lagoas  449 227 111 100 11 Arrendada 

 Joamar   Inocência  1.049 507 383 99 60 Arrendada 

 Pilares III   Três Lagoas  728 501 164 40 22 Parceria 

 Arete   Três Lagoas  610 379 171 33 27 Arrendada 

Total - 310.623 202.228 76.621 16.476 15.328 - 

* Áreas com vegetação natural remanescente já estabelecida, destinada exclusivamente à conservação; 

** Áreas em processo de recuperação, áreas degradadas (jazidas, erosões, etc.) e outras áreas destinadas à 

conservação e que ainda dependem de ações para restauração e/ou recuperação; 

*** Outras áreas: estradas, construções, cultivos agrícolas etc. 

 
 

3. PROCESSO DE AUDITORIA 
 

3.1. Auditores e qualificações 
 

a) Análise de conformidade da documentação 

Nome do auditor Fábio Zanirato Atribuições do 
auditor 

Auditor líder no processo de análise 
de conformidade da documentação 

Qualificações 

Engenheiro Florestal, especialista em Gerenciamento Ambiental pela ESALQ/USP, 
com experiências voltadas a elaboração e execução de projetos socioambientais, 
na implantação de técnicas de adequação ambiental de propriedades e territórios 
tradicionais, implantação e execução de atividades voltadas à recuperação dos 
recursos hídricos e na elaboração de projetos e acompanhamento de processos de 
licenciamento ambiental. Consultor do Imaflora em avaliações e auditorias de 



certificação FSC, possui formação adicional em curso de ISO 14001:2004 (auditor 
líder). 

 
b) Auditoria de campo 

Nome do auditor Alexandre Sakavicius Borges 
Atribuições 
do auditor 

Auditoria; aspectos ambientais e 
silviculturais. 

Qualificações 

Coordenador de certificação florestal do Imaflora. Engenheiro florestal com vinte 
anos de experiência em plantações florestais, projetos ambientais e legais, e 
certificações florestal e ambiental, com participação em mais de oitenta processos 
de certificação socioambiental FSC. Auditor líder nos sistemas FSC, CERFLOR e 
ISO 14001; instrutor de cursos de formação e atualização para auditores e líderes 
FSC e CERFLOR, promovidos pelo Imaflora. Possui formação adicional em cursos 
sobre ISO 19011 (atuação como auditor do sistema de gestão de qualidade e meio 
ambiente). 

 

Nome do auditor Maureen Voigtlaender 
Atribuições 
do auditor 

Auditora; aspectos sociais. 

Qualificações 

Engenheira Florestal, Mestre, Doutora em Ciências e Pós-doutorado em Recursos 
Florestais pela ESALQ/USP, com experiência nas áreas de conservação e 
silvicultura de ecossistemas florestais. Possui formação em cursos internos de 
auditores ministrados pelo IMAFLORA e formação adicional em curso de ISO 
14001:2015 (Lead Assessor) e treinamento de Formação de Auditores e equipe 
interna de Manejo Florestal Sustentável (CERFLOR). 

 
 

Nome do auditor José Luiz da Silva Maia 
Atribuições 
do auditor 

Aspectos ambientais e 
silviculturais 

Qualificações 

Engenheiro Florestal (ESALQ/USP), Engenheiro de Segurança do Trabalho 
(UNESP/Botucatu) e Especialista em Gestão Ambiental (FSP/USP). Carreira 
iniciada na CAFMA/Freudenberg, chegando à Gerência de Proteção Florestal. Esta 
empresa foi adquirida pela Duratex, em 1988, na qual permaneceu até 2015. Em 
2012 assumiu a Gerência de Sustentabilidade Madeira da Duratex. Participou da 
equipe que conduziu o processo da 1ª certificação FSC no Brasil, em 1995. Em 
2015 coordenou o processo da 4ª recertificação da Duratex, somando 20 anos de 
atendimento dos Princípios e Critérios do FSC. Representou a empresa na câmara 
econômica do FSC, participando das assembleias gerais nacionais e 
internacionais, contribuindo na proposição de moções e temas relevantes para a 
certificação de plantações no Brasil. Contribuiu para a formação do Programa 
Cooperativo em Certificação Florestal (PCCF) do IPEF, integrando o comitê técnico 
administrativo desse programa entre 2007 e 2011. Representou a empresa em 
fóruns setoriais e na coordenação de pesquisas em parceria com a academia. 
Áreas de atuação: manejo de fauna silvestre; levantamento e monitoramento de 
fauna; manejo florestal em mosaico; prevenção e combate aos incêndios florestais; 
manejo integrado de pragas florestais; SGA e certificação ISO 14001 nas áreas 
florestal e industrial; gestão de resíduos e efluentes na indústria de painéis de 



madeira. No presente, consultor independente. 

 
 
 

3.2. Cronograma de auditoria de campo 
 

Data 
Localização / sítios 
principais 

Principais atividades 

01/07/2019 
Escritório Florestal (Três 
Lagoas/MS)  

- Reunião de abertura 

- Definição da logística de campo 

 
Fazendas Rodeio; Pontal 
(Três Lagoas/MS)  

- Consulta às partes interessadas vizinhas (reclamações, 0800) 

 
Fazenda Santa Maria III 
(Serviria/MS) 

- Aplicação manual de formicida 

- Transporte de trabalhadores 

- Área de vivência  

- Conservação das áreas naturais 
- Conservação de estradas e aceiros 
- Avaliação das plantações 

 
Fazenda Malu do Rio 
Verde (Três Lagoas/MS) 

- Aplicação de calcário 

- Condições de máquinas e equipamentos 

- Transporte de trabalhadores 

- Área de vivência 

- Conservação das áreas naturais 
- Conservação de estradas e aceiros 
- Avaliação das plantações 

 
Fazenda São Domingos 
(Brasilândia/MS) 

- Aplicação de herbicida mecanizado 

- Condições de máquinas e equipamentos 

- Transporte de trabalhadores 

- Área de vivência 

- Captação de água para silvicultura 

- Conservação das áreas naturais 
- Conservação de estradas e aceiros 
- Avaliação das plantações 

 
Fábrica da Suzano (Três 
Lagoas/MS) 

- Reunião de abertura 

- Planejamento da auditoria 

- Viveiro de produção de mudas 

- Depósito de resíduos 



- Depósito de embalagens vazias de agrotóxicos 

- Armazéns de adubos e agrotóxicos 

- Documentação da destinação de resíduos 

 
Fazenda Rodeio (Três 
Lagoas/MS) 

- Combate a formiga mecanizado 

- Condições de máquinas e equipamentos 

- Transporte de trabalhadores 

- Área de vivência 

- Conservação das áreas naturais 
- Conservação de estradas e aceiros 

- Avaliação das plantações 

 
Fazenda Palmito Miura 
(Três Lagoas/MS) 

- Combate a formiga mecanizado 

- Condições de máquinas e equipamentos 

- Transporte de trabalhadores 

- Área de vivência 

- Conservação das áreas naturais 
- Conservação de estradas e aceiros 

- Avaliação das plantações 

02/07/2019 
Fazenda Estrela 
(Inocência/MS) 

- Inserção no escopo de certificação 

- Conservação das áreas naturais 

- Conservação de estradas e aceiros 

- Avaliação das plantações 

 
Fazenda Joamar 
(Inocência /MS) 

- Inserção no escopo de certificação 

- Conservação das áreas naturais 

- Conservação de estradas e aceiros 

- Avaliação das plantações 

 
Fazenda Fantasia 
(Serviria/MS) 

- Carregamento de madeira 

- Transporte de madeira 

- Condições de máquinas e equipamentos 

- Limpeza de área 

- Manutenção de estradas 

- Área de vivência 

- Conservação das áreas naturais 
- Conservação de estradas e aceiros 
- Avaliação das plantações 

 

Fazenda Matão 

(Serviria/MS) 

- AAVC 

- Conservação das áreas naturais 

- Conservação de estradas e aceiros 
- Avaliação das plantações 



 
Fazenda Duas Marias, 
Brasilândia/MS 

- Plantio 

- Irrigação 

- Manutenção de estradas 

- Remanescentes de vegetação nativa 

- Ponto de captação de água para operações 

- Entrevistas com trabalhadores 

- Área de vivência 

- Transporte de trabalhadores 

 
Fazenda Brasileira, 
Brasilândia/MS 

- Combate de formiga mecanizado 

- Aspectos de fitossanidade 

- Manutenção de estradas 

- Conservação das áreas naturais 

- Conservação de estradas e aceiros 

- Avaliação das plantações 

 
Fazenda Guará-Suiá, 
Brasilândia/MS 

- Capina química mecanizada 

- Manutenção de estradas 

- Remanescentes 

- Ponto de captação de água para operações 

 
Fazenda Duas Marias, 
Brasilândia/MS 

- Plantio 

- Irrigação 

- Manutenção de estradas 

- Remanescentes de vegetação nativa 

- Ponto de captação de água para operações 

- Entrevistas com trabalhadores 

- Área de vivência 

- Transporte de trabalhadores 

 
Assentamento São Tomé 
(Santa Rita do Pardo/MS) 

- Consulta às partes interessadas (PDRT – SAF; gado leiteiro) 

 
Assentamento Esperança, 
Avenida Brasil 
(Brasilândia/MS) 

- Consulta às partes interessadas (reclamações, 0800) 

 
Fazenda Granada (Três 
Lagoas/MS) 

- Consulta às partes interessadas vizinhas (reclamações, 0800) 

 
Fazenda Curucaca (Três 
Lagoas/MS) 

- Combate a formiga mecanizado 

- Condições de máquinas e equipamentos 

- Transporte de trabalhadores 

- Área de vivência 

- Conservação das áreas naturais 



- Conservação de estradas e aceiros 

- Avaliação das plantações 

 
Fazenda Santa Mathilde 
(Três Lagoas/MS) 

- Avaliação total da área para incorporação no escopo 

03/07/2019 
Fazenda Rio Verde A 
(Três Lagoas/MS) 

- Carregamento de madeira 

- Condições de máquinas e equipamentos 

- Transporte de trabalhadores 

- Área de vivência 

- Conservação das áreas naturais 
- Conservação de estradas e aceiros 

- Avaliação das plantações 

 
Fazenda Primavera (Três 
Lagoas/MS) 

- Colheita florestal com Harvester (Módulo 13) 

- Comboio de abastecimento 

- Lavagem de máquinas 

- Arraste com Forwarder (Módulo 22) 

- Condições de máquinas e equipamentos 

- Módulo de manutenção 

- Conservação das áreas naturais 
- Conservação de estradas e aceiros 
- Avaliação das plantações 

 
Fazenda Abasto (Água 
Clara/MS) 

- Área com AAVC por aspectos da biodiversidade 

- Plantio com irrigação 

- Conservação das áreas naturais 

- Conservação de estradas e aceiros 
- Avaliação das plantações 

 
Assentamento 20 de 
Março (Três Lagoas/MS)  

- Consulta às partes interessadas (viveiro comunitário)  

04/07/2019 
Escritório Florestal (Três 
Lagoas/MS)  

- Análise documental 

- Reunião de consolidação 

05/07/2019 
Escritório Florestal (Três 
Lagoas/MS)  

- Reunião de encerramento 
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Número total de pessoas-dia utilizadas na auditoria: 28  

= número de auditores participando 04 multiplicado pela média de número de dias gastos na 

preparação, visita de campo, e acompanhamento pós-visita, incluindo consultas com partes interessadas 

07 

 

 

 

 

 

 

3.3. Descrição das etapas de auditoria 
 

3.3.1. Análise de conformidade da documentação 
 

Tem por objetivo realizar a análise da conformidade da documentação anteriormente enviada, 
em particular quanto a sua disponibilidade, organização e recuperação. 
 

3.3.2. Auditoria de campo 
 
A auditoria de campo é realizada nas dependências do empreendimento para analisar a 
manutenção do desempenho ambiental, social e econômico do manejo florestal do 
empreendimento de forma a assegurar o atendimento dos requisitos do padrão ABNT NBR 
14789:2012 – Manejo Florestal Sustentável – Princípios, critérios e indicadores para plantações 
florestais ao longo do período de validade da certificação. 
 
Durante a fase de avaliação de campo a equipe cumpriu as seguintes etapas: 
 
- Análise de documentos do EMF – a documentação foi analisada para a obtenção de uma base 
de informações sobre o histórico recente, as atividades, o processo produtivo e detalhes sobre 
questões ambientais e sociais da operação florestal. 
 
- Seleção de locais – juntamente com os responsáveis pelo manejo florestal a equipe revisou a 
documentação enviada pela empresa e, de posse dos mapas e das informações sobre as 
frentes de trabalho, selecionou os sítios a serem visitados. Priorizou-se a avaliação dos sítios 
com frentes de trabalho, buscando-se a amostragem de diferentes prestadores de serviços, 
situações topográficas e operações, amostrando-se adicionalmente outros aspectos como áreas 
de conservação e pesquisa, eventuais denúncias e documentação em escritório. A composição 
da amostragem e a decisão de visitas da equipe nas diferentes áreas considerou a distribuição 
regional das unidades de manejo. 
 
- Consolidação parcial de equipe – no final de cada dia de trabalho foram efetuadas reuniões de 
equipe, presenciais ou por telefone, para análise dos dados observados, revisão de 
documentação (procedimentos de manejo florestal, políticas, plano de manejo etc.) e definição 
das atividades do dia seguinte. 
 
- Discussão interna e apresentação preliminar dos resultados – após reunião da equipe para 
consolidação das principais constatações da avaliação, foi apresentado à direção da empresa 
um resumo dos pontos positivos e negativos observados, incluídos no relatório de avaliação. 
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3.3.3. Processo de consulta a partes interessadas 
 

Durante a auditoria de monitoramento anual são conduzidas entrevistas com trabalhadores 

florestais e outras partes interessadas objetivando: 

 

 Assegurar que o público esteja consciente e informado sobre o processo de avaliação de 
certificação e seus objetivos; 

 Auxiliar a equipe de avaliação na identificação de tópicos potenciais; e 

 Fornecer diferentes oportunidades ao público para discussão e participação no processo 
de levantamento de evidências. 

 
3.3.4. Tratamento de não conformidades anteriores e identificação de novas não 

conformidades 
 
Durante a semana de auditoria foram levantadas evidencias para verificar as ações corretivas e 
preventivas implementadas para o atendimento de não conformidades aplicadas durante 
processos anteriores. 
 
Caso sejam identificadas novas não conformidades durante esta auditoria, o empreendimento 
deverá definir e implementar ações corretivas e preventivas para seu atendimento, dentro dos 
prazos especificados. 

 
3.3.5. Comissão de certificação 

 
Este relatório de auditoria de monitoramento anual passará pela avaliação da comissão de 
certificação para validação da decisão de manutenção ou não do certificado do 
empreendimento, tomada pela equipe do Imaflora. 
 

4. EVIDÊNCIAS DE AUDITORIA E RESULTADOS 

4.1.  Análise de conformidade da documentação 
 
Foram analisados os seguintes documentos disponibilizados pelo empreendimento certificado: 
 
- FL.12.00.004 - Plano Monitoramento Ambiental 
- LT.01.02.002 – Telefones úteis em caso de Comunicação com Partes Interessadas externas 
pertinentes 
- LT.20.01.003 – Listas e Tabelas de Impactos Sociais Adversos do Manejo Florestal – Unidade 
Três Lagoas 
- MA.12.13.003 – Manual do Plano de Manejo Florestal 
- MA.27.01.001 – Manual de Inventário Florestal 
- MG.01.01.009 – Manual de Gestão em Cadeia de Custódia Florestal 
- PN.01.08.004 – Plano de Emergência para Combate a Incêndio Florestais 
- PO.01.02.001 – Procedimento Operacional para Comunicação com Partes Interessadas 
- PO.12.02.003 – Procedimento Operacional para Combate a Formigas 
- PO.12.03.001 – Procedimento Operacional para Colheita Florestal 
- PO.12.09.001 – Procedimento Operacional para Construção de Estradas 
- PO.12.13.006 – Procedimento Operacional para Gerenciamento de Resíduos 
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- PO.12.13.007 – Procedimento Operacional para Planejamento Socioambiental 
- PO.12.13.029 – Procedimento Operacional para Monitoramentos Ambientais 
- PO.27.06.001 – Procedimento Operacional para Cadastro de Propriedades 
- PO.27.06.002 – Procedimento Operacional para Planejamento Florestal 
- PO.27.03.001 – Procedimento Operacional para tratamento de ocorrências patrimoniais de 
imóveis rurais 
- Auditoria FSC - maio 2019 - MS - Manejo Pragas e Doenças 
- Boletins de Ocorrência 
- Boletins Ambientais Internos – Ecociente 
- Consumo de produtos químicos – 2019 
- Derrogações 
- Documentos de trabalhadores próprios e terceiros: fichas de entrega de EPI, exames - 
periódicos, cartão de ponto e holerite, treinamentos 
- Mapa da Base Hidrográfica 
- Mapa de operações e atividades florestais 
- Mapas de AAVCs 
- Mapa das comunidades afetadas pelo Manejo Florestal 
- Matriz de Impactos Sociais Unidade Três Lagoas/MS 
- Monitoramento de ocorrências 
- Ocorrências encerradas - SISPART 
- PCMSOs 
- Procedimentos de Vigilância Patrimonial 
- PPRAs 
- Resumo Público do Plano de Manejo 
- Tecnologia e Inovação – Solos e Manejo Florestal 
 
Aspectos de disponibilidade, organização e recuperação dos documentos examinados foram 
considerados adequados pelo auditor. 
 
Com fundamento no exame efetuado, concluiu-se pela conformidade da documentação 

examinada. 
 

4.2. Tópicos sobre partes interessadas 
 

Durante o processo de consulta às partes interessadas, a equipe de auditoria recebeu 
comentários de trabalhadores e partes interessadas externas. Foram resumidos a seguir os 
principais itens identificados pela equipe de avaliação, descrevendo-se os encaminhamentos e 
eventuais resultados definidos pela equipe de auditoria. 
 
Comentário: Refeição  
Em uma frente de trabalho de silvicultura os trabalhadores da EPS reclamaram da qualidade da 
refeição, citando que encontravam objetos estranhos na marmita (unha e pedaço de gilete) e 
que, por várias vezes, consumiram a marmita fria. No entanto, informaram ter conhecimento de 
que o fornecedor foi trocado.  

 

Resposta Imaflora: 

Em entrevista com o Coordenador de Facilities e análise documental foram avaliadas as 

atividades voltadas para garantir a qualidade da alimentação transportada fornecida aos 

trabalhadores atuantes nas áreas florestais. O departamento na gestão do processo de 
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alimentação verificando os seguintes pontos: 1) favorabilidade da alimentação 

(acompanhamento mensal da aceitação do alimento fornecido), 2) monitoramento do alimento 

fornecido (mapeamento de todos os fornecedores de alimentação transportada, e validação 

para atendimento), 3) acompanhamento do processo de alimentação (verificação de todo o 

processo de produção e logística do alimento para garantir qualidade do alimento e atender 

todos os requisitos solicitados pela ANVISA - Qualidade, Segurança, Tempo de consumo, 

Temperatura) e 4) melhoria contínua do processo. Com base nestes pontos, houve em 2019 um 

aumento de 9,8% da favorabilidade da alimentação comparada à 2018, sendo que os itens mais 

expressivos foram sabor, variedade e café. Diversas ações foram realizadas para melhoria da 

favorabilidade, dentre elas para 1)temperatura: treinamento para aferição, acompanhamento 

semanal e realização de testes de performance de equipamentos; 2) sabor: detalhamento 

técnico aos profissionais sobre os cuidados que devem ser tomados no modelo de alimentação 

transportada, verificação dos itens do cardápio e realização de visita de campo para verificar a 

percepção dos profissionais com o fornecimento da alimentação. Demais itens como: 

quantidade, variedade e café também foram tratados. Na auditoria documental foi identificado 

que a organização realizou de janeiro/2018 a junho/2019 a vistoria em todos os restaurantes 

credenciados, sendo que as EPSs somente poderão realizar o acordo de fornecimento de 

alimentação com restaurantes com vistoriais mensais. No período de janeiro a junho/2019 foi 

contratada uma profissional (nutricionista) para realizar o monitoramento da alimentação e 

acompanhamento mensal nas frentes de trabalho para verificação das condições. Um comitê de 

alimentação também foi criado com reuniões bimestrais para acompanhamento do plano de 

ação por empresa e da evolução. Nesse período também foram realizados teste para aumentar 

a temperatura do alimento: 1) utilização de bolsas térmicas sobre as marmitas para manter a 

temperatura; b) realizar envase das marmitas sobre pista quente para ganho de temperatura; 3) 

aquecimento das hot box antes do acondicionamento das marmitas; 4) armazenamento das 

marmitas e forno combinado antes do envase e 5) teste de transporte de alimentação em caixas 

de isopor. Os resultados apresentados mostraram que houve um aumento de 20% na 

temperatura da alimentação transportada. Porém, ainda foram necessárias ações para 

identificar equipamentos para manter a temperatura à 60oC e, que já foram apresentadas às 

EPSs (marmitex individual 12v, caixa térmica 12v – NTK e caixa térmica 12v). Em reunião 

(28/06/2019) do Comitê de alimentação foi acordado que as EPSs apresentarão um plano de 

ação até 15/07/2019 e que todas as empresas que após apresentarem o plano de ação, terão o 

prazo de 90 dias para realizar as adequações necessárias. Mediante as ações já realizadas e 

que ainda estão em fase de implantação, mesmo diante da única reclamação que já foi tratada 

com a substituição do fornecedor de alimentação, serão acompanhadas as tratativas na 

próxima auditoria. 

 

4.3. Cumprimento de relatórios de não conformidades anteriores (NCRs) 
 
A seção a seguir descreve as atividades do empreendimento certificado visando o cumprimento 
de cada NCR aplicada durante auditorias anteriores. Para cada NCR solicitado são apresentadas 
as evidências de auditoria e a descrição de seu estado atual, em conformidade com as 
categorias da tabela abaixo. Falhas no cumprimento dos NCRs podem resultar na sua conversão 
para não conformidades maiores com prazo de cumprimento de três meses e risco de 
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suspensão/cancelamento do certificado. A seguinte classificação é usada para indicar a situação 
de cada NCR: 
 

Categorias de situação Explicação 

Encerrado A operação cumpriu satisfatoriamente o NCR. 

Aberto A operação não cumpriu ou cumpriu parcialmente o NCR. 

 
 Marcar caso não aplicável (não há NCRs abertos a serem revisadas). 

 
 

4.4. Seguimentos de não conformidades anteriores 
 

 Marcar caso não aplicável (não há NCRs abertas a serem revisadas ou todos os NCRs foram 
encerrados durante este monitoramento anual). 
 
 

4.5. Descrição de novas não conformidades encontradas (NCRs) 
 
Uma não conformidade é uma discrepância ou falha identificada entre algum aspecto do sistema 
de gestão do EMF e um ou mais requisitos de certificação. Dependendo da gravidade da não 
conformidade, a equipe de avaliação a classifica como uma não conformidade maior ou menor. 
 

• Não conformidade Maior é resultante de uma falha fundamental para atingir o objetivo do 

critério. Uma série de não conformidades menores em um requerimento pode ter um efeito 

cumulativo e ser considerada uma não conformidade maior. 

 

• Não conformidade Menor é uma não conformidade não usual, temporária ou não 

sistemática, para a qual os efeitos são limitados. 

 

NCR # 01/19  

Norma e Requisito ABNT NBR 14789:2012 – Manejo Florestal Sustentável – Princípios, 

critérios e indicadores para plantações florestais, indicador 4.3.a 

Seção do Relatório Anexo III. 

Descrição da não conformidade e evidências relacionadas 

Não conformidade: No uso do agrotóxico isca formicida, na aplicação mecanizada, não são 

observadas as recomendações técnicas para o manuseio, preparação e aplicação de produto 

agrotóxico necessário para as operações florestais. 

Evidências: Em uma frente de aplicação mecanizada de isca formicida, de uma EPS, na 

operação de abastecimento dos tanques de isca formicida, cujo princípio ativo é a sulfluramida, 

foi constatado repetido derramamento de isca formicida fora dos tanques e no solo florestal. O 

trabalhador que realizava a operação estava com os EPIs requeridos, mas rasgava os sacos 

plásticos de isca formicida com as mãos, sem auxílio de um instrumento apropriado, momento 

em que caiam iscas para fora da boca de abastecimento do tanque acoplado ao trator. Na 

sequência, o trabalhador virava o saco plástico no avesso para colocá-lo na caixa de papelão 

destinada às embalagens vazias, momento em que se pode observar que ainda restavam iscas 
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formicidas no saco plástico que caiam no solo e na caixa de papelão com embalagens 

esvaziadas. Foi verificado que sacos plásticos cheios com isca formicida apresentavam rasgos 

ocorridos na transferência das embalagens entre locais de operação, não havia prioridade em 

utilizar essas embalagens para encher os tanques do trator de modo a evitar derramamentos de 

isca formicida no solo. 

Solicitação de ação corretiva O EMF deve implementar ações corretivas para demonstrar 

conformidade com os requisitos referenciados acima. 

 

Nota: ações corretivas efetivas devem focar no encaminhamento da 

ocorrência descrita na evidência acima, bem como eliminar e prevenir a 

causa principal com o objetivo de não haver a recorrência da não-

conformidade. 

Prazo para a adequação  Até o próximo monitoramento. 

Evidência objetiva para 
finalização da NCR fornecida 
pelo EMF  

PENDENTE. 

Avaliação da eficácia da NCR PENDENTE. 

Situação do NCR ABERTO. 

Comentários (opcional) N/A. 

 
4.6. Observações 
 
Observações podem ser aplicadas quando os estágios iniciais de um problema são 
identificados e não constituem uma não conformidade atual, mas podem se tornar uma não 
conformidade futura se ações não forem tomadas pelo empreendimento. 
 

 

4.7. Conclusões de auditoria 
 

Com fundamento na análise da conformidade do manejo do EMF com relação aos princípios, 
critérios e indicadores, a equipe de auditoria recomenda: 

 

Requisitos atendidos, manutenção da certificação recomendada. 

Mediante aceitação dos NCRs aplicados abaixo: 

NCR#01/19 

 
Requisitos de certificação não atendidos.  

NCR(s) não atendido(s); suspensão requerida. 

Comentários adicionais: N/A 

Problemas identificados 
como controversos ou de 
difícil avaliação: 

N/A 
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ANEXO I – Escopo do EMF  
(OBSERVAÇÃO: formulário a ser preenchido pelo cliente antes da auditoria. As informações devem ser 
verificadas pela equipe de auditoria). 

Informações sobre o empreendimento de manejo florestal: 

Nome Legal do EMF:   

 
1. Escopo do certificado 

Tipo do Certificado: individual. 

 
2. Informação do EMF 

Zona Florestal  Tropical. 

Área certificada por tipo de floresta     

- Natural 93.097 hectares 

- Plantação 202.228 hectares 

Margens de rios e corpos de água 1.631,80 quilômetros lineares 

 
3. Classificação da área florestal 

Área total certificada 310.623 ha 

1. Total da área florestal no escopo do certificado. Total da área florestal no escopo do 
certificado 

295.295 ha 

       a. Área de produção florestal 202.228 ha  

       b. Área florestal não produtiva  93.097 ha 

- Áreas de proteção florestal (reservas) 93.097 ha  

- Áreas protegidas sem operação de colheita e 
manejadas somente para produção de NTFP 
ou serviços 

0,00 ha 

2. Área não florestal (ex., margens de rios, formações rochosas, campos, etc.) 15.626 ha 

 
4. Espécies e taxa sustentável de colheita 

Nome científico Nome comum / comercial Safra atual 
(2018) 

Safra projetada 
para o próximo ano 

  9.160.247 m3 9.160.247  m3 

Total  9.160.247 m3 9.160.247  m3 

 

Total estimado de produção anual de toras 9.160.247  m3 

Total estimado de produção anual certificada (produtos NTFP): N/A m3 

Lista de produtos NTFPs certificados: 
 

N/A m3 

5. Trabalhadores 

Número de trabalhadores (incluindo funcionários, de meio-expediente e trabalhadores temporários): 

Número total de trabalhadores: 4.637 trabalhadores 

Do total de trabalhadores acima: 4.344 homens 293 mulheres 

Número de acidentes graves 04 

Número de fatalidades 00 

                                                      
1
 Considerar o ponto central do EMF ou grupo, com um máximo de 5 casas decimais. 

Certificado de grupo: Lista de Membros do grupo, se aplicável 

UMF 
Nome/Descrição 

Área Tipo de Floresta Localização 
Latitude/Longitude

1
 

N/A. [N/A.] ha Plantação florestal. N/A. 
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ANEXO II – Lista de partes interessadas consultadas  
Lista de funcionários do EMF 
 
 
 
Lista de outros consultados 
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ANEXO III – Conformidade aos padrões de manejo florestal  
 
A tabela a seguir demonstra a conformidade ou não com o padrão de manejo florestal ABNT NBR 
14789:2012: 
 

P & C 

Conformidade: 

Sim, Não, N/A. 

ou N/M. 

Descrição do atendimento dos requisitos da norma 

(incluir os elementos organizacionais que foram 

avaliados). 

NCR/OBS 

(#) 

Princípio 1 – Cumprimento da legislação. 

1.1     

a) N/M Indicador não monitorado N/A 

b) N/M Indicador não monitorado N/A 

1.2    

a) N/M Indicador não monitorado N/A 

b) Sim 

Foi apresentado um mapa com a localização das 

comunidades afetadas pelo manejo da organização, com 

abrangência de um raio de até 250 km (nos municípios de 

Ribas do Rio Pardo, Água Clara, Santa Rita do Pardo, 

Bataguassu, Brasilândia, Três Lagoas, Selvíria, Inocência 

e Aparecida do Taboardo). Em entrevista com a consultora 

foram apresentados os programas e projetos com base na 

caracterização de cada comunidade (Consolidado Projetos 

Social 2018). 

N/A 

c) N/M Indicador não monitorado N/A 

d) N/M Indicador não monitorado N/A 

e) Sim 

Em entrevista com o Coordenador de Gestão Imobiliária 

foi apresentado o procedimento (PO.27.03.001 – 

Procedimento para tratamento de ocorrências patrimoniais 

de imóveis rurais, revisão 00) que estabelece as diretrizes 

sobre casos de invasão, reclamação/reivindicação de 

imóveis rurais e ações judiciais sobre imóveis. O 

procedimento prevê uma proposta de acordo prévio 

(negociação) e se não aceita pelo reclamante, informa ao 

setor jurídico para tomada de medidas 

judiciais/administrativas. Para o único caso judicializado 

pela organização, foram apresentados documentos 

(Notificação_Laguna; Notificação Laguna_ Muriel Tabox) 

que demonstram que a organização realizou uma 

notificação extra-judicial com a parte reclamante.  

 

N/A 

1.3.    

a) N/M Indicador não monitorado N/A 

b) N/M Indicador não monitorado N/A 
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c) N/M Indicador não monitorado N/A 

d) N/M Indicador não monitorado N/A 

e) Sim 

Em entrevista com a gestora de GG foi verificado que são 

previstos treinamentos em saúde e segurança do trabalho, 

por meio de um acompanhamento mensal (Estratégia - 

Gente e Gestão). 

N/A 

Princípio 2 – Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto, médio e longo prazos, em busca 

da sua sustentabilidade. 

2.1     

a) N/M Indicador não monitorado N/A 

b) Sim 

O manejo florestal da organização visa a produção de 

madeira para abastecimento de fábricas de celulose e 

papel, como registrado no item 3. APRESENTAÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO, do PMF (MA.12.13.003) na página 

10/113. O gênero de árvore cultivado para essa finalidade 

é o Eucalyptus, utilizando a organização de materiais 

genéticos predominantemente de híbridos de Eucalyptus 

grandis e Eucalyptus urophyla, conforme Tabela 3 – 

Dados Gerais do Empreendimento SUZANO MS, 

apresentada na página 22/113 do PMF. O histórico e as 

avaliações do negócio, como constam no PMF, não 

remetem a aspectos de inadequações na escolha do 

gênero Eucalyptus para a produção de madeira. Há um 

histórico de cultivos de eucalipto para a produção de 

madeira para a fabricação de celulose e papel no país e 

os resultados de produtividade e atendimento da demanda 

industrial pela organização evidenciam que as espécies 

cultivadas são adequadas. Em campo não foram 

constatadas condições de plantios florestais em condições 

de comprometimento dos usos finais pretendidos. 

N/A 

c) N/M Indicador não monitorado N/A 

d) N/M Indicador não monitorado N/A 

e) N/M Indicador não monitorado N/A 

f) N/M Indicador não monitorado N/A 

2.2     

a) N/M Indicador não monitorado N/A 

b) N/M Indicador não monitorado N/A 

c) N/M Indicador não monitorado N/A 

d) N/M Indicador não monitorado N/A 

e) N/M Indicador não monitorado N/A 

h)  

Com base nos resultados das análises dos remanescentes 

naturais, a Organização adota medidas de conservação e 

restauração destas áreas visando sua viabilidade no longo 

prazo. Todas as fazendas são inseridas na base 

cartográfica e cadastral (SGF). A inserção de uma 
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propriedade é realizada a partir de levantamento 

topográfico com delimitação do perímetro da propriedade 

e do uso e ocupação do solo (Áreas de Reserva Legal, 

Preservação Permanente, outras áreas de conservação e 

infraestrutura), definição do código da propriedade, nome 

do projeto (fazenda), regional, gleba (se aplicável), área 

total e talhões. Além disso, as áreas encontram-se 

cadastradas no CAR desde 2015, e a empresa se 

antecipou na implantação dos PRADA, onde as atividades 

de restauração são monitoradas até o terceiro ano da sua 

execução, devendo o proprietário ou possuidor inserir no 

sistema CAR/MS o Relatório Técnico de Monitoramento 

com a respectiva anotação de responsabilidade técnica 

(ART). Deve ser apresentado a cada três anos, até a 

restauração final da área, e a não apresentação do 

relatório implica em sanções administrativas de infração à 

legislação ambiental. Em entrevista com o coordenador da 

área de meio ambiente, a apresentação dos relatórios 

deverá ocorrer no segundo semestre de 2019. Estes 

relatórios determinarão o estágio atual da vegetação, 

quais atividades já foram realizadas e/ou quais devem 

realizadas nos próximos anos (Restauração_MS). O 

procedimento operacional (PO.12.13.008 – Restauração 

Ambiental de Áreas Destinadas à Conservação – rev.03), 

descreve os procedimentos para restauração ambiental 

das áreas destinadas à conservação na UMF de MS, a fim 

de propiciar condições para o retorno da vegetação nativa, 

proporcionando o aumento dos serviços ambientais 

fornecidos, ampliando o valor ambiental das propriedades 

e proporcionando uma boa qualidade de vida das 

populações presentes no entorno. 

f) N/M Indicador não monitorado N/A 

2.3     

a) Sim 

A organização informa no PMF (MA.12.13.003), no item 

9.3.2 Silvicultura, que foram realizados vários ciclos de 

melhorias e pesquisas para se identificar o material 

genético de espécies do gênero Eucalyptus cultivados. As 

pesquisas e estudos da organização contam com um 

centro tecnológico que, entre outras linhas de ação, 

engloba as áreas de genética e melhoramento florestal e 

manejo florestal, como reportado no PMF na página 

66/113. Pesquisas também são desenvolvidas na área de 

proteção florestal contra pragas e doenças, em sistema 

cooperativo com outras organizações e a academia, o que 

é reportado no PMF na página 69/113, iniciativa que 

permite controle sobre riscos locais de fitossanidade. Em 

N/A 
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entrevista para a auditoria, profissional da área 

discorrendo sobre pesquisas realizadas, apresentou o 

documento Monitoramento de Recursos Hídricos e Clima, 

de junho de 2019 \ com informações sobre os projetos 

TECHS e de torres de fluxo, que analisam condições 

ambientais locais e comportamento de diferentes materiais 

genéticos das plantações florestais e modelo de manejo. 

b)    

c) Sim 

Modificações efetuadas em função de monitoramentos da 

organização são aplicadas no campo. As análises críticas 

periódicas contribuem para as tomadas de decisões e 

alterações nos procedimentos operacionais.  Como 

exemplo, pode-se relatar o aumento na frequência das 

rondas em AAVCs formando uma rotina superior as áreas 

de florestas plantadas, e com isso os chamados para 

casos de média e alta gravidades tem uma resposta mais 

rápida. No caso do monitoramento de processos erosivos, 

buscou-se aprimorar e nivelar o relato do processo erosivo 

para que casos mais intensos tivessem prioridade na 

regularização. 

N/A 

d) N/M Indicador não monitorado N/A 

e) N/M Indicador não monitorado N/A 

f) Sim 

O PMF (MA.12.13.003) apresenta os sistemas de colheita 

e silvicultura, reportando sobre as operações e os 

equipamentos utilizados, estes apresentados em fotos. O 

PMF, no item 9.3.4 Excelência e Desenvolvimento 

Operacional, informa sobre diretriz da organização no 

sentido de buscar e implantar novas tecnologias para os 

processos do manejo florestal. Na auditoria de campo, 

pode-se verificar adequação dos equipamentos em 

operação, não se verificando inadequações que pudessem 

apresentar em relação às condições de topografia, solo, 

clima, plantios florestais, estradas e áreas de 

remanescentes da vegetação nativa. 

N/A 

g) Sim 

A organização possui eficiência operacional e a 

competitividade no mercado florestal, produzindo produtos 

de qualidade e investindo em pesquisa e desenvolvimento. 

Foi realizada entrevista com a equipe de Pesquisa e 

Desenvolvimento, que apresentaram os estudos atuais e 

as áreas de desenvolvimento, onde recursos são 

investidos juntamente com empresas parceiras. Este 

investimento em modernização e otimização busca reduzir 

os custos unitários de produção e elevar sua produtividade 

florestal, industrial e administrativa, e continua a analisar e 

implementar ações que permitam aumentar sua eficiência 

N/A 
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operacional. Conforme descrito no Plano de Manejo, a  

empresa investe permanentemente em pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos provenientes da base 

florestal com alta rentabilidade e escalabilidade que 

inovam e quebram paradigmas. O pilar de negócios 

adjacentes busca novas utilizações da base de ativos, 

diversificando os produtos da Companhia. Foram 

anunciados nessa frente investimentos em biotecnologia 

(FuturaGene), na produção de celulose Fluff, em lignina e 

na entrada no segmento de tissue, além do melhoramento 

genético realizado em suas UMF (MA.12.13.003). 

2.4    

a) Sim 

Todas as fazendas da UMF são inseridas na base 

cartográfica e cadastral (SGF) da organização. A inserção 

de uma propriedade é realizada a partir de levantamento 

topográfico com delimitação do perímetro da propriedade 

e do uso e ocupação do solo (Áreas de Reserva Legal, 

Preservação Permanente, outras áreas de conservação e 

infraestrutura), definição do código da propriedade, nome 

do projeto (fazenda), regional, gleba (se aplicável), área 

total e talhões. Em relação a produção florestal, todos 

carregamentos de madeira entregue nas fábricas são 

acompanhados de um documento denominado CMM, que 

trazem informações como:  área de origem da madeira 

(ex. área e talhão da madeira oriunda de áreas próprias, 

contrato de arrendamento, contrato parceria, compra, 

contrato permuta etc.); quantidade de madeira estimada 

(em m3) para efeito fiscal; data de saída do carregamento 

do ponto de origem.  Ao entrar na fábrica, cada 

carregamento de madeira e sua respectiva guia CMM ou 

CEM podem ser associados, via sistemas informatizados, 

à seguinte informação: quantidade de madeira (em m3) 

real - atribuída após pesagem do caminhão; data de 

entrega da madeira na fábrica; categoria de origem da 

madeira (certificada ou não certificada). 

N/A 

b) Sim 

O procedimento operacional (MG.01.01.009 – Manual de 

Cadeia de Custódia Manejo Florestal, revisão 07), que 

define o sistema de controle da madeira, de forma a 

garantir as informações sobre a origem da floresta 

plantada ou tora ou cavaco (madeira em pé ou compra) 

em todas as fases do processo operacional do manejo, ou 

seja, corte, baldeio, carregamento, transporte ou compra 

de madeira até a entrega para a unidade industrial. a 

organização não terceiriza o manejo ou processamento de 

material certificado FSC antes da transferência da 

madeira. A aquisição é feita através da compra de madeira 

N/A 
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certificada em pé e faz o repasse para unidade industrial 

de Três Lagoas, de forma a manter a rastreabilidade nos 

contratos de compra da madeira constam os dados da 

certificação e na guia CMM menciona o número do 

contrato.  A organização não comercializa a madeira de 

terceiros dentro do seu escopo de certificação florestal. O 

Item “3.3.4. Compra de material de outras empresas” 

descreve o procedimento para a compra de madeira de 

terceiros. 

c) Sim 

A organização apresentou o (Manual de Cadeia de 

Custódia do Manejo Florestal - MG.01.01.009 – revisão 

07), que garante a rastreabilidade da madeira certificada 

nas fases de operação do manejo florestal até a entrega 

no pátio da unidade industrial, do qual a posse do produto 

certificado é transferida. O procedimento é abrangente a 

atende a todas as unidades e modelos de aquisição e 

comercialização de madeira praticados pela organização, 

porém para esta UMF se baseia na simples transferência 

da floresta para a fábrica. o sistema de rastreamento é 

baseado em formulários de apontamento, documento de 

transporte e notas fiscais de venda ou transferência 

(CMM).  

N/A 

d) Sim 

A organização não possui depósitos intermediários onde 

possa ocorrer a mistura de materiais. A Porta da Floresta 

descrita, é o ponto a partir do qual a posse do produto 

certificado é transferida ao cliente. A organização adota a 

transferência de posse do produto certificado e não 

certificado da unidade de manejo florestal para a Indústria, 

conforme descrito no procedimento MG.01.01.009 – 

Manual de Cadeia de Custódia Manejo Florestal, revisão 

07, item 3.2.1. Não há processamento de madeira antes 

da saída da porta da floresta. Toda a madeira certificada é 

transferida das fazendas para a fábrica em Três 

Lagoas/MS. A organização possui um sistema de controle 

eficiente que garante a rastreabilidade da madeira por 

meio do cadastro florestal das áreas certificadas e a guia 

CMM, onde consta informações sobre a origem da 

madeira. Este documento descrê também se a madeira é 

certificada, sendo utilizado em todo o percurso do 

transporte. 

N/A 

e) Sim 

As florestas da organização na UMF de Três Lagoas, a 

performance da floresta é monitorada desde os 120 dias, 

por meio do Inventário Florestal Qualitativo (IFQ), que 

fornece informações sobre a sobrevivência, altura e 

homogeneidade dos plantios. A partir do segundo ano 

inicia-se o acompanhamento da dinâmica de crescimento 

N/A 
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da floresta por meio do Inventário Florestal Contínuo (IFC). 

O IFC permite o conhecimento do volume de madeira na 

idade atual e a projeção para idades futuras, informações 

estas que servem de subsídio para o processo de 

Planejamento de Longo Prazo e para o plano de 

suprimento de madeira de curto prazo das Unidades 

Industriais (MA.12.13.003 – Plano de Manejo Florestal). 

Princípio 3 – Zelo pela diversidade biológica. 

3.1     

a) N/M Indicador não monitorado N/A 

b) N/M Indicador não monitorado N/A 

c) N/M Indicador não monitorado N/A 

d) N/M Indicador não monitorado N/A 

3.2     

a) N/M Indicador não monitorado N/A 

b) N/M Indicador não monitorado N/A 

c) Sim 

Foi evidenciada que a Organização possui detalhada base 

cartográfica das áreas certificadas do escopo, com a 

descrição dos habitats das espécies endêmicas, raras e 

ameaçadas de extinção. A Organização mantém 

mecanismos para identificar indícios da presença de 

espécies endêmicas, raras, ameaçadas ou em perigo de 

extinção e de seus habitats na UMF. O procedimento 

operacional (PO.12.13.029 – Monitoramentos Ambientais 

– rev. 4), estabelece as condições e metodologias dos 

monitoramentos, do ponto de vista ambiental, saúde e 

segurança dos processos nas áreas da UMF. Entre os 

monitoramentos ambientais realizados, estão os 

monitoramentos de fauna e flora, que auxiliam na 

identificação da presença das espécies presentes nas 

áreas da UMF. O monitoramento de fauna (avifauna e 

mastofauna) é realizado a cada três anos e seu plano de 

amostragem se baseia na observação direta, armadilhas 

fotográficas e redes, coleta de vestígios, como pegadas, 

fezes, vocalização, entre outros. O monitoramento de flora 

é realizado a cada quatro anos e a amostragem se baseia 

na implantação de parcelas ou pontos amostrais, 

expeditos e permanentes, alocadas nos diversos 

ambientes. Como resultado destes levantamentos, são 

apresentados relatórios técnicos realizados por empresas 

prestadoras de serviços. Foi apresentado o Relatório de 

Monitoramento de Fauna e Flora para a unidade de Três 

Lagoas/MS (Resultados Monitoramento Fauna e 

Flora_ResumoTLS.xlsx), que descreve a existência de dez 

pontos de monitoramento fixos para a biodiversidade, 

N/A 
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além da presença de quatro AAVCs, ou seja, áreas com 

fragmentos de vegetação nativa e que abrigam um grande 

número de animais e espécies com algum grau de 

ameaça de extinção, espécies raras ou próprias de um 

bioma ou ecossistema. Segundo a lista oficial do IBAMA, 

que caracteriza se a espécie possui algum risco de 

extinção, dentre as 474 espécies de plantas catalogadas, 

2 encontram-se ameaçadas e dentre as 722 espécies de 

animais catalogadas, 07 encontram-se ameaçadas. A 

tabela (Resultados Monitoramento Fauna e Flora_TLS), 

descreve a lista completa de espécies levantadas e sua 

classificação se de ameaça seguindo diferentes fontes de 

informação (IBAMA, IUCN, Endêmicas do Cerrado e 

CITES I, II e III).  

Todas as fazendas são inseridas na base cartográfica e 

cadastral (SGF). A inserção de uma propriedade é 

realizada a partir de levantamento topográfico com 

delimitação do perímetro da propriedade e do uso e 

ocupação do solo (Áreas de Reserva Legal, Preservação 

Permanente, outras áreas de conservação e 

infraestrutura), definição do código da propriedade, nome 

do projeto (fazenda), regional, gleba (se aplicável), área 

total e talhões. Além disso, as áreas encontram-se 

cadastradas no CAR desde 2015, e a empresa se 

antecipou na implantação dos PRADA, onde as atividades 

de restauração são monitoradas até o terceiro ano da sua 

execução, devendo o proprietário ou possuidor inserir no 

sistema CAR/MS o Relatório Técnico de Monitoramento 

com a respectiva anotação de responsabilidade técnica 

(ART). 

d) N/M Indicador não monitorado N/A 

e) N/M Indicador não monitorado N/A 

f)    

g) N/M Indicador não monitorado N/A 

h) N/M Indicador não monitorado N/A 

i) N/M Indicador não monitorado N/A 

3.3     

a) Sim 

O PMF (MA.12.13.003), no item 9 MANEJO FLORESTAL, 

apresenta diretriz para a realização de monitoramentos de 

pragas, na estratégia de desenvolvimento de novos 

materiais genéticos. No sub item 9.3.2.3 Manutenção 

Florestal, Pragas e Doenças, apresentando diretrizes para 

garantia do crescimento e produtividade florestal, trata do 

MIP e do MID, prevendo os monitoramentos e o controle 

integrado visando minimizar impactos ambientais, em 

N/A 
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custos e como auxilio à sustentabilidade; nesse sub item 

informa sobre ocorrência de formigas cortadeiras e a 

necessidade de controles. 

b) Sim 

O PMF (MA.12.13.003), no item 13.3.1 Atendimento a 

Emergências, informa sobre o Plano de Atendimento a 

Emergência Florestal que contempla ações preventivas e 

corretivas para incêndios florestais. A organização dispõe 

de um conjunto de torres, equipadas com câmeras que 

transmitem a uma central as imagens que abrangem 

praticamente toda a área florestal. Na central, pode ser 

feita a triangulação da localização de possíveis incêndios 

e o acionamento de recursos. Existe ação cooperativa 

com outras organizações florestais e instituições públicas 

para o combate ao fogo na floresta. A central de controle 

foi verificada durante a auditoria, tendo-se assistido a 

simulação de ações e verificados registros de eventos 

reais. A organização não utiliza o fogo no manejo florestal, 

desenvolvendo o cultivo mínimo como informado no PMF, 

no item 9.3.2 Silvicultura, na página 50/113. Na auditoria 

de campo não foram verificados vestígios de uso do fogo 

no preparo do solo ou em outras circunstâncias de 

manejo. 

N/A 

c) Sim 

- Para reportar sobre os monitoramentos climáticos, o 

profissional da área apresentou suas evidências no 

documento Monitoramento de Recursos Hídricos e Clima, 

de junho de 2019 (Audit_Recursos Hidricos_2019_CT) 

que informa haver na UMF 19 estações meteorológicas e 

3 torres de fluxo. As interações das plantações florestais e 

as condições climáticas são objeto de projetos 

cooperativos informados no documento. 

- No documento Proteção Florestal Corporativa, de julho 

de 2019 (Proteção Florestal), são apresentadas 

informações sobre o Sistema Integrado de Proteção 

Florestal que, entre outras finalidades, abrange os 

monitoramentos para detecção de pragas e doenças. Em 

relação às formigas cortadeiras o documento trata da 

questão a partir do slide 10, informando as atividades de 

planejamento, desenvolvimento e avaliação de resultados 

do monitoramento da ocorrência dessa praga. O 

monitoramento de matocompetição é apresentado a partir 

do slide 23, no que a organização denomina 

Monitoramento/Radar. No slide 29 outras pragas 

monitoradas são informadas. Acerca dessas atividades, o 

especialista da área foi entrevistado na auditoria. 

N/A 

d) N/M Indicador não monitorado N/A 
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e) N/M Indicador não monitorado N/A 

3.4     

a) Sim 

A diversidade de espécies e ecossistemas é conhecida na 

escala da unidade de manejo florestal, com base nas 

melhores informações disponíveis. A lista de espécies de 

flora e fauna (mamíferos e avifauna) é apresentada no 

documento (Resultados Monitoramento Fauna e 

Flora_TLS). O plano de manejo descreve o meio biótico da 

região onde a UMF está inserida. A caracterização da 

cobertura vegetal na área de abrangência da UMF, 

definida pelo IBGE, é de Cerrado, Mata Atlântica e 

transição entre os dois biomas. O cerrado, vegetação 

predominante na região, possui tipologias que variam 

desde o Campo Cerrado ao Cerradão ou cerrado 

florestado, em que é possível encontrar formações 

florestais, com árvores de 10 a 15 m de altura (Plano de 

Manejo_MA.12.13.003). 

N/A 

b) Sim 

A Organização mantém mecanismos para identificar 

indícios da presença de espécies endêmicas, raras, 

ameaçadas ou em perigo de extinção e de seus habitats 

na UMF. O procedimento operacional (PO.12.13.029 – 

Monitoramentos Ambientais – rev. 4), estabelece as 

condições e metodologias dos monitoramentos, do ponto 

de vista ambiental, saúde e segurança dos processos nas 

áreas da UMF. Entre os monitoramentos ambientais 

realizados, estão os monitoramentos de fauna e flora, que 

auxiliam na identificação da presença das espécies 

presentes nas áreas da UMF. O monitoramento de fauna 

(avifauna e mastofauna) é realizado a cada três anos e 

seu plano de amostragem se baseia na observação direta, 

armadilhas fotográficas e redes, coleta de vestígios, como 

pegadas, fezes, vocalização, entre outros. Como resultado 

destes levantamentos, são apresentados relatórios 

técnicos realizados por empresas prestadoras de serviços. 

Foi apresentado o Relatório de Monitoramento de Fauna e 

Flora para a unidade de Três Lagoas/MS (Resultados 

Monitoramento Fauna e Flora_ResumoTLS.xlsx), que 

descreve a existência de dez pontos de monitoramento 

fixos para a biodiversidade, além da presença de quatro 

AAVCs, ou seja, áreas com fragmentos de vegetação 

N/A 
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nativa e que abrigam um grande número de animais e 

espécies com algum grau de ameaça de extinção, 

espécies raras ou próprias de um bioma ou ecossistema.  

 

O Plano de Manejo e outras políticas e procedimentos 

relevantes da Organização claramente identificam ações, 

que são estabelecidas para proteger, manter ou melhorar 

e salvaguardar a presença de espécies endêmicas, raras, 

ameaçadas ou em perigo de extinção e seus habitats. 

Entre estas ações, existe a consolidação de estudos para 

a ampliação de corredores ecológicos regionais, combate 

a incêndios florestais, colheita em mosaicos nas áreas de 

produção próximas as AAVCs, além da conscientização 

de trabalhadores e vizinhos em relação às proibições 

legais de caça e pesca (Plano de Manejo_MA.12.13.003). 

 

c) Sim 

O Plano de Manejo Florestal e seus documentos anexos, 

incorporam os resultados levantamentos, monitoramentos 

e inventários florestais realizados. O Item “11.4. Plano de 

Monitoramento” descreve os monitoramentos ambientais, 

sociais e econômicos existentes na unidade de manejo, de 

forma a assegurar a interação entre o planejado e a 

execução, possibilitando a correção de desvios e 

retroalimentação permanente de todo o processo, de 

acordo com este plano de manejo. O documento anexo: 

“Plano de Monitoramento” encontra-se elaborado e 

implementado. O material é um fluxograma, bastante 

detalhado, que descreve cada um dos monitoramentos 

realizados nas áreas ambiental, social e econômico, assim 

como a norma e o procedimento operacional que orientam 

os monitoramentos. Para cada um dos monitoramentos 

listados foram realizadas entrevistas com os responsáveis 

das áreas, assim como apresentações detalhadas de cada 

tema analisado (FL.12.00.004_Plano Monitoramento). 

N/A 

d) Sim 

A Organização mantém mecanismos para identificar 

indícios da presença de espécies endêmicas, raras, 

ameaçadas ou em perigo de extinção e de seus habitats 

na UMF. O procedimento operacional (PO.12.13.029 – 

Monitoramentos Ambientais – rev. 4), estabelece as 

condições e metodologias dos monitoramentos, do ponto 

de vista ambiental, saúde e segurança dos processos nas 

áreas da UMF. Como resultado destes levantamentos, são 

N/A 
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apresentados relatórios técnicos realizados por empresas 

prestadoras de serviços. Foi apresentado o Relatório de 

Monitoramento de Fauna e Flora para a unidade de Três 

Lagoas/MS (Resultados Monitoramento Fauna e 

Flora_ResumoTLS.xlsx), que descreve a existência de dez 

pontos de monitoramento fixos para a biodiversidade, 

além da presença de quatro AAVCs, ou seja, áreas com 

fragmentos de vegetação nativa e que abrigam um grande 

número de animais e espécies com algum grau de 

ameaça de extinção, espécies raras ou próprias de um 

bioma ou ecossistema. Segundo a lista oficial do IBAMA, 

que caracteriza se a espécie possui algum risco de 

extinção, dentre as 474 espécies de plantas catalogadas, 

2 encontram-se ameaçadas e dentre as 722 espécies de 

animais catalogadas, 07 encontram-se ameaçadas. A 

tabela (Resultados Monitoramento Fauna e Flora_TLS), 

descreve a lista completa de espécies levantadas e sua 

classificação se de ameaça seguindo diferentes fontes de 

informação (IBAMA, IUCN, Endêmicas do Cerrado e 

CITES I, II e III). 

3.5    

a) N/M Indicador não monitorado N/A 

b) N/M Indicador não monitorado N/A 

c) N/M Indicador não monitorado N/A 

d) Sim 

Constam do plano de monitoramento da organização a 

ocorrência de pragas e doenças, incêndios, espécies 

invasoras, flora e fauna silvestres, como apresentado em 

documento (FL.12.00.004_Plano Monitoramento). Para o 

que a organização denomina como categoria, cada uma 

das ocorrências é monitorada por norma ou procedimento, 

tendo-se estabelecido indicadores, formato de registro, 

frequência de realização e área responsável. No 

documento INTELIGÊNCIA PATRIMONIAL, de junho de 

2019 (Auditoria MS – Monitoramento de Ocorrências) a 

organização evidencia monitoramentos e resultados da 

vigilância patrimonial que abrangem áreas de 

remanescentes da vegetação nativa, foco do controle de 

espécies exóticas invasoras. O especialista na área, tendo 

por base o documento Espécies exóticas em áreas de 

conservação, de julho de 2019 (Exótica), relatou sobre 

diretrizes, estratégias e resultados obtidos no controle de 

espécies exóticas invasoras. 

N/A 

3.6    

a)    

b)    
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c) N/M Indicador não monitorado N/A 

d) N/M Indicador não monitorado N/A 

Princípio 4 – Respeito às águas, ao solo e ao ar. 

4.1    

a) Sim 

A organização realiza a caracterização dos solos que 

cultiva, tendo produzido o documento Solos e Manejo 

Florestal (Auditoria_TLS – SOLOS E MANEJO 2019) que 

apresenta o modelo de gestão e as práticas realizadas 

para conhecer os diferentes tipos de solos da UMF. O 

especialista da área relatou sobre a realização de 

levantamentos de solos, produção de mapas e aplicações 

desses estudos no preparo do solo e nas fertilizações. 

N/A 

b)    

c) N/M Indicador não monitorado N/A 

d) N/M Indicador não monitorado N/A 

e) N/M Indicador não monitorado N/A 

4.2    

a) Sim 

O delineamento das plantações e as práticas de manejo 

previnem, minimizam e, quando necessário, mitigam a 

degradação do solo. Nas observações de campo, não 

foram encontrados pontos de solo degradado. A 

Organização concentra esforços através de sua área de 

pesquisa para a melhoria de seu manejo e diminuição dos 

impactos ambientais gerados pela atividade. As principais 

linhas de pesquisas e atividades de apoio ao manejo 

florestal são relacionadas aos levantamentos de solo, 

fertilização (monitoramento e recomendação), preparo de 

solo, espaçamento, arranjo de plantio e manejo da rebrota. 

Os objetivos destas pesquisas são aumentar a 

produtividade da base florestal, otimizar o uso de recursos, 

reduzir custos dos processos produtivos e viabilizar novas 

oportunidades para uso da biomassa florestal, sempre 

prezando pela sustentabilidade do negócio. A Organização 

conta com um detalhado mapeamento de solos desde 

1988, disponibilizado no sistema eletrônico de gestão 

SGF. A Organização conta com 192.667,57 ha de 

mapeados com levantamento semi-detalhado de solos, 

dos quais 8.082,12 ha foram levantados no período de 

2018/2019 e em processo de importação para a base de 

cadastro. Dessa forma, totaliza-se 200.749,69 ha 

mapeados, ou seja, 99,13% da base com informações dos 

solos das fazendas disponibilizadas na base cadastral da 

empresa (Auditoria_TLS - SOLOS E MANEJO_2019). 

 

N/A 

b) Sim O PMF (MA.12.13.003), no item 10.4 Solos e Nutrição N/A 
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Florestal, apresenta como diretrizes o desenvolvimento e a 

busca de conhecimentos e tecnologias de solos e nutrição, 

entre outras áreas, para os diferentes ambientes de 

atuação da organização. É informado no PMF que a 

organização está realizando o mapeamento do solo em 

suas áreas de atuação, com investimentos no 

mapeamento de novas áreas adquiridas. O PMF 

estabelece que a interpretação do mapeamento do solo é 

o primeiro passo para definição de práticas de adubação, 

visando com esta prática a produção ambientalmente 

sustentável e economicamente viável dos plantios de 

eucalipto na UMF. Através de pesquisas, a organização 

busca assegurar a conservação dos solos, a reposição de 

nutrientes por meio de adubações balanceadas e manejo 

de resíduos de colheita, conforme consta no PMF, na 

página 70/113. O PMF prevê ainda a prática da adubação 

na restauração florestal, como informa no item 11.3.2 

Restauração Florestal. A auditoria de campo evidenciou 

que está havendo colheita e transporte de madeira para 

fontes consumidoras, o que, tecnicamente, justificaria a 

reposição dos nutrientes exportados dos talhões 

cultivados. 

- Em entrevista com os profissionais da área de 

Tecnologia e Inovação, foi apresentado o documento 

Solos e Manejo Florestal (Auditoria_TLS – SOLOS E 

MANEJO 2019), no qual são informadas linhas de 

pesquisa em: Levantamento de Solos; Fertilização – 

Monitoramento e Recomendação; Fertilização – Insumos e 

Parcelamento, entre outros temas, com informação de que 

a fertilização é realizada com base no balanço nutricional 

do eucalipto. Foi constatada, em campo e nos armazéns 

da organização, a disponibilidade de adubos embalados. 

- A fertilização é tratada no procedimento PROCESSO DE 

IMPLANTAÇÃO FLORESTAL, na revisão 04 

(PO.12.02.001_Imp_SIL), no item 3.2.9 FERTILIZAÇÃO. 

As adubações constam do procedimento PROCESSO DE 

MANUTENÇÃO FLORESTAL, na revisão 19 

(PO.12.02.002_Man_SIL), nos itens 3.3.3, 3.3.4 e 3.3.5. 

- A organização possui e aplica no seu manejo as 

informações coletadas e analisadas relativas ao clima, 

conforme informado em entrevista por especialista da área 

e o documento Monitoramento de Recursos Hidricos e 

Clima, de junho de 2019 (Audit_Recursos 

Hidricos_2019_CT). 

c)  
Foram evidenciados, através de entrevistas com gestores 

e análise de documentos que a Organização estabelece 
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monitoramentos relativos a impactos ambientais sobre 

remanescentes naturais, fauna, flora, solos e recursos 

hídricos ocasionados pelas operações de manejo. O 

Padrão Operacional Monitoramentos Ambientais 

(PO.12.13.029 ver 04) determina como esses 

monitoramentos são realizados, com três atividades 

básicas: 

1. Monitoramentos dos Controles Operacionais e 

Atendimento Legal - Coleta e Análise de dados; 

2. Monitoramentos Voluntários - Coleta e Análise de dados 

e; 

3. Monitoramento Pré e Pós Operação - Coleta e Análise 

de dados. 

Com relação aos impactos socioambientais das 

operações, o monitoramento utiliza planilhas pré e pós 

operações, onde  as planilhas são preenchidas nas 

validações de silvicultura e colheita e nas avaliações de 

eficácia dos projetos. O preenchimento é realizado pelos 

técnicos de Inteligência Operacional e pelas áreas de 

colheita, silvicultura e logística. As informações ficam sob 

gestão do Analista de Meio Ambiente e resultados 

consolidados são acompanhados mensalmente através de 

item de verificação do IDSA. Foram apresentados os 

resultados dos monitoramentos nos documentos “Análise 

Crítica Florestal Três Lagoas – Julho de 2018” e “Meio 

Ambiente Florestal”, com os dados do IDSA (Índice de 

Desempenho Sócio Ambiental). 

d) Sim 

Há estruturas de conservação de estradas suficientes para 

prevenir e controlar o acúmulo de água e processos 

erosivos durante todo o ciclo da floresta, conforme 

evidenciado durante as auditorias de campo e, 

posteriormente, durante análises de documentos, como é 

o caso do microplanejamento operacional. A Organização 

conta com um mapeamento de solos detalhado de suas 

fazendas, onde além do tipo de solo de cada área, 

apresentam estudos relativos à declividade de fazendas, 

onde em média 23,6% dos talhões encontra-se em 

terrenos com declividade suave ondulado (4-8%) e 76,2% 

em terrenos planos, o que facilita o planejamento e 

prevenção de acúmulo de água e processos erosivos. 

N/A 

4.3    

a) Não 

Em uma frente de aplicação mecanizada de isca formicida, 

de uma EPS, na operação de abastecimento dos tanques 

de isca formicida, cujo princípio ativo é a sulfluramida, foi 

constatado repetido derramamento de isca formicida fora 

dos tanques e no solo florestal. O trabalhador que 

NCR#01/19 
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realizava a operação estava com os EPIs requeridos, mas 

rasgava os sacos plásticos de isca formicida com as 

mãos, sem auxílio de um instrumento apropriado, 

momento em que caiam iscas para fora da boca de 

abastecimento do tanque acoplado ao trator. Na 

sequência, o trabalhador virava o saco plástico no avesso 

para colocá-lo na caixa de papelão destinada às 

embalagens vazias, momento em que se pode observar 

que ainda restavam iscas formicidas no saco plástico que 

caiam no solo e na caixa de papelão com embalagens 

esvaziadas. Foi verificado que sacos plásticos cheios com 

isca formicida apresentavam rasgos ocorridos na 

transferência das embalagens entre locais de operação, 

não havia prioridade em utilizar essas embalagens para 

encher os tanques do trator de modo a evitar 

derramamentos de isca formicida no solo. 

b) N/M Indicador não monitorado N/A 

c) Sim 

Na auditoria foram visitados os depósitos de agrotóxicos e 

das embalagens vazias de agrotóxicos, verificando-se que 

os produtos ali armazenados são produtos liberados pela 

legislação brasileira para uso em plantações florestais. 

Não foram encontrados produtos proibidos armazenados e 

nem embalagens vazias desses produtos. No PMF 

(MA.12.13.003), no item 9.3.2.4 Produtos Químicos, a 

organização explicita as diretrizes traçadas para uso de 

químicos, estabelecendo que agrotóxicos são utilizados 

mediante receituário agronômico, FISPQ e ficha de 

emergência. Uma pasta com evidências documentadas foi 

fornecida à equipe de auditoria (Pasta Receituário). A 

organização vai além dos requisitos legais vigentes 

adotando um conjunto de medidas para utilização de iscas 

formicidas a base de sulfluramida. A lista de produtos 

utilizados foi apresentada (Pasta Produtos Químicos, sub 

pasta Consumo (produtos_2018)). 

N/A 

d) N/M Indicador não monitorado N/A 

e) N/M Indicador não monitorado N/A 

f) N/M Indicador não monitorado N/A 

g) N/M Indicador não monitorado N/A 

h) N/M Indicador não monitorado N/A 

i) N/M Indicador não monitorado N/A 

j) Sim 

O PMF (MA.12.13.003) apresenta diretrizes acerca do solo 

e das adubações no item 10.4 Solos e Nutrição Florestal, 

informando sobre uso controlado de fertilizantes. Pela 

diretriz, fica estabelecido que as adubações serão 

realizadas mediante conhecimento do mapa de solos das 

N/A 
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diferentes áreas de manejo e avaliações do estágio 

nutricional das plantas. Complementarmente, a 

organização apresentou o documento Solos e Manejo 

Florestal (Auditoria_TLS – SOLOS E MANEJO 2019), no 

qual são ampliadas as informações decorrentes das 

diretrizes do PMF. 

4.4    

a) N/M Indicador não monitorado N/A 

b) N/M Indicador não monitorado N/A 

c) N/M Indicador não monitorado N/A 

d) N/M Indicador não monitorado N/A 

e) Sim 

O “Plano de Monitoramento” descreve o monitoramento de 

fumaça preta, na qual se baseia na medição das emissões 

de carbono para veículos, equipamentos e fontes 

estacionárias movidas a diesel, seguindo os indicadores 

previstos na Portaria IBAMA 85/96 e Portaria Minter 

100/80 sendo Padrão 1 para fontes estacionárias e 2 para 

móveis. O procedimento operacional (PO.12.13.029 – 

Monitoramentos Ambientais – revisão 4), descreve de 

forma ampla a metodologia empregada 

(FL.12.00.004_Plano Monitoramento). 

N/A 

Princípio 5 – Desenvolvimento ambiental, econômico e social das regiões em que se insere a 

atividade florestal. 

5.1     

a) Sim 

Por meio de análise documental foi verificado que a 

organização possui uma avaliação de Impactos sociais 

adversos do manejo florestal (LT.20.01.003, revisão 03) 

que identifica impactos significativos como: modificação na 

estrutura fundiária local, isolamento de propriedades e 

comunidades, comprometimento da capacidade da malha 

viária, da qualidade da malha viária, poeira, alteração da 

paisagem e perda de referência, ruído, aumento do risco 

de acidentes, alteração na pauta produtiva dos municípios, 

valorização da terra, alteração da disponibilidade e 

qualidade da água, alteração no patrimônio arqueológico, 

histórico e danos a bens públicos e ao patrimônio privado, 

bem como desemprego de famílias que habitam 

propriedades adquiridas. Com isso, é realizada uma 

classificação e priorização dos aspectos e impactos 

sociais significativo e definida a necessidade de controles 

e/ou direcionadores e/ou acompanhamento em função da 

significância dos aspectos e impactos sociais 

(Matriz_Impactos_Sociais_Unidade_Três Lagoas_MS 

(002)). 

N/A 

b) Sim Em auditoria de campo foram entrevistadas partes N/A 
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interessadas com projetos (PDRT, colmeia) e com impacto 

principalmente com poeira. De acordo com os 

entrevistados os projetos são assistidos de forma 

continuada pela organização, principalmente com apoio de 

assistência técnica especializada que é considerada 

primordial. A organização desenvolve ações nos PDRTs 

(gado leiteiro e SAF) em termos de gestão, 

comercialização e produção. Com relação aos impactos 

de poeira identificados, as ações de umectação foram 

consideradas satisfatórias em campo. 

c) Sim 

Por meio da análise documental, a matriz de impactos 

sociais da organização apresenta como impactos 

benéficos: a geração de receitas, ampliação da vegetação 

natural e consequente ganho ambiental, geração de 

emprego e renda, valorização da terra entre outros 

(Matriz_Impactos_Sociais_Unidade_Três Lagoas_MS 

(002)). Em auditoria de campo foi verificado que as 

comunidades com a implementação do PDRT (SAF e 

gado leiteiro) já comercializam o excedente e identificam 

os impactos positivos do programa.  

N/A 

d) N/M Indicador não monitorado N/A 

e) N/M Indicador não monitorado N/A 

f) N/M Indicador não monitorado N/A 

g) N/M Indicador não monitorado N/A 

h) Sim 

Em entrevista com a enfermeira do trabalho (SSQV), a 

equipe de saúde é composta por um médico do trabalho, 

uma enfermeira do trabalho, técnicos em enfermagem e 

contrato com duas empresas terceiras que realizam as 

campanhas de saúde e DDS nas frentes de trabalho no 

campo. Uma nova linha está sendo construída para 

trabalhar a qualidade de vida do trabalhador, em termos 

de ginástica laboral, acompanhamento de nutricionista, 

gestantes entre outros assuntos relacionados ao tema. Em 

termos de ações voltadas à saúde, foram desenvolvidas 

diversas campanhas como: janeiro branco (contemplando 

as questões de relações pessoais), álcool e drogas 

(fev/19) e arterial/diabetes (abr/19) e dengue com apoio 

regional ao município de Três Lagoas. Este ano, a 

organização também possibilitou aos familiares dos seus 

trabalhadores, a oportunidade de vacinação contra a gripe, 

a um custo 60% mais barato no valor da vacina. Não foi 

relatado pela enfermeira do trabalho, preocupações 

maiores em relação à LER/DORT, e nem enfermidades 

preocupantes. 

N/A 

i) N/M Indicador não monitorado N/A 
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j) Sim 

Em entrevista com o coordenador de Meio Ambiente foi 

apresentado que o Programa de Formação Ambiental 

dissemina informações e práticas ambientais para 

conscientizar seus participantes sobre atitudes e condutas 

sustentáveis e transformadoras da realidade 

socioambiental. Para atingir os públicos interno e externo, 

o Programa foi dividido em diferentes atividades e projetos 

diferenciados e alinhados com a realidade de cada 

público. Formação Ambiental dos Empregados (4.327 

beneficiados) e Formação Ambiental da Comunidade 

Escolar (1.084 beneficiados) foram as principais atividades 

desenvolvidas em Educação Ambiental em 2018 

(1ªEd_Fev2019_Ocorrências Ambientais_FINAL; 

2ªEd_Abr2019_Manejo Florestal Responsável; 

3ªEd_Jun2019 Áreas de Conservação; Jornaleco 

Aluno_Ed103_Final).  

N/A 

5.2    

a) N/M Indicador não monitorado N/A 

b) Sim 

Em entrevista foi verificado que a organização mantém 

diversos canais de comunicação com as partes 

interessadas (interna e externa) que são: Telefone 0800 

891 1730; Internet www.suzano.com.br - Fale conosco; 

Intranet > Institucional> Código de Conduta/Ouvidoria e 

Carta. Dois procedimentos foram apresentados sobre o 

programa de comunicação (PO.01.02.001 – Comunicação 

com Partes Interessadas e LT.01.02.002 – Telefones úteis 

em caso de Comunicação com Partes Interessadas 

externas pertinentes). A organização realiza práticas como 

Agenda Presencial e Diálogo Operacional também 

aproximando a organização e partes interessadas como 

forma de comunicação e engajamento. Em auditoria em 

comunidades (Santa Rita do Pardo, Brasilândia e Três 

Lagoas) foi verificado por meio de entrevistas que o canal 

de comunicação é efetivo. 

N/A 

c) Sim 

A gestão do relacionamento com as comunidades é 

realizada por meio de uma série de ferramentas, sendo 

que os dados e resultados da aplicação destas 

ferramentas são gerenciados pelo SISPART e outros 

registros pertinentes (Ocorrências Encerradas 

2018_SISPART). Por meio da análise documental foram 

selecionados alguns registros de ocorrências geradas via 

0800 ou diálogo operacional para avaliação em campo. 

Em entrevista com os reclamantes foi verificado que as 

ocorrências foram tratadas e respondidas, 

respectivamente. 

N/A 
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d) N/M Indicador não monitorado N/A 

 

 


