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APRESENTACAO 

0 objetivo geral do presente trabalho e descrever os passos realizados para que 
uma fabrica de papel imprensa obtivesse a certitica~o da cadeia de custodia FSC. 
Para isso, varias atividades foram conduzidas a tim de atender aos requisitos da 
norma FSC-STD-40-004 de cadeia de custodia, as quais serao apresentadas no 
desenvolvimento do trabalho. A empresa em questao, a Norske Skog Pisa, situa-se 
no norte pioneiro do Estado do Parana, pertencente ao grupo noruegues Norske 
Skog. Nos ultimos anos os clientes da industria papeleira tern se mostrado mais 
exigentes em rela~o a questao socioambiental, condicionando a compra do produto 
a apresenta~o de garantidas de procedencia da madeira utilizada. Nesse sentido, a 
Norske Skog procurou se adaptar a essa nova realidade atraves do inicio dos 
trabalhos para se obter o selo FSC. Este trabalho mostra que varios requsitos da 
norma ja eram praticados rotineiramente na empresa, porem foram criados 
procedimentos e instru~oes normativas a tim de formalizar tais atividades. Como a 
Norske Skog Pisa consome uma quantidade de madeira proveniente de 
fornecedores nao-certificados foi necessaria criar medidas de centrale para garantir 
que a madeira adquirida nao era ilegal, atraves de inspe¢es e auditorias nos 
fornecedores. Como resultado do born desempenho obtido na fase de 
implementa~ao dos controles da cadeia de custOdia, conforme apresentado neste 
trabalho, a empresa nao recebeu nenhuma nao-conformidade au a~o corretiva 
apos a auditoria realizada pelo orgao certiticador, e a certitica~o tinalmente foi 
obtida. 
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1 INTRODUCAO 

A interayao do Homem com o meio ambiente natural tern sido urn elemento 

crucial para o desenvolvimento da civilizac;ao. Assim como aumenta a populac;ao, 

tambem aumenta a pressao sobre os recursos naturais da Terra. Muitos destes 

recursos, como o carvao, o gas e o oleo sao finitos. Outros como o solo, agua e 

vegetayao sao renovaveis. 

Assegurar que estes recursos estejam disponiveis para as gerac;Oes futuras 

depende de urn fragil equilibrio entre preservayao e explorayao. A chave para 

promover este equilibrio e o manejo cuidadoso dos recursos naturais aliado ao 

conhecimento das consequencias potenciais de sua explorayao. Este manejo requer 

uma combinac;ao de conhecimento, disponibilidade de dados e experiencia para 

auxiliar no processo de tomada de decisaes (NADOLNY, 1995). 

0 inicio da decada de 90 foi marcado pelas preocupac;Oes ambientais, 

atingindo varios setores produtivos, inclusive o complexo florestal. As questaes 

relacionadas a explorayao de florestas passaram a serem consideradas as grandes 

responsaveis pelo desequilibrio ambiental, gerando urn crescente boicote aos 

produtos madeireiros por parte do mercado internacional. Nesse momento surgiu a 

certificayao florestal, como urn instrumento para assegurar a credibilidade e garantir 

ao consumidor ou cliente que o produto ou servic;o provem de uma floresta 

manejada adequadamente. Visa promover o desenvolvimento sustentavel, ou seja, 

que o uso das florestas se de de forma economicamente viavel, ambientalmente 

correta e socialmente justa (GASTRAL, 2003). 

A certificayao da cadeia de custodia trata da atribuiyao de urn selo que 

assegura ao consumidor final que o produto adquirido e proveniente de uma floresta 

cujo manejo florestal foi certificado. Sua ayao e baseada no rastreamento da 

materia-prima proveniente do manejo certificado, desde a floresta, passando por 

todas as fases de processamento, ate chegar ao consumidor final (ULIANA, L.R., 

2005). 

0 selo presente em produtos com cadeia de custodia certificada orienta os 

compradores e consumidores sobre a origem da materia-prima florestal. 
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Para a industria papeleira, a certificacao da cadeia de custOdia significa sua 

permanencia no mercado, a permanencia no mercado, a oportunidade de introduzir 

novos produtos no mercado, e urn passaporte para a modernidade e para a 

economia globalizada. Significa, tambem, a durabilidade do empreendimento e sua 

permanencia no mesmo local, mantendo os empregos da comunidade e viabilizando 

os investimentos rNWF. 2007). 

E sobre a certificac;ao da cadeia de custodia de uma fabrica de papel 

imprensa que se trata esse trabalho, considerando como ferramenta a norma FSC

STD-40-004 (Norma para empresas que fabricam produtos certificados pelo FSC). 

1.1 Objetivos do Trabalho 

1. 1.1 Objetivo Geral 

0 objetivo principal do presente trabalho e a obtencao da certificac;ao FSC 

da Cadeia de Custodia da materia-prima florestal em uma industria de fabricacao de 

papel imprensa. 

1.1.2 Objetivos Especificos 

a) Descrever o processo de implementacao dos requisitos necessarios 

para a certificacao da cadeia de custOdia; 

b) discutir sobre possiveis riscos relacionados a manutencao da cadeia 

de custodia. 
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1.2 Justificativas do Trabalho 

A certificac;ao da cadeia de custodia permite colocar o selo FSC no produto 

final. Este selo orienta os compradores e consumidores sabre a origem da materia

prima florestal, pais a certificayao da cadeia de custodia exige o rastreamento da 

mesma desde sua colheita ate a comercializac;ao do produto acabado. 

A Norske Skog possui uma politica responsavel para compra de madeira e 

uma exigancia para que toda materia-prima florestal seja proveniente de florestas 

sustentavelmente manejadas. A tim de demonstrar isso publicamente, a empresa 

decidiu certificar a cadeia de custodia de suas unidades de negocio. 

Sendo assim, propoe-se neste trabalho, a preparayao do processo produtivo 

de consumo da materia-prima florestal, para que as exigencias basicas para a 

certificayao da Cadeia de Custodia sejam atendidas. 

1.3 Metodologia 

Na fase inicial de estudos para a fundamentayao conceitual foi realizada a 

pesquisa teorico-empirica, onde se buscou conhecer e aprofundar conhecimentos 

relacionados aos conceitos usando-se trabalhos academicos relacionados ao tema, 

artigos publicados, consulta a empresas ja certificadas e informayoes da internet, 

formando a sustentayao teorica para o trabalho. 

Para a fase seguinte, o desenvolvimento do trabalho, o levantamento de 

informac;oes foi realizado atraves da participac;ao ativa dentro da equipe de trabalho 

criada para a implantayao dos requisitos para a certificayao da cadeia de custodia. A 

criayao da equipe foi necessaria devido a decisao da empresa em realizar a 

implantac;ao do sistema internamente, i.e. sem a contratayao de uma consultoria 

externa especializada, obtendo somente com seu apoio. As seguintes atividades 

foram conduzidas nesta etapa: 

a) visita a fabricas do ramo madeireiro e papeleiro com cadeia de 

custodia certificadas para troca de experiencias e informac;oes; 
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b) realiza~o de entrevistas e observa~oes das areas internas a fabrica 

relevantes ao processo preparat6rio para a auditoria de certifica~o; 

c) confecyao de procedimentos e instru~oes normativas, requisitos da 

norma em questao; 

d) participayao de treinamentos aos funcionarios; 

e) participa~o da auditoria de certifica~o. 

A terceira parte apresenta as conclusoes do trabalho. 
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2 REVISAO TECNICO-EMPiRICA 

2.1 A Certifica~io Florestal 

A crescente preocupac;ao da sociedade com os problemas ambientais e com 

a sustentabilidade na utiliza9ao dos recursos naturais traduz-se em uma maior 

exigencia dos mercados de produtos florestais quanto a origem e processos de 

produ<;ao utilizados (SILVICENTRO, 2007). 

Segundo MAY P.H. (2004) tais exigemcias refletem a preocupac;ao mundial 

pela protec;ao da biodiversidade e o combate as mudanyas climaticas, preocupa9oes 

estas que come9aram a ser internalizadas nos mercados, atraves da ado<;ao 

voluntaria da certificac;ao do manejo florestal e da cadeia de custodia para os 

produtos florestais. 

0 movimento em favor da certificac;ao florestal comeyou no final dos anos 80 

com o boicote dos consumidores do norte dos EUA contra madeiras tropicais 

oriundas do desmatamento. Os usuarios de madeira tropical, europeus e 

americanos, preocupados com as perspectivas de seus neg6cios em Iongo prazo, 

formaram a Woodworker's Alliance for Rainforest Protection (WARP) e publicaram 

uma "Lista de Madeiras Boas" para proteger os fornecedores de madeira oriundos 

do manejo. Em 1993, os representantes de ONGs, de fornecedores e compradores 

de madeira se reuniram em Toronto, iniciando o processo que levou a cria9ao do 

"Forest Stewardship Council" (FSC). Em resposta a falta de criterios para defini<;ao 

do que, na verdade, constituia a boa pratica no manejo florestal, tres conselhos 

internacionais, representando as preocupa9oes a nivel comercial, social e ambiental, 

instituiram dez principios e urn rigoroso conjunto de normas subsidiarias 

(AZEVED01 T.R., 2001 apud MAY P.H., 2004). 

1 AZEVEDO, T.R. (2001) Catalyzing Changes: an Analysis of the Role of FSC Forest Certification in 

Brazil. Prepared for "EnviReform Conference - Hard Choices, Soft Law: Voluntary Standards in Global 

Trade, Environment and Social Governance"- Toronto, November 8-9, 2001. 



13 

A certifica~o florestal e urn processo que resulta em uma declara~o 

escrita, i.e. urn certificado, atestando a origem da materia-prima e seu status e/ou 

qualifica¢es, geralmente seguido por uma valida~o por urn 6rgao independente 

(BAHARUDDIN, H.G., 1995). 

Para VON KRUEDENER, B. (2000), a certifica~o florestal e urn instrumento 

que controla as for~s de mercado a fim de fornecer urn incentive para o born 

manejo florestal. Foi criado para servir de ferramenta para promover a silvicultura 

como sendo socialmente benefico como tambem ambientalmente responsavel e 

economicamente viavel. 

E urn processo voluntario que visa identificar o born manejo de produtos 

florestais madeireiros e nao madeireiros. Atraves da certifica~o e possivel enviar a 

mensagem para consumidores que nao tenham acesso a unidade de produ~o, de 

que a materia-prima explorada provem de urn sistema manejado de forma 

ambientalmente adequada, socialmente justa e economicamente viavel. Alem disso, 

e uma ferramenta que pode promover melhorias significativas nos sistemas de 

produ~o existentes, principalmente pela organiza~o da unidade produtiva pela 

ado~o de procedimentos mais eficientes no manejo (FREITAS, A.G.; GAFFER, 

M.M., 2003). 

A certifica~o da serie 1502 nao garante que o produto florestal foi obtido de 

forma ambientalmente adequada e socialmente justa, pois s6 certifica os processes 

industriais (AMIGOS DA TERRAa). 

Geralmente, a certificac;ao florestal inclui dois componentes principais: 

certifica~o da sustentabilidade do manejo florestal; e certifica~o do produto. A 

certifica~o do manejo florestal engloba o inventario florestal, planejamento do 

manejo, silvicultura, corte, constru~o de estradas e outras atividades relacionadas, 

como tambem os impactos ambientais, econOmicos e sociais das atividades 

florestais (BAHARUDDIN, H.G., 1995). A certifica~o do produto (cadeia de 

custodia) envolve a avalia~o da linha de produ~o de urn determinado insumo 

florestal (como a madeira, o palmito, a castanha-do-para), desde sua colheita, o 

transporte utilizado, o armazenamento, o processamento e a comercializac;ao do 

2 International Organization for Standartization (ISO) sigla em ingles para Organiza~o lnternacional 

de Padroniza~o. 
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produto final, a fim de verificar sea materia-prima utilizada provem de uma floresta 

certificada (SUITER FILHO, W. 2003). 

Dentre as vantagens decorrentes da certificayao do manejo florestal podem
se destacar: 

f) acesso a mercados altamente competitivos de produtos florestais 

(madeireiros e nao-madeireiros); 

g) melhoria da imagem da organizayao junto aos compradores, 

funcionarios, comunidades locais, organiza¢es nao-governamentais, 

governos, etc; 

h) acesso a fontes de financiamento; 

i) agregayao de valor a o produto proporcionando pre~ diferenciados; 

j) melhora da pratica do born manejo florestal; 

k) uso potencial na definiyao de politicas publicas; 

I) incentivo ao desenvolvimento e aperfeic;oamento de tecnologias florestais; 

entre outros. 

0 processo de certifica~ao da cadeia de custodia tambem esta associado a 

uma serie de beneficios. Entre eles estao: 

a) detecyao de falhas no sistema de produyao; 

b) acesso a novos mercados e/ou manutenyao dos atuais; 

c) sobre-pre~o. sendo que algumas empresas certificadas tern 

conseguido atualmente entre 5% e 30% de sobre-prec;o em seus 

produtos certificados; 

d) propensao ao teste de novas especies e produtos, uma vez que os 

produtos certificados minimizam esse risco em virtude do 

conhecimento da origem dos produtos certificados; 

e) perspectiva de neg6cios no Iongo prazo e diminuiyao da cadeia de 

intermediarios. 

Entretanto, se nao utilizada corretamente, a certificayao florestal pode se 

tornar uma barreira comercial para produtos florestais, principalmente de produtos 

de florestas tropicais oriundos de paises em desenvolvimento (REZENDE, M.T.R., 

2006). 

0 segmento de florestas certificadas no Brasil come~ou a emergir no final 

dos anos 90 em resposta a uma serie de direcionadores de mercado. Primeiro, a 

preocupayao do consumidor em relayao aos impactos ambientais da produyao de 
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celulose e papel estimulou as mudanc;as tecnicas na industria global (IIED3, 1996 

apud MAY P.H., 2004). A exportac;ao de madeira proveniente do desmatamento na 

Amazonia tambem foi urn motivo de alerta para o consumidor. Tais preocupac;oes 

foram dramatizadas, na vespera da Eco 92, atraves de bloqueios do Greenpeace 

contra exportac;ao de celulose de uma importante empresa brasileira, e de madeira 

da Amazonia destinado para uma empresa de compensados. 

Em segundo Iugar, as respostas corporativas as demandas da sociedade, 

para urn desenvolvimento sustentavel, vern aumentando a percepgao de que este 

representa uma convenc;ao de mercado, influenciando os parametres da competigao 

em urn contexto cada vez mais global. Para ter uma participagao efetiva no mercado, 

nesse contexto globalizado, as industrias devem buscar opc;oes tecnol6gicas mais 

amenas assim como procurar meios para reforc;ar relac;Qes de beneficia mutua com 

as comunidades vizinhas (VINHA4 V., 2000 apud MAY P.H., 2004). Esta convenc;ao 

de mercado emergente nao ficou despercebida pela industria brasileira de produtos 

madeireiros, a qual se esforc;ou para reconstruir uma imagem de responsabilidade 

ambiental e social. lsto e, particularmente, evidente nos segmentos de celulose, 

papel e carvao industrial, os quais foram os primeiros a adotar as normas de 

certifica«;ao. Algumas empresas desse grupo mostraram interesse na certificagao de 

suas florestas com vistas a facilitar a comercializagao de madeira serrada para 

diversificar a produc;ao (MAY P.H., 2004). 

Finalmente, MAY P.H. (2004) apresenta que o setor de produtos madeireiros 

admite se esforc;ar para que sua imagem de sustentabilidade seja refletida em 

mudanc;as tangiveis da tecnologia de produc;ao e, particularmente, do manejo 

florestal sustentavel, e que o unico caminho para divulgar tal mudanc;a, promovendo 

a confianc;a do consumidor, e atraves de auditorias e certificac;oes externas e 

independentes. Em resposta as preocupac;oes do consumidor e pressoes do 

comprador, as industrias de papel e celulose e de compensados, assumiram, 

inicialmente, a lideranc;a em adotar as normas de gestao ambiental do ISO 14.000. 

Depois disso, rapidamente se adotaram os padr6es de certificagao de manejo de 

3 liED (1996). The Sustainable Pulp and Paper Cycle. London: International Institute for 

Environment and Development. 
4 VINHA, V. (2000). A conven~io do desenvolvimento sustentavel e as empresas eco

comprometidas. Dissertac;ao de doutorado, CPDAIUFRRJ, Rio de Janeiro 
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plantac;oes florestais e da cadeia de custodia do FSC, ap6s os lideres de mercado 

tomarem a iniciativa de elevar os padroes. 

2.1.1 Manejo F/oresta/ 

0 manejo florestal significa extrair produtos da floresta utilizando a 

engenharia e a ecologia para conservar a natureza, reduzindo os impactos das 

atividades (construc;ao de estradas, ramais, corte, extrac;ao, etc). Tambem significa 

respeito a todos os direitos trabalhistas de seus empregados e como em qualquer 

outra atividade empresarial, exige o treinamento continuo de todos os trabalhadores 

e uso de equipamentos de seguranc;a (GREENPEACEa). 

0 manejo florestal sustentavel pode ser aplicado a madeira, sementes, fibras 

ou outros produtos florestais (GREENPEACEb). No caso da madeira, o manejo 

florestal engloba urn conjunto de tecnicas utilizadas para colher cuidadosamente 

parte das arvores grandes de tal maneira que as menores, a serem colhidas 

futuramente, sejam protegidas. Atraves do born manejo, a produ«;ao de madeira 

pode ser continua ao Iongo dos anos (AMIGOS DA TERRAb). 

0 decreta de 1994 que regulamentou a explorac;ao das florestas na 

Amazonia define o manejo sustentavel como "a administrac;ao da floresta para a 

obtenc;ao de beneficios economicos e sociais, respeitando-se os mecanismos de 

sustentac;ao do ecossistema objeto do manejo". Atualmente, o conceito foi ampliado 

para manejo florestal de uso multiplo, passando a incluir "multiplos produtos e 

subprodutos nao-madeireiros, bern como a utilizac;ao de outros bens e servic;os 

naturais da floresta" (REVISTA ELO). 

As principais razoes para se manejar a floresta sao: continuidade da 

produ«;ao, rentabilidade, seguranc;a de trabalho, respeito a lei, oportunidades de 

mercado, conservac;ao florestal e para prestar servic;os para o equilibria do clima 

regional e global, mantendo o ciclo hidrol6gico e reten«;ao de carbona (AMIGOS DA 

TERRA, 2007b). 

Portanto, o born manejo contribui para que a floresta mantenha sua forma e 

func;ao mais pr6ximas de seu estado original. A manuten«;ao da forma se da na 
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medida em que se minimizam os danos a floresta e, em conseqOencia, as arvores 

comerciais remanescentes. Mantida a sua forma, a floresta pode continuar a 

desempenhar suas fun~oes: proteger o solo contra a erosao, preservar a qualidade 

da agua, abrigar a biodiversidade e outras. Alem disso, a floresta remanescente 

corre menos riscos de incendios e pode ser eneriquecida com os tratamentos 

silviculturais (REVISTA ELO). 

Segundo o artigo 15 do C6digo Florestal, os requerimentos minimos do 

plano de manejo, regulamentados pelo Decreta 1.282/94 e Portaria 048/95 podem 

ser organizados em tres etapas: 

a) zoneamento ou divisao da propriedade florestal em areas exploraveis, 

areas de preserva~ao permanente e areas inacessiveis a explora~ao; 

b) planejamento das estradas secundarias que conectam a area de 

explora~ao as estradas primarias; 

c) divisao da area alocada para explora~o em blocos ou talhoes de 

explora~o anual (AMIGOS DA TERRA, 2007c). 

A certifica~ao do manejo ambiental pondera as questaes ambientais, 

economicas e sociais. Assim, pode-se assegurar o compromisso do 6rgao/individuo 

que possui o certificado, com o meio ambiente e com a sociedade. 

2.1.2 Cadeia de Custodia 

As industrias do setor florestal tern enorme potencial para atender os 

diferentes mercados de forma crescente e competitiva. A origem de sua materia

prima, quer de florestas com manejo certificado, quer de fontes legais, tern sido urn 

dos requisites do mercado, em especial do mercado internacional (REZENDE, 

M.T.R., 2006). 

Para produtos florestais, e em uma quantidade menor para produtos 

agricolas, existe uma necessidade de se estabelecer sistemas capazes de identificar 

a origem ou a fonte do produto e seu processamento. Com vistas a garantir que o 

produto seja certificado como "sustentavel" e necessaria conhecer: 

a) de onde o produto e originado; 
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b) se sua fonte foi bern manejada; 

c) se o seu processo de manufatura foi sustentavel ou ambientalmente 

adequado; 

d) se durante cada processo de manufatura os produtos certificados e 

nao certificados nao foram misturados; 

e) se durante o transporte, materiais certificados nao foram 

"contaminados" com materiais nao-certificados; 

f) se existe sistema de documentagao adequado para rastrear o produto 

por toda a cadeia de processamento (EUROPEAN FOREST 

INSTITUTE5
, 1999 apud REZENDE, M.T.R., 2006). 

Segundo a ABNT NBR 14.790:2005, cadeia de custodia e definida como 

sendo "todas as mudanc;as na custodia de produtos de base florestal e derivados 

durante a colheita, transporte, processamento e cadeia de distribuigao, da floresta 

ao uso final". 

A certificac;ao da cadeia de custodia garante apenas que a materia-prima 

utilizada na confecgao do produto provem de florestas certificadas. A certificayao 

deve ser vista como urn diferencial e nao como uma garantia da qualidade do 

produto para a venda. lndependentemente da certificac;ao, os produtos e servic;os 

precisam ter born prec;o e qualidade para que possam ser bern aceitos pelo 

consumidor. Mesmo que a certificayao nao seja garantia da qualidade do produto, o 

mercado espera que tais operayaes e seus produtos tenham urn comportamento 

diferenciado (IMAFLORA, 2002). No processo de certificagao da cadeia de custodia 

nao se consideram as questoes sociais, e ambientais da transformagao (IMAFLORA, 

2002), ao contrario do que ocorre com a certificayao do manejo florestal. 

Os tipos de cadeia de custodia sao: certificagao exclusiva, onde se utiliza 

apenas materia-prima florestal certificada; e certificac;ao nao-exclusiva, onde se 

utiliza tanto materia-prima florestal certificada, quanto nao-certificada. Neste caso, 

deve-se adotar urn criterioso sistema de identificagao, separagao, registro e 

documentayao de materia-prima e produtos certificados em todas as fases do 

processo, evitando assim a sua mistura com materia prima e produtos florestais nao

certificados ou compostos (IMAFLORA, 2002). 

5 EUROPEAN FOREST INSTITUTE. Certification Information Service. The Forest Certification 

Sourcebook. 1999. p.1:3, 1:5, 1:6,3:19. 
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Ao contrario da certifica~o do manejo florestal, a certificayao da cadeia de 

custodia nao contribui para a melhoria na gestao das empresas de processamento 

mecanico da madeira, para o uso racional dos recursoso florestais madeireiros, para 

a reduyao da gerayao de residuos e para o aumento da sustentabilidade florestal. 

(ULIANA, 2005). 

2.2 Sistemas de Certifica~io Florestal 

Desde o inicio dos anos 90, urn grande numero de sistemas de certificayao 

florestal tern sido desenvolvidos e alguns paises possuem multiplos sistemas. Cada 

sistema de certificayao possui uma diferente marca e e apoiado por diferentes 

organizayaes nacionais e internacionais (REZENDE, M.T.R., 2006). 

Os sistemas de certificayao surgiram para atender as demandas da 

sociedade, que passou a exigir padroes sociais e ambientalmente seguros dos 

produtos que consome. Estes sistemas visam atestar o cumprimento de padroes 

com base em regras claras e passiveis de auditoria. Urn grande numero de sistemas 

de certificayao florestal surgiu desde entao, tendo como objetivo garantir aos 

consumidores que urn dado produto e originario de urn manejo florestal 

ambientalmente adequado, socialmente justo e economicamente viavel (ARACRUZ, 

2007a). 

Varias sao as iniciativas de desenvolvimento de sistemas de certificayao 

florestal. Entre os sistemas internacionais destacam-se o FSC (Forest Stewardship 

Council), fundado em 1993, hoje sediado no Mexico, e o PEFC (Pan-European 

Forest Certification, desde 2003 Programme for the Endorsement of Forest 

Certification Schemes), fundada em 1998 como resposta europeia a dominancia do 

FSC. 

Aos poucos foram introduzidos sistemas nacionais de certificac;ao, como o 

"Finish Forest Certification System" (Finlandia), o "Certfor Forest Certification 

Scheme" do Chile, o "Canadian Standard Association" (Canada), e no Brasil, o selo 

CERFLOR, Programa Brasileiro de Certifica~o Florestal (SPATHELF, P; et a/, 

2003). 
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Em seguida serao apresentados os sistemas FSC e o CERFLOR, os 

principais sistemas de certificayao florestal atuantes no Brasil. 

2.2. 1 Conselho do Manejo Florestal (Forest Stewardship Council - FSC) 

2.2.1.1 Criacao e Desenvolvimento 

Em 1990, urn grupo de compradores de madeiras, representantes de 

organiza~o ambientais e grupos de trabalho de diretos humanos identificaram a 

necessidade deter urn sistema creditavel e honesto para identificar florestas bern 

manejadas. 0 grupo concluiu que esse sistema deve incluir de maneira global e 

atraves de consenso, o que significa born manejo florestal, gestao de auditorias 

independentes e urn guarda-chuva de estruturas e processo de governan~s. 

Surgiu entao o conceito Forest Stewardship Council - FSC (Conselho de Manejo 

Florestal). Ap6s processes de ampla consulta em varios paises e com apoio de 

movimentos socioambientais, em 1993 foi criada a organizayao Forest Stewardship 

Council- IC, em assembleia de fundayao com mais de 130 participantes de 26 

paises na cidade de Toronto, Canada (FSC, 2007a). 

0 FSC e uma organiza9ao nao governamental, independente e sem fins 

lucrativos, criado como resultado de uma iniciativa para a conservayao ambiental e 

desenvolvimento sustentavel das florestas do mundo inteiro ~F, 2007), 

E. integrado por representantes de organiza9oes sociais, ambientalistas, do 

setor madeireiro e de produtos florestais, de povos indigenas, de organiza9oes 

comunitarias e de certificadoras de produtos florestais de todo mundo (SUITER 

FILHO, W. 2003). 

Segundo o FSC, sua estrutura de governan~ garante independencia de 

qualquer grupo de interesse por requerer urn equilibria de poder entre suas camaras 

ambiental, economica e social, assim como urn equilibria entre os interesses das 

economias dos paises do hemisferio norte e sui (REZENDE, M.T.R., 2006). 
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No Brasil, a organizayao foi concebida em 1996 por urn grupo de trabalho, 

sendo que foi formalmente constituida em Assembleia no dia 18 de setembro de 

2001 e credenciada como lniciativa Nacional do FSC em 2002. 0 Conselho 

Brasileiro de Manejo Florestal e uma associa9ao civil brasileira formada por 

representantes de organizayoes dos setores sociais, ambientais e economicos (FSC, 

2007b ). Seu objetivo e difundir o uso racional da floresta, garantindo sua existencia 

no Iongo prazo 0/VWF, 2007). 

Segundo numeros do FSC, ha no Brasil 68 empreendimentos certificados 

(unidades de manejo florestal}, que cobrem urn total de 4.885.066 hectares e 

abrangem uma grande variedade de produtos, desde papel e celulose, passando por 

objetos de decorayao, madeira e materiais para construyao civil, ate oleos e frutos. 

No mundo sao 907 empreendimentos certificados, urn total de 93 milhoes de 

hectares em 78 paises. E atualmente a certificayao da cadeia de custodia ja 

incorpora 199 empresas com produtos como madeira salida para m6veis e 

instrumentos musicais (FSC, 2008). 

A Figura 1 ilustra a porcentagem de area total certificada pelo · FSC por 
continente. 

t~o. oquntries: 

· ro~al· no~ .Cerlificat.es: 

Figura 1: Percentagem de area certificada pelo FSC divida por continente. 
FONTE: FSC, 2008 

·:~· .. ) : ., .. 
P'"d;e 1 oft 
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2.2.1.2 Missao e Objetivo 

A missao do FSC e promover o manejo das florestas do mundo de forma 

ambientalmente apropriada, socialmente benefica e economicamente viavel. Sendo 

ambientalmente apropriado, o manejo florestal deve garantir que a explora~o de 

produtos madeireiros e nao-madeireiros mantenha a biodiversidade e produtividade 

da floresta e seus processos ecol6gicos. Como socialmente benefico, o manejo 

florestal deve auxiliar a populac;ao local e a sociedade como urn todo a apreciar 

beneficios de Iongo prazo e prover fortes iniciativas para manter os recursos 

florestais e aderir a pianos de manejo a Iongo prazo. E urn manejo florestal 

economicamente viavel significa que as operac;Qes florestais devem estar 

estruturadas e manejadas para serem suficientemente rentaveis, sem gerac;ao de 

rendas financeiras a custa de recursos florestais, do ecossistema ou afetando a 

comunidade (FSC, 2007e). 

2.2.1.3 Atuacao do FSC 

0 FSC tern atuado de tres maneiras: 

a) desenvolvendo os principios e criterios aplicaveis para a certifica~o de 

qualquer tipo de floresta; 

b) apoiando o desenvolvimento de pad roes nacionais e regionais de 

certifica~o do manejo florestal, que servem para detalhar a aplicac;ao 

dos principios e criterios, adaptando-os a realidade de urn determinado 

tipo de floresta e regiao; 

c) credenciando organizac;oes certificadoras especializadas e 

independentes. 0 FSC credencia certificadoras no mundo inteiro, as 

quais sao autorizadas a emitir urn certificado com o aval e a marca do 

FSC (IMAFLORA, 2002). 
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2.2.1.4 As Diretrizes do FSC 

Visando garantir a independencia, transparencia, consistencia tecnica e o 

aspecto nao-discriminat6rio, o sistema FSC conta com quatro conjuntos de diretrizes 

basicas: 

a) principios e criterios do FSC; 

b) normas para reconhecimento de padroes e iniciativas locais; 

c) normas para credenciamento de certificadores; 

d) normas para uso da logomarca FSC (IMAFLORA, 2002). 

2.2.1.5 Processo de Credenciamento 

0 FSC realiza urn programa de credenciamento e e responsavel em prover 

servic;os de credenciamento a organismos de certifica<;ao e iniciativas nacionais, 

baseado em padroes internacionais. Os servic;os fornecidos sao: 

a) credenciamento de organismos de certifica<;ao; 

b) credenciamento de iniciativas nacionais do FSC; 

c) credenciamento de normas nacionais do FSC (FSC, 2007e). 

Para garantir a credibilidade e acompanhar a evoluc;ao da certificac;ao no 

mundo, as certificadoras sao monitoradas constantemente pelo FSC lnternacional. 

Estas certificadoras estao autorizadas a avaliar as unidades de manejo florestal -

empresariais ou comunitarias - e as industrias processadoras - cadeia de custodia -

e permitir o uso da logomarca do FSC (FSC, 2007d). 

0 processo de credenciamento pode ser resumido nas seguintes etapas: 

a) solicita<;ao formal de credenciamento e pagamento da taxa de 

aplicac;ao; 

b) envio de documentos para o FSC; 

c) avalia<;ao de documentos pela equipe do FSC; 

d) visita aos escrit6rios, onde uma equipe do FSC visita os escrit6rios do 

certificador e avalia os procedimentos utilizados e a capacidade tecnica 

da equipe de certifica<;ao; 
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e) vis ita a areas certificadas pelo certificador; 

f) elaborayao de relat6rio; 

g) decisao do comite diretor do FSC sobre o credenciamento. 

Ap6s passar pelo processo de credenciamento, o certificador assina urn 

contrato com o FSC e esta autorizado a emitir seu certificado (FREITAS, A.G.; 

CAFFER, M.M, 2003). 

As principais certificadoras credenciadas pelo FSC no Brasil sao: 

a) "Rainforest Alliance I Smartwood Program", Nova York, EUA; 

representado no Brasil por lmaflora, SP; 

a) "Scientific Conservation Systems (SCS)", Oakland, California, EUA; 

b) "Societe Generale de Surveillance (SGS) I Qualiflor Program", Africa do 

Sui. 

Elas realizam todos os tipos de certificayao, sejam em florestas naturais ou 

florestas plantadas (SPATHELF, P.; eta/., 2004). 

2.2.1.6 Tipos de Certificacao 

Existem duas modalidades de certificayao implementadas pelos 6rgaos 

credenciados pelo FSC: 

a) certificayao do manejo florestal: certifica operac;oes de manejo florestal 

que cumprem com os Principios e Criterios do FSC; 

b) certificayao da Cadeia de CustOdia (CoC): certifica as industrias que 

processam e vendem produtos flroestais, rastreando a materia-prima 

desde a floresta ate o consumidor. 

Em ambos os casos, a certificayao pode ser feita de forma individual ou em 

grupo (IMAFLORA, 2002). 

2.2.1.6.1 Certificayao do Manejo Florestal 

Norma FSC-STD-01-001 (versao 4-0). 
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Os Principios do FSC para a Certifica~io do Manejo Florestal 

' 
Os principios e criterios do FSC sao os mesmos para o mundo inteiro, 

independentemente do tipo de floresta ou do pais onde ela esteja localizada. Eles se 

referem ao desempenho da unidade florestal, nao a empresa ou qualquer outro 

proprietario da mesma. No caso de florestas naturais, o manejo florestal baseado 

nos P&C do FSC procura "imitar'' a dinamica natural da floresta, visando promover a 

regeneracao natural da mesma (SUITER FILHO, W. 2003). Todas as florestas tern 

que satisfazer a 9 principios, e as planta~es se impoe tambem o atendimento do 

decimo principia, que sao listados a seguir: 

a) Principia #1: obediencia as leis aplicaveis no pais e aos principios e 

criterios do FSC; 

b) Principia #2: responsabilidades e direitos de posse e uso da terra 

claramente definidos, documentados e legalmente estabelecidos; 

c) Principia #3: reconhecimento e respeito aos direitos legais e 

costumarios dos povos indigenas; 

d) Principia #4: manter ou ampliar, a Iongo prazo, o bern estar economico 

e social dos trabalhadores florestais e comunidades locais; 

e) Principia #5: incentivo ao uso eficiente dos beneficios da floresta; 

f) Principia #6: conservacao da diversidade ecol6gica e valores 

associados, os recursos hidricos, os solos, os ecossistemas, e 

manutencao das fun~s ecol6gicas e da integridade da floresta; 

g) Principia #7: elaboracao de urn plano de manejo apropriado bern como 

objetivos de Iongo prazo e os meios para atingi-los; 

h) Principia #8: conducao de urn monitoramento apropriado para 

avaliacao das condi~es da floresta, do rendimento dos produtos 

florestais, da cadeia de custodia, das atividades do manejo e seus 

impactos ambientais e sociais; 

i) Principia #9: manutencao de florestas de alto valor de conservacao; 

j) Principia #1 0: as plantac;oes devem complementar o manejo e reduzir 

as pressoes, para promover a restauracao e conservacao das florestas 

naturais (FSC, 2007c). 
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Passos para a Certifica~io do Manejo Florestal 

0 processo de certificac;ao e composto de varias etapas que visam a 

obtenc;ao de urn diagnostico preciso, seguro e transparente sobre o empreendimento 

avaliado. 0 processo de certificac;ao pode ser resumido em macro etapas: 

a) contato inicial: a operac;ao florestal entra em contato com a 

certificadora; 

b) avaliac;ao: consiste em uma analise geral do manejo, da documentac;ao 

e da avaliac;tio de campo. 0 seu objetivo e preparar a operac;ao para 

receber a certificac;ao. Nessa fase sao realizadas as consultas 

publicas, quando os grupos de interesse podem se manifestar; 

c) adequac;ao: apos a avaliac;tio, a operac;ao florestal deve adequar as 

nao-conformidades (quando houver); 

d) certificac;ao da operac;ao: a operac;ao florestal recebe a certificac;ao. 

Nessa etapa, a certificadora elabora e disponibiliza urn resumo publico; 

e) monitoramento anual: apos a certificac;ao e realizado pelo menos urn 

monitoramento da operac;ao ao ano (FSC, 2007d). 

2.2.1.6.2 Certificac;ao da Cadeia de Custodia 

Norma FSC-STD-40-004 (versao 1.0). 

Padroes FSC para Obten~io da Certifica~io da Cadeia de CustOdia 

A certificac;tio de urn produto de origem florestal exige, alem da certificac;tio 

da operac;ao florestal, a rastreabilidade da materia-prima da floresta em todas as 

etapas de transformac;ao do produto ate o consumidor final. 

Neste tipo de certificac;tio os padroes do FSC sao especificos para a cadeia 

de custodia, como segue: 

a) Principia #1: sistema de controle documentado; 
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b) Principia #2: confirmac;ao de entradas; 

c) Principia #3: separac;ao e/ou demarcac;ao de entradas certificadas e 

nao-certificadas. 

d) Principia #4: rotulagem segura do produto; 

e) Principia #5: identificac;ao da produyao certificada; 

f) Principia #6: manutenc;ao de registros. 

Para obter a certificac;ao da cadeia de custodia, a operayao deve atender as 

diretrizes propostas pelo FSC. Algumas certificadoras utilizam os padroes do FSC 

para o desenvolvimento de suas atividades, enquanto outras adotam padroes 

pr6prios, baseados nas regras estabelecidas pelo FSC (IMAFLORA, 2002). 

Passos para a Certifica~io da Cadeia de Custodia 

Para que a operac;ao possa ser certificada, alguns passos devem ser 

seguidos tanto por parte do certificador quanta da operayao, como mostra a Figura 

2. 

Verifica~io de campo das 
Pre-condi~oes 

Figura 2: Passos para a certifica~ao da cadeia de custodia. 
FONTE: Adaptado de IMAFLORA, 2002. 

~sos da empresa 

~sos do certificador 



28 

2.2.2 Programs Brasileiro de Certifica~ao Florestal- CERFLOR 

2.2.2.1 Criacao e Desenvolvimento 

0 Programa Nacional de Certifica9ao Florestal (CERFLOR) foi inciado em 

1996, com a participayao da Sociedade Brasileira de Silvicultura SBS, em parceria 

com algumas associayaes do setor, instituiyaes de ensino e pesquisa, organiza96es 

nao-governamentais e com apoio de alguns orgaos do governo. 0 CERFLOR surgiu 

para atender uma demanda do setor produtivo florestal do pais e visa a certificayao 

do manejo florestal e da cadeia de custodia, segundo o atendimento dos criterios e 

indicadores prescritos nas normas elaboradas pela Associayao Brasileira de Normas 

Tecnicas- ABNT e integradas ao Sistema Brasileiro de Avaliayao da Conformidade 

e ao INMETRO (ARACRUZ, 2007b). 

Em 20 de fevereiro de 2001, foi instalado o Forum de Competitividade da 

Cadeia Produtiva de Madeira e Moveis, com objetivo de abrir espa9o para o dialogo 

entre o setor produtivo, governo e o Congresso Nacional. 0 setor tra9ou a96es 

necessarias para o desenvolvimento e implementayao de pr9-projetos e de urn 

futuro contrato de competitividade. Urn dos projetos propostos foi ode Certificayao 

Florestal, que busca introduzir esse tipo de certificayao no ambito do Sistema 

Brasileiro de Certificayao. Com esse objetivo, foi criada na Comissao Tecnica de 

Certificayao Ambiental, a Subcomissao T ecnica de Certifica9ao Florestal 

(AMBIENTE BRASIL, 2007) 

0 CERFLOR foi lanyado em reuniao do Forum de Competitividade da 

Cadeia Produtiva de Madeira e Moveis, no dia 22 de agosto de 2002, pelos 

representantes do Ministro do Meio Ambiente e do Ministro do Desenvolvimento, 

Industria e Comercio Exterior, alem de outros representantes da cadeia produtiva de 

madeira, e demais autoridades como o programa oficial brasileiro de certificayao 

florestal (REZENDE, M.T.R, 2006). 

0 INMETRO submeteu o pedido de avaliayao do CERFLOR ao Conselho do 

PEFC, em outubro de 2004 para obter seu reconhecimento internacional. Apos todo 

o trabalho de avaliayao do programa brasilerio por auditores independentes da ITS 
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Global, da Australia, processo de consulta publica as partes interessadas, da 

documenta~o do CERFLOR no website do PEFCC, o Comite Diretor do PEFC 

recomendou aos paises membros do Programa o reconhecimento do sistema de 

certifica~o florestal do Brasil. 0 resultado da votac;ao do reconhecimento do 

CERFLOR foi anunciado na ga Assembleia Geral do PEFC realizada em Bruxelas, 

no dia 28 de outubro de 2005 (INMETRO, 2007). 

2.2.2.2 Missao e Objetivo 

0 CERFLOR visa a certifica~o do manejo florestal e da cadeia de custodia, 

segundo o atendimento dos criterios e indicadores - aplicaveis em todo o territorio 

nacional - prescritos nas normas elaboradas pela ABNT e integradas ao Sistema 

Brasileiro de Avalia~o da Conformidade e ao INMETRO (ARACRUZ, 2007b). 

2.2.2.3 Plano de Trabalho da SCT - CERFLOR 

De acordo com o proposto no projeto "Programa Brasileiro de Certifica~o 

Florestal no ambito da PITCE - Politica Industrial, Tecnologica e de Comercio 

Exterior, com objetivo de promover o fortalecimento, a divulgac;ao, a manuten~o do 

reconhecimento intemacional e a amplia~o da atuac;ao do CERFLOR, foram 

destacadas as atividades na presente proposta de trabalho. 

a) apoio na formac;ao de auditor florestal; 

b) promo~o do CERFLOR; 

c) manuten~o do reconhecimento intemacional do CERFLOR; 

d) apoio no fomento ao pequeno e medio produtor florestal; 

e) certifica~o do manejo florestal e cadeia de custodia (INMETRO, 

2007). 
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2.2.2.4 Principios e Criterios 

0 CERFLOR e baseado em cinco principios: 

a) Principia #1: cumprimento da legisla9ao; 

b) Principia #2: racionalidade no uso dos recursos florestais a curto, 

medio e Iongo prazos, em busca da sua sustentabilidade; 

c) Principia #3: zelo pela diversidade biol6gica; 

d) Principia #4: respeito as aguas, ao solo e ao ar; 

e) Principia #5: desenvolvimento ambiental, economico e social das 

regioes em que se insere a atividade florestal (ARACRUZ, 2007b). 

2.2.2.5 Padroes do CERFLOR 

As normas que compoem o CERFLOR foram elaboradas pela CEET -

Comissao de Estudos Especial Temporaria de Manejo Florestal, no ambito da ABNT. 

Todas as normas, antes de sua publicayao, foram submetidas a consulta publica por 

urn periodo de 90 dias (INMETRO, 2007). 

0 CERFLOR contempla seis normas, das quais cinco foram publicadas em 

fevereiro de 2002 pela ABNT: 

a) NBR 14789: Principios, criterios e indicadores para florestas plantadas; 

b) NBR 14790: Cadeia de custodia; 

c) NBR 14791: Diretrizes para auditoria florestal- Principios gerais; 

d) NBR 14792: Procedimentos de auditoria - Auditoria do manejo 

florestal; 

e) NBR 14793: Procedimentos de auditoria- Qualificayao. 

Em mar9o de 2004, foi publicada a NBR 15789 - Manejo florestal -

Principios, criterios e indicadores para florestas nativas. 
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2.2.2.6 Processo de Credenciamento 

0 INMETRO eo orgao nacional de credenciamento, responsavel tambem 

por credenciar organismos de certifica~o do manejo de florestas e de certifica~o 

de cadeia de custodia de produtos de origem florestal, operando urn sistema 

imparcial, independente e com credibilidade nacional e internacional, sendo membro 

do IAF com reconhecimento para os Sistemas de Gestao da Qualidade - SGQ e de 

Gestao Ambiental - SGA. 

A elabora~o das normas de credenciamento de organismos e de requisitos 

adicionais para certifica~o de cadeia de custodia e realizada por uma Subcomissao 

Tecnica, com representantes das partes interessadas. 0 INMETRO eo organismo 

que operacionaliza o Programa CERFLOR (REZENDE, M.T.R., 2006). 
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3 AEMPRESA 

3.1 Descri~io Geral 

A fabrica de papel imprensa Norske Skog Pisa localiza-se na cidade de 

Jaguariaiva, norte pioneiro do estado do Parana. Sua hist6ria comec;ou nos anos 30, 

quando o ditador brasileiro, Getulio Vargas, tentou controlar a imprensa atraves de 

uma forte taxa~ao sabre o papel importado. Donas de jornal, como "0 Estado de 

Sao Paulo", jornal tradicional e liberal, concluiram que apenas a auto-suficiencia de 

papel poderia assegurar uma imprensa totalmente livre no Brasil. Urn programa 

estatal de incentivo ao reflorestamento nos anos 60 criou a oportunidade para que 

isso ocorresse. Algumas empresas jornalisticas lideradas pelo "0 Estado de Sao 

Paulo" decidiram levar adiante urn projeto para a fabrica~o de papel imprensa. Em 

1979, a Pisa Papeis de lmprensa foi fundada pela Holding Companhia Paranaprint 

de Empreendimentos Florestais, que unia os jornais "0 Estado de Sao Paulo" e 

"Jornal do Brasil". A fabrica foi construida a partir de 1982 e comec;ou a operar em 

dezembro de 1984. Em 1988 o Grupo Fletcher Challenge Ltda, da Nova Zelandia, 

passou a fazer parte do quadro de acionistas. 0 Grupo "0 Estado de Sao Paulo" e o 

BNDESPAR venderam suas cotas de a~oes no final de 2000 para a Fletcher, que 

por sua vez foi adquirida pela Norske Skog. 

A Norske Skog e uma empresa global, com sede na Noruega. E a segunda 

maior fornecedora de papeis para publica~oes no mundo, com 18 unidades 

industriais distribuidas em 14 paises. Cada unidade industrial representa uma 

unidade de neg6cios, reportando diretamente a diretoria corporativa. 

A Norske Skog Pisa e a unica fabrica de papel imprensa no Brasil, 

produzindo cerca de 1/3 do consumo nacional. Trabalham na fabrica 350 funcinarios 
-

diretos. Atualmente, a fabrica possui uma unica maquina de papel, com capacidade 

produtiva de 185.000 toneladas de papel imprensa por ano. A materia-prima 

principal utilizada na fabrica~ao do papel imprensa sao as toras e cavacos de Pinus 

taeda, bern como celulose (fabricada a partir de Pinus taeda ou Pinus radiata) 
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comprada de fornecedores. A empresa foi certificada em outubro de 2004 na 

OHSAS 18001 :99 (norma internacional para gestao de saude e seguran<;a) e NBR 

ISO 14001 :96 (padrao internacional de gestao ambiental). 

No final de 2007 a Norske Skog Pisa deu inicio as obras de expansao da 

fabrica. Havera a implantayao de uma segunda maquina de papel, com capacidade 

para produzir 200 mil ton/ano. Com isso, em plena atividade, a fabrica tera 

condi<;oes de fornecer 385 mil ton/ano de papel imprensa. 

Figura 3: A Norske Skog no mundo. 
FONTE: Norske Skog. 

3.2 Mercados 

Europe 

0 papel de imprensa e praticamente o unico papel com saldo negative na 

balan<;a comercial. 0 Brasil importa cerca de 300 mil toneladas por ano de papel 

imprensa o que da grande volatilidade de oferta e pre<;os para os jornais brasileiros. 

Esse deficit, crescente, na balan<;a comercial pode atingir 300 milhoes de d61ares em 

poucos anos (BRACELPA, 2007). 

0 papel de imprensa possui imunidade tributaria. Sendo assim, nenhum 

impasto e aplicado ao papel importado. Alem disso, o papel importado recebe, em 
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seu pais de origem, todos os beneficios e isenc;oes inerentes a urn papel exportado 

(BRACELPA, 2007). 

A Norske Skog Pisa atende cerca de 27% do mercado nacional. Em 2006, 

vendeu 139 mil toneladas de papel imprensa para empresas jornalisticas brasileiras. 

Nesse mesmo ano, a demanda foi de 511 mil toneladas. Com a implantac;ao da 

segunda maquina de papel, a Pisa pretende atender cerca de 75% do consume 

domestico. Ja o market-share da Norske Skog foi de 49,3%, incluindo o volume de 

papel imprensa proveniente de outras unidades de neg6cio da empresa. 

A carteira de clientes e composta de basicamente os seguintes setores: 

a) grandes jornais brasileiros: RBS Zero Hora, OESP, lnfoglobo; 

b) jornais medias e titulos locais: 0 Estado de Minas, Correia Braziliense, 

Gazeta do Povo; 

c) distribuidores: Votorantin, Papier; 

d) graficas comerciais e outros: Posigraf, Ediouro. 

3.3 Processo Produtivo 

0 fluxo produtivo segue os seguintes passos conforme Figura 4. 

Figura 4: Fluxo do processo produtivo de papel imprensa. 
FONTE: Manual do SGI da Norske Skog Pisa, 2007. 
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A primeira etapa do processo de fabrica~o de papel imprensa e o preparo 

da madeira em si. Os caminhoes com toras e cavacos de madeira sao recebidos na 

balanc;a, onde ha a conferencia da nota fiscal, e sao direcionados para o patio de 

toras e cavacos, respectivamente. As toras sao recebidas com casca, portanto 

devem ser descascadas, processo realizado em urn grande descascador. Ap6s o 

descascador, as toras seguem atraves de transportadores para urn picador. Nesse 

picador as toras sao transformadas em cavacos, os quais sao posteriormente 

peneirados para que somente os cavacos com as dimensoes desejadas sigam para 

o processo de produ~o de pastas. Os cavacos com dimensoes fora da 

especifica~o seguem para queima na caldeira como biomassa. 

Ap6s o peneiramento, os cavacos sao depositados no patio de cavacos em 

forma de pilhas. Nesse mesmo patio sao depositados, em pilhas distintas, os 

cavacos de costaneira, recebidos ja picados provenientes de serrarias da regiao. 

A segunda etapa do processo e a fabrica~o da pasta termomecanica, a 

TMP (Therrnomechanical Pulp). A proporc;ao entre cavacos de costaneira e cavacos 

picados internamente e pre-estabelecida pela gerencia da Pasta e realizada no patio 

de cavacos atraves de maquinas pas-carregadeiras. Ambos os tipos de cavacos sao 

misturados em transportadores e alimentam os refinadores, equipamentos 

responsaveis pela tritura~o dos cavacos em fibras e a forma~o da pasta em si. 

Ap6s o processo de refinac;ao a pasta e depurada, para separar fibras consideradas 

boas das consideradas nao apropriadas, que formam o rejeito. 0 rejeito segue para 

urn segundo processo de refina~o e depura~o para que as fibras se tornem 

pr6prias para a fabrica~o do papel. Na sequencia, as fibras sofrem urn processo de 

branqueamento, para atingir o teor de alvura especificado pelos clientes, e entao 

seguem para a maquina de papel. 

Na entrada da maquina de papel, a pasta branqueada e misturada com 

refugo da maquina de papel e celulose. A celulose e caracterizada como fibra de 

madeira (Pinus taeda ou Pinus radiata) processada quimicamente que possui 

propriedades fisicas e 6pticas superiores a pasta termomecanica, e e utilizada para 

aumentar essas propriedades do produto final. A pasta resultante dessa mistura 

segue para urn processo de depura~o final e posteriormente para a caixa de 

entrada da maquina de papel. A fabrica~o do papel em si e composta por varias 

etapas de prensagens e desaguamentos, anteriores a etapa de secagem, onde a 

umidade do papel e estabelecida. 0 produto final e analisado laboratorialmente e 
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atraves de equipamentos instalados na propria maquina, para varias propriedades 

especificadas pelos clientes. Se o papel produzido estiver fora da especificac;ao, e 

refugado e retoma para o processo de desagregamento e mistura com a pasta 

termomecanica e celulose. 0 papel dentro das especificayaes e embalado em forma 

de bobinas e segue para a expedic;ao, onde e estocado e posteriormente 

transportado para os clientes. 

3.4 Diagnostico da Situa~io 

A certificac;ao socioambiental tomou-se, nos ultimos anos, uma exigencia de 

clientes da industria papeleira no Brasil, os quais condicionam a compra do produto 

a apresentac;ao de garantias de procedencia adequada da madeira utilizada 

(PORTAL CELULOSE ONLINE, 2007). 

Ate muito recentemente o mercado editorial brasileiro nao havia 

desenvolvido o interesse especifico pelo selo FSC ou outras certificac;oes florestais 

(CoC). Porem essa situac;ao foi bruscamente alterada nos ultimos meses e a 

questao ambiental foi incorporada a cultura dos consumidores no mundo todo. Urn 

selo verde pode alterar significativamente a imagem da empresa e a decisao da 

compra. 

Perante essa realidade, a Norske Skog determinou que todas as fabricas 

que utilizassem toras ou cavacos de madeira tivessem suas Cadeias de Custodia 

certificadas. A partir dessa determinac;ao, a Norske Skog Pisa iniciou os trabalhos 

preparatorios para obter o selo FSC. 

T odo o papel imprensa produzido na Norske Skog Pisa e proveniente de 

madeiras plantadas especificamente para este fim. Em 2007 a empresa operou com 

1 00% de materia-prima proveniente de reflorestamentos sustentaveis com manejo 

responsavel, dos quais 93% certificados ambientalmente pelo FSC ou CERFLOR. 

Em 2006, 84% da madeira utilizada possuia certificac;ao FSC, 9% certificac;ao 

CERFLOR e o restante da madeira era proveniente de areas de reflorestamento 

nao-certificadas. Sendo assim, optou-se por obter a certificac;ao da cadeia de 

custodia baseada nas normas do FSC. 
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4 PROPOSTA 

4.1 Sistema Proposto 

Como mencionado na seyao anterior, perante a exigencias corporativas para 

que as fabricas consumidoras de toras e/ou cavacos de madeiras tivessem suas 

cadeias de custodias certificadas, a Norske Skog Pisa iniciou os trabalhos para 

adequayao do seu processo as normas do FSC. 

A norma do FSC (FSC-STD-40-004) de cadeia de custodia para empresas 

que fabricam produtos certificados pelo FSC tern como objetivo proporcionar urn 

caminho para que as empresas entrem no sistema FSC e/ou aumentem a proporyao 

de material certificado pelo FSC para 1 00%. A conformidade com esta norma 

proporciona uma base consistente e internacional para alega«;<>es sabre o 

suprimento de materiais e produtos de madeiralfibra (FSC, 2004). 

Esta norma especifica os requisites para calculos combinadas de creditos de 

limiar e de volume para a etiquetagem dos grupos de produtos do FSC. 0 sistema 

de credito do FSC vincula a quantidade de produtos etiquetados do FSC a 

quantidade de materiais certificados pelo FSC que entram no processo de produyao, 

mas nao requerem separac;ao fisica de outras madeiras controladas certificadas pelo 

FSC durante o processamento. 

Em resumo, a norma e dividida em 5 partes, as quais definem como 

implementar urn sistema de cadeia de custodia. 

A parte 1 - Requisites do sistema de qualidade define a forma do sistema 

atraves da nomeac;ao do responsavel geral por todos os aspectos da norma na 

empresa e da definiyao do escopo do sistema da cadeia de custodia, ou seja, a 

criayao da relayao de produtos FSC que serao certificados e a especificayao se o 

grupo de produtos e FSC puro, FSC misto ou FSC reciclado. Este item tambem 

especifica a estrutura da documentayao e treinamentos a serem realizados. Ao 

contrario das exigencias das normas ISO, o controle da documentayao da cadeia de 

custodia e bern menos rigoroso e burocratico. A norma requer a criayao e 
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manuten~o de procedimentos e instru~es de trabalho relevantes ao controle e 

rastreamento da cadeia de custodia, alem da manuten~o de registros e relatorios 

que cubram os aspectos da norma e registros de treinamentos fornecidos a toda 

equipe. 

Na parte 2 - Suprimento de madeira sao definidas as especificac;oes da 

materia-prima consumida na empresa e procedimentos para recebimento e 

armazenagem do material. A norma exige que a empresa adote e use as definic;oes 

de madeira e outros materiais, i.e. FSC puro, FSC misto, madeira recuperada pos

consumo, recuperado outros e controlado, para os propositos de controle da cadeia 

de custOdiae etiquetagem. A empresa deve possuir especificac;6es escritas para a 

compra dos materiais certificados pelo FSC que incluam os seguintes requisitos: 

a) o fornecedor deve possuir urn certificado valido de cadeia de custodia 

do FSC; 

b) o material fornecido deve ser identificado como FSC puro ou FSC 

misto; 

c) o material fornecido deve ser coberto pelo escopo do certificado da 

cadeia de custodia; 

d) a documentac;ao de transporte e as faturas emitidas para o material 

certificado devem mencionar o codigo do certificado do FSC do 

fornecedor. 

Esse item ainda especifica que toda madeira adquirida pela empresa que 

nao for certificada pelo FSC deve ser controlada de acordo com as exigencias 

definidas nos requisitos FSC-STD-40-005 para madeira controlada, e que a propria 

empresa deve definir, documentar e implementar seus proprios procedimentos para 

assegurar esse controle. Em rela~o ao recebimento da madeira, todo material 

recebido como FSC puro ou FSC misto ou controlado deve ser inspecionado para 

assegurar que sao identificaveis como tais e que estejam acompanhados por 

documentos que incluam 0 numero do certificado valido da cadeia de custodia do 

FSC ou outro organismo certificador. 

A parte 3 - Controle e registros de produ~o requer que a empresa possua 

urn sistema de registro da quantidade de materiais recebidos separados de acordo 

com o tipo da madeira (FSC puro, FSC misto, controlado, etc). A empresa deve 

entao calcular a media periodica de materiais certificados pelo FSC para cada grupo 

de produtos. 0 periodo para calculo da media e especificado pela empresa. 
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A parte 4 - Requisitos para a etiquetagem apresenta as tres categorias de 

etiquetas FSC (FSC puro, FSC misto e FSC reciclado) e os requisitos que 

possibilitam a utiliza~o destas etiquetas nos produtos. Para que os produtos 

possam ser comercializados com a etiqueta FSC puro, a media peri6dica do material 

utilizado deve ser 100% de FSC puro. Para etiquetagem com etiqueta FSC misto, as 

empresas podem empregar urn sistema de limiar ou de credito de volume para o 

grupo de produtos FSC. 0 sistema de limiar requer que uma media peri6dica minima 

(e.g. 70%) de material certificado pelo FSC seja alcanc;ada dentro de urn periodo 

especificado para que 100% do material produzido recebam a etiqueta FSC misto. 

Ja o sistema de credito vincula a quantidade de produtos etiquetados FSC a 
quantidade de material certificado pelo FSC que entra no processo de produ~o 

para urn grupo de produtos. Exemplificando, se dentro de urn periodo especifico 

houve entrada de 70% de material certificado FSC, somente 70% dos produtos 

podem receber a etiqueta FSC misto. A utiliza~o das etiquetas s6 pode ser feita 

pela empresa ap6s a aprovac;ao do organismo de certifica~o homologado pelo 

FSC, sendo que a empresa deve estar em conformidade com a norma FSC-STD-40-

201 sabre os requisitos de etiquetagem em produtos para todas as etiquetas e 

alegac;oes FSC em produtos. 

A parte 5 - Documentac;ao de faturamento, vendas e remessa apresenta as 

exigencias para a confecc;ao das faturas emitidas para as vendas de produtos FSC 

puros ou FSC mistos. Alem disso, e importante a manuten~o de registros de todos 

os compradores dos produtos certificados FSC e os volumes comercializados. 

sao: 

Resumidamente, os pontos-chave para a certifica~o da cadeia de custodia 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

identifica~o visual de materiais certificados; 

separa~o fisica de materiais certificados e nao-certificados; 

documenta~o de controle; 

garantia de origem em todas as etapas da produ~o; 

processamento e manuten~o dos dados; 

identifica~o e caracteriza~o do produto certificado; 

capacita~o dos trabalhadores; 

cumprimentos das politicas do FSC e/ou do certificador. 

0 atendimento a todos os requisitos busca a consistencia do sistema, onde 

ha entradas, processamento e saida, documenta~o, defini~o de responsabilidades 
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e registros. Ou seja, toda gestao esta baseada em processes, e identificando-os, 

conhecendo a sequencia e a intera~o entre eles e determinando metodos para 

controla-los (FERNANDES, 2003), a empresa conseguira estabelecer e manter o 

rastreamento e controle da cadeia de custodia. 

Figura 5: Exemplo de selo FSC misto (cadeia de custodia). 
FONTE: FSC, 2008. 

4.2 Plano de lmplementa~io 

Os passos seguidos para a certifica~o da cadeia de custodia estao 

ilustrados na Figura 2, apresentada anteriormente. Esta se~o descrevera as 

atividades realizadas em cada uma das etapas. 

4.2.1 Contato com o Certificador 

A escolha do orgao certificador fica a criterio da empresa que deseja obter a 

certifica~o da cadeia de custodia. No Brasil, as principais certificadoras 

credenciadas pelo FSC sao: 

a) lmaflora, representando a Rainforest Alliance (EUA); 

b) "Scientific Conservation Systems (SCS)" (EUA); 

c) "Societe Generate de Surveillance (SGS)" (Africa do Sui). 
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A Norske Skog Pisa optou por realizar o primeiro contato com a lmaflora, a 

qual enviou urn formulario, com o objetivo de solicitar informay6es basicas sobre a 

opera~o da fabrica. 

4.2.2 Fonte de Produtos Certificados 

Toda materia-prima, toras e cavacos de madeira, utilizada na produ~o do 

papel imprensa e proveniente de florestas plantadas especificamente para este fim. 

Em 2007, 1 00% da materia-prima utilizada foi procedente de reflorestamentos 

sustentaveis com manejo responsavel, dos quais 93% certificados ambientalmente 

pelo FSC ou CERFLOR. 

A celulose consumida no processo e proveniente de uma fabrica situada no 

Chile, a CMPC, a qual possui as certifica~es PEFC e CERTFOR. Pelo fato da 

CMPC atender aos requisitos desses sistemas de certifica~o. sua celulose e 

classificada como madeira controlada FSC. 

A norma FSC-STD-40-005 e dividida em 4 partes. A parte 1 - Requisitos do 

sistema de qualidade requer que a empresa possua uma politica de compra de 

madeira, para evitar comercializar e adquirir madeira ou fibra de madeira 

considerada ilegal. A divisao "Wood' da Norske Skog global ja possuia uma politica 

ambiental que engloba a politica para compra de madeira, a qual deve ser originaria 

de florestas com manejo sustentavel e responsavel. Porem, para atender a este item 

da norma, a Norske Skog Pisa criou sua propria politica para compra de madeira ou 

fibra de madeira nao-certificada, como segue: 

"A Norske Skog Pisa declara e atesta para os devidos fins que nao mantem 

nenhum envolvimento com madeiras ilegais (como explorayao, utilizayao ou 

comercializayao), conforme politica do SmartWood sobre madeiras ilegais. 

Visando garantir a origem das madeiras nao certificadas adquiridas, a 

Norske Skog Pisa declara que nao adquire: 

a) Madeira colhida de areas florestais onde sao desrespeitados direitos 

tradicionais ou /egais; 

b) Madeira colhida em areas f/orestais com alto valor para a conseNa9ao; 



c) Madeira colhida de arvores geneticamente modificadas (OGM); 

d) Madeira colhida ilegalmente; 

e) Madeira co/hida de f/orestas naturais que tenham sido convertidas a 

plantagoes ou outros usos nao florestais." 
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A parte 2 da norma FSC-STD-40-005 - Requisites dos suprimentos de 

madeira controlada FSC exige que a empresa categorize seus suprimentos como 

segue: 

a) madeira certificada pelo FSC; 

b) madeira controlada pelo FSC de empresas certificadas por outros 

6rgaos certificadores, e.g. CERFLOR, CERTFOR, PEFC; 

c) madeira controlada pelo FSC de empresas nao-certificadas; 

d) madeira nao-controlada. 

Alem disso, a empresa deve manter uma lista atualizada dos fornecedores 

de madeira ou produtos de madeira. A lista dos fornecedores de madeira e fibra de 

madeira (neste caso, celulose) consumidos pela Norske Skog Pisa pode ser vista na 

Tabela 1. 

Tabela 1: Lista de fomecedores de madeira e fibras de madeira da Norske Skog Pisa 

Fornecedor Produto Volume mensa! C6digo da Data de 
certifica~ao certific~ao 

Florestal Vale Tora de Pinus 25000 SCS-FM/COC- 01.12.01 
do Corisco 00038P 

--~- -- --
Senges Tora de Pinus 3000 - -
Florestadora 

--~-

Florestal Vale Tora de Pinus 1000 - -
do Corisco 

--·- ---- ---
Elson Tora de Pinus 400 - -

----- ·-·--~ ·--- --- ·-·-
Linea Cavaco de 2400 SCS-COC- 01.12.00 

madeira 00207 
- --·---·-·---

Bras pine Cavaco de 3500 SCS-COC- 01.05.06 
madeira 00290 ---- 1-· - - . 

Embalatec Cavaco de 800 - -
madeira 

-·-·· - ·- ----·--
Benazzi Cavaco de 500 SCS-COC- 02.03.04 

madeira 00612 
---···--
CMPC Celulose 750 PEFC 18.10.04 

CERTFLOR 31.03.05 
FONTE: Norske Skog P1sa 

E importante que a empresa a ser certificada fique atenta para o escopo da 

certificayao possuida por seus fornecedores. Uma forma de verificayao e a consulta 
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ao site da FSC, onde existe uma lista contendo todas as empresas certificadas no 

pais, bern como a descri~o do escopo de cada uma. 

Para compra de madeira nao-certificada FSC, a Norske Skog Pisa elaborou 

uma intru~o normativa a qual estabelece os procedimentos de compra de madeira 

nao-certificada a tim de atender os requisitos da norma. As seguintes verificac;oes 

devem ser realizadas em relac;ao as praticas adotadas pelo fomecedor de madeira 

nao-certificada (CoC -IN.001), apresentadas no Quadro 1. 

Item Forma de Verifica~ao 

Madeira colhida de areas florestais onde sao Pesquisa a sites especializados na 
desrespeitados direitos tradicionais ou internet. 
legais? 
Madeira colhida em areas florestais com alto Pesquisa a sites especializados na 
valor para a conserva~o? internet. 
Madeira colhida de arvores geneticamente Politica de compra de madeira nao 
modificadas (OGM)? certificada e pesquisa a sites 

especializados na internet. 
Madeira colhida ilegalmente? Visita a campo, formaliza~o de pedido, 

anexo do contrato com a politica, 
certificacao. 

Madeira colhida de florestas naturais que Visita a campo, formaliza~o de pedido, 
tenham sido convertidas a plantac;oes ou anexo do contrato com a politica, 
outros usos nao florestais? certifica~o. 
Atendimento aos requisites da Norma? Se o fornecedor possuir algum outre tipo 

de certificac;ao, solicitar certificado . . Quadro 1: Hens verificados antes da compra de made1ra 
FONTE: Norske Skog Pisa 

Todos os documentos gerados durante a verifica~o devem ser 

armazenados para posterior avalia~o do FSC. E possivel ver urn modelo de 

relatorio de visita a campo em anexo (Anexo II). 

4.2.3 Controle da Cadeia de Custodia 

A Norske Skog Pisa possui urn sistema nao-exclusivo de cadeia de custodia, 

por utilizar tanto materia-prima certificada quanta nao-certificada. Portanto, pratica o 

tipo de "controle misto" da cadeia de custodia. 0 FSC possui uma politica, conhecida 
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como "Politica sobre Declarac;oes Baseadas em Porcentagens", que regulamenta as 

situac;oes onde os produtos finais poderao ou nao utilizar o selo FSC. 

Segundo o FSC, e possivel utilizar a logomarca do FSC em produtos mistos 

quando a combinac;ao de madeira e fibras virgens de madeira certificadas 

representa pelo menos 70% do produto, em peso ou volume. 

A empresa a ser certificada deve identificar possiveis pontos de 

contaminac;ao com material nao-certificado, os pontos criticos de controle, ao Iongo 

do processo produtivo. Para cada ponto deve ser estabelecido urn criterio de 

controle. Para cadeias de custodia exclusivas, ou seja, que utilizam somente 

material certificado, esses criterios devem ser rigorosos. Para cadeias de custodia 

nao-exclusivas, a empresa deve monitorar periodicamente a porcentagem de 

material nao-certificado consumido como materia-prima para que nao ultrapasse os 

valores permitidos. 

A Norske Skog Pisa elaborou uma instruc;ao normativa para o calculo das 

porcentagens, com o objetivo de demonstrar a forma do calculo das porcentagens 

de madeira certificada FSC e controlada utilizadas para a produ«;ao de papel a fim 

de garantir a rastreabilidade do sistema. 0 calculo e feito automaticamente atraves 

de programas feitos com este objetivo. As formulas utilizadas sao as seguintes: 

~ert = 
[(~ )+c_ +(0,7*c •• )J 

fccf 

[(~)+c.,. +(o~·c.,)J 
fccf 

- %P * fib 

%Madeira_certificada =( Fcert )*100 (3) 
Fcert + Fcont 

[(~ )+ere• +(0,7*C_.)J 
fccf 

[(~ )+c_ +(o~·c.,,)J 
fccf 

%Madeira controlada = ( Fcont ) * 100 ( 4) 
- Fcert + Fcont 

onde: 

+Kcert {1) 

+ Kcont {2) 



Teert = T ora certificada 
Ceert = Cavaco certificado 
Cm;s = Cavaco misto 
Keert = Celulose certificada 
Teont = T ora controlada 
Ceont = Cavaco controlado 
Keont = Celulose controlada 
F eert = Fibra certificada 
F eont = Fibra controlada 
%Pfib = o/o Perda de fibras 
fete = Fator de conversao: tara verde com casca X cavaco verde sem casca = 1 ,36 
feet= Fator de conversao: cavaco verde x fibra seco ao ar = 1 ,89. 

Urn exemplo do calculo com valores reais pode ser vista na Figura 6. 
22000 ton. 4000 ton. 

Fater conversao Tora I Cava co - 1, 36 

500ton. 
Cavaco serraria 

controlado 

verde I fibra seco ao ar- 1 ,89 ................................................................................................ ························· ............................................ . 
8560 ton. 1555 ton. 1740 ton. 260 ton. 

Perda de fibras - 2, 5% ...................................................................................................................................................................... 
8346ton. 1516 ton. 1687 ton. 1336 ton. 254 ton. 620 ton. 

80 % certificada 
20.% contra lad a 

Celulose 
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Figura 6: Calculo das porcentagens de madeira certificada e controlada utilizando valores reais 
(periodo de 1 mes). 
FONTE: Norske Skog Pisa, 2007. 

Com este resultado pode-se concluir que pelo menos 80% da madeira 

utilizada para fabrica9ao de papel imprensa ( exemplo) provem de florestas bern 

manejadas. 

As informa9oes sabre as quantidades de toras certificadas, toras 

controladas, cavacos certificados, cavacos mistos e cavacos controlados sao 

inseridos em urn "Sistema de Recebimento de Madeiras", para cada carga recebida 

na fabrica, conforme descrito em uma instru9ao normativa criada para estabelecer 

este controle (CoC -IN.002). Ja o consumo de celulose e contabilizado diariamente 

na area onde ocorre seu consumo, i.e. na maquina de papel. 
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Esse calculo e acompanhado mensalmente, como forma de monitorar a 

porcentagem de material certificado consumido e de papel produzido. Estas 

informa~oes sao enviadas ao lmaflora na forma de media periodica dos ultimos 12 

meses. 

4.2.4 lmplementa~ao de Sistema de Controle da Cadeia de Custodia 

Durante a prepara~ao para a certifica~o, a empresa deve se adequar e 

implementar urn sistema de controle eficiente e que melhor se adapte a sua forma 

de trabalho, a tim de garantir o cumprimento dos padroes FSC de cadeia de 

custodia. 

De posse da forma de calculo da porcentagem de material certificado FSC 

produzido, a Norske Skog Pisa elaborou urn procedimento geral, descrevendo as 

principais atividades relacionadas a manuten~ao e controle da cadeia de custodia, 

com a nomea~ao de responsaveis para cada uma das atividades. A lista de 

atividades foi dividida em 5 itens, como segue. 

4.2.4.1 Controle da producao certificada 

!Fases do Processo Procedimentos 

Compra de toras e - Especificar ao fomecedor que o material deve ser certificado de 
cava cos acordo com o sistema FSC; 

- Verificar se o fomecedor e certificado pelo FSC, consultando o 
mesmo e/ou o lmaflora; 
- Verificar a origem da madeira nao-certificada adquirida conforme 
determina a Politica do SmartWood sabre o Uso de Madeira /legal; 
- As madeiras que nao possuirem a sua origem controlada em 
conformidade com OS requisites do FSC nao poderao ser 
compradas; 
- Manter lista atualizada de fomecedores conforme a norma FSC-
STD-40-005 (versao 2-0), item 5. 



Compra de Celulose 

Recebimento de 
madeira 

Separac;ao das 
toras 

Controle do 
Recebimento de 
celulose 

Dosagem de 
celulose 

Embalagem e 
etiquetagem 
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- Especificar ao fornecedor que o material deve ser certificado de 
acordo com o sistema FSC; 
- Verificar se o fornecedor e certificado pelo FSC, consultando o 
mesmo e/ou o lmaflora; 
- Verificar a origem da celulose nao certificada adquirida conforme 
determina a Politica do SmartWood sabre o Uso de Madeira /legal; 
- A celulose que nao tiver a sua origem controlada em conformidade 
com os requisites do FSC nao podera ser comprada; 
- Manter lista atualizada de fornecedores conforme a norma FSC
STD-40-005 (versao 2-0). 

- Verificar se o material recebido corresponde ao descrito na 
documentac;ao que o acompanha, ou nas etiquetas indicando que e 
certificado; 
- Caso os documentos de entrada e/ou os materiais nao estejam 
devidamente identificados, o conferente deve solicitar ao fornecedor 
correc;ao antes do recebimento fisico. Se nao for possivel a 
substituic;ao da mesma, a madeira {toras) nao sera recebida; 
- lnformar o responsavel pela area de suprimento de madeiras caso 
isso ocorra; 
- Esse item nao se aplica para o recebimento de cavacos. Carga de 
cavacos que nao tenha nota fiscal identificada pode ser recebida 
como cavaco controlado; 
- No caso de madeira nao-certificada para uso na caldeira de 
gerac;ao de vapor, o conferente deve informar o motorista de 
caminhao o local de descarga; 
- Lanc;ar os dados de entrada no sistema de controle da empresa 
{Sistema de Recebimentq de Madeira); 
- Arquivar uma via ou c6pia da nota fiscal de entrada em pasta 
especifica no escrit6rio da empresa pelo periodo de 5 anos. A pasta 
deve ser acessivel ao auditor do lmaflora nas visitas de 
monitoramento. 
- Destinar toras de origem nao-certificadas (para consume na 
caldeira de gera«;ao de vapor) para o local correto pre-definido para 
este fim; 
- Manter estoques de madeira certificada e nao-certificada 
separados e demarcados com placas informativas. 

- Ao receber a nota fiscal da carga de celulose destinada para 
processo, o assistente de materiais deve observar a classificac;ao da 
celulose, ou seja, se e material FSC puro ou material FSC misto; 
- Se nao corresponder a nenhuma das opc;oes anteriores, verificar 
se o fornecedor esta na lista de fornecedores controlados, conforme 
documento CoC - 003, e registrar na planilha de controle os pesos 
{em toneladas) por classificac;ao; 
- Ao final de cada mes o assistente de materiais deve emitir urn 
relat6rio e envia-lo de forma eletronica ao responsavel pela CoC na 
empresa, contendo as quantidades totais recebidas por cada classe 
de materiaL 

- Registrar no sistema o consume diario de celulose. 

- Colocar etiqueta de identifica«;ao com a marca FSC em cada 
produto certificado em local visivel. 
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Expedic;ao - ldentificar que os produtos sao certificados nos documentos de 
venda; 
- Registrar saida de produto certificado no sistema de controle da 
empresa. 

Quadro 2: Controle da produ~ao certificada. 
FONTE: Norske Skog Pisa, 2007. 

A maioria dos procedimentos descritos acima ja estava incorporada na retina 

dos funcionarios da fabrica. 

A Figura 7 mostra exemplos de notas fiscais recebidas dos fornecedores de 

madeira e cavacos contendo informayoes sabre as certificayoes. 

Figura 7: Exemplo de notas fiscais dos fornecedores de madeira. 
FONTE: Norske Skog Pisa 

4.2.4.2 Controle da fabricacao de novas produtos certificados 

Fases do Processo Procedimentos 

Cadastrar novo - Cadastrar no sistema de centrale da produ9ao 
produto certificado (nome, tipo de madeira e c6digo de cada pec;a); 

- Realizar estudo de quebra da produc;ao. 

o novo produto 
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Comunicar ao - Comunicar ao responsavel pela certificac;ao sobre a fabricac;ao do 
responsavel pela novo produto (nome, c6digo, gramatura, receita) para este 
certificac;ao comunicar ao lmaflora. 

Comunicar ao - Encaminhar informac;oes recebidas por escrito ao 1m aflora 
1m aflora solicitando aprovac;ao para inicio da fabricac;ao; 

- Arquivar resposta do lmaflora. 
. - . Quadro 3: Controle da fabr1ca~ao de novos produtos cerbficados 

FONTE: Norske Skog Pisa, 2007. 

4.2.4.3 Treinamento dos funciomirios 

Fases do Processo Procedimentos 

Treinamento - Fornecer treinamentos sobre certificac;ao aos funcionarios 
envolvidos na produc;ao certificada, esclarecendo informac;oes 
gerais sobre a certificac;ao e enfatizando OS procedimentos 
especificos de cada setor para a correta manutenc;ao do sistema de 
cadeia de custodia; 
- Arquivar controle de presenc;a dos treinamentos. 

. . . Quadro 4: Trernamento dos func•omir1os . 
FONTE: Norske Skog Pisa, 2007. 

4.2.4.4 Registros de producao e relat6rio ao lmaflora 

Fases do Processo Procedimentos 

Registros de - Manter registros de todas as compras, processamentos e vendas 
controle de materiais de produtos certificados, bern como de comercializac;ao, publicidade 
certificados e qualquer outra informac;ao publica relativa a certificac;ao por urn 

periodo minimo de cinco anos; 
- Fornecer informac;oes para a auditoria anual, incluindo urn resumo 
das quantidades compradas de material certificado, os fatores de 
conversao aplicaveis, as quantidades de produtos acabados 
certificados e quantidades vendidas e expedidas. 

. - . . 
Quadro 5: Reg1stros de produ~ao e relatono ao lmaflora. 
FONTE: Norske Skog Pisa, 2007. 
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4.2.4.5 Marketing e relacaes publicas 

Etapa 

Desenvolver 
materiais que 
utilizem a imagem 
ou Jogomarca do 
FSC 

Procedimentos 

- Solicitar ao lmaflora aprovac;ao dos materiais que contenham a 
imagem ou logo do FSC antes da sua utilizac;ao ou distribuic;ao. 
Estes materiais incluem etiquetas de produtos, paginas na Internet, 
catalogos, folders, mala direta, cartas, cartoes de visita, etc; 
- Para obter a aprovac;ao, uma c6pia do material devera ser enviada 
ao. 0 prazo para resposta do lmaflora e de 5 dias uteis. Por este 
motivo, a aprovayao deve ser solicitada com antecedemcia para 
evitar problemas no caso do material ser reprovado. Caso sejam 
necessarias correc;Qes, uma versao corrigida do material deve ser 
submetida a nova aprovac;ao; 
- 0 uso do logo e imagem do FSC deve ser feito somente para 
divulgac;ao da certificac;ao da empresa e de seus produtos, 
cuidando-se para que nao seja utilizada por terceiros para fins nao 
autorizados; 
- A palavra sustentabilidade nao devera ser empregada nos 
produtos e materiais promocionais em associac;ao com o FSC; 
- 0 certificado da empresa nao podera ser divulgado em veiculos 
publicos de comunicac;ao, tais como revistas, banners, catalogos, 
websites, anuncios, etc. Caso solicitado pelo cliente para 
comprovac;ao da certificac;ao, a empresa podera fornecer uma c6pia, 
desde que seja incluida sabre o mesmo uma tarja com a palavra 
"c6pia" em tetras grandes. 

Quadro 6: Marketing e rela~Oes pilblicas. 
FONTE: Norske Skog Pisa, 2007. 

4.2.5 Avalia~ao de campo, Elabora~ao e Envio do Relat6rio de Certifica~ao 

A implementayao do controle da cadeia de custodia e a ultima etapa de 

responsabilidade da empresa a ser certificada, antes da avaliayao de campo (ou 

auditoria). A avaliayao de campo foi realizada por urn auditor do lmaflora, onde foi 

verificado o cumprimento dos padroes FSC de cadeia de custodia do sistema 

operacional da fabrica. As verifica~es foram feitas percorrendo todo o processo 

produtivo da empresa, desde o recebimento ate a expediyao dos produtos 

acabados, onde varias pessoas foram entrevistadas e uma lista de verificar;ao (para 

cada item da norma) foi preenchida. 
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Como resultado do born desempenho na fase de implementa~o dos 

controles da cadeia de custodia, nao foi estabelecida, por parte do auditor, nenhuma 

ac;ao corretiva para a empresa. 

4.3 Custos da Certifica~io da Cadeia de Custodia 

Os custos da certifica~o sao divididos em custos diretos e indiretos. 

Os custos diretos sao aqueles decorrentes do processo de sua avaliac;ao e 

monitoramento. Esses custos sao basicamente: 

a) avalia~o de certifica~o; 

b) monitoramento; 

c) taxa anual de certificac;ao; 

d) uso da logomarca FSC. 

Os custos indiretos sao aqueles associados a adaptac;Oes no sistema para 

que uma opera~o possa atingir e manter a certifica~o cumprindo as pn3-condic;oes 

e condic;oes associadas ao processo. Durante a fase de implementa~o os custos 

indiretos foram minimos, ja que foram necessarias somente pequenas adaptac;Oes 

do processo as exigencias da certificac;ao. E como nao houve nenhuma a~o 

corretiva estabelecida durante a auditoria, essa fase tambem nao acarretou custos 

para a empresa. 

4.4 Riscos ou Problemas Esperados e Medidas PreventivaslCorretivas 

0 maior risco existente para a manuten~o da certifica~o da cadeia de 

custodia e a nao possibilidade de garantir o conteudo FSC do produto estipulado {>= 

70%) para que seja possivel utilizar as marcas registradas FSC no produto. Para 

isto, foi criado urn plano de contingencia contendo as seguintes premissas: 
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a) a prioridade do plano sera utilizar sempre o percentual minima 

considerado (70%); 

b) em caso de impossibilidade de execu~o ou fracasso de todas as 

medidas de contingencia propostas para a manuten~o do indice, e 

somente nestes casas, optar -se-a pela interrup~o temporaria do uso 

do selo FSC que contem o indice da materia-prima certificada, ate a 

normaliza~o do suprimento de madeira certificada. 

As seguintes medidas de contingencia serao utilizadas: 

a) cumprimento do 'Wood Supply Agreemenf' (contrato existente como 

fornecedor do maior volume de madeira, a Florestal Vale do Corisco); 

b) manuten~o de estoque de materia-prima certificada quando houver 

precisao de diminui~o no fornecimento de madeira certificada por 

parte dos fornecedores; 

c) compra adicional de materia-prima certificada, atraves da busca de 

outros fornecedores certificados (toras ou cavacos de madeira, ou 

celulose); 

d) substitui~o de materia-prima certificada no caso de diminui~o da 

oferta de cavacos de madeira certificada, atraves da substitui~o por 

toras certificadas; 

e) planejamento das ac;oes. 
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5 CONCLUSAO 

Neste trabalho foram apresentadas as etapas conduzidas para 

implementayao dos requisites da norma FSC-STD-40-004 de cadeia de custodia em 

uma fabrica de papel imprensa, a Norske Skog Pisa. 

Foi possivel observar certa simplicidade na conduyao das atividades, pois 

muitas delas ja estavam incorporadas no dia-a-dia dos funcionarios. Como forma de 

atender aos requisites da norma, foram criados procedimentos e instrug<Ses 

normativas de trabalho a fim de formalizar as atividades relacionadas com a 

manutenyao da cadeia de custodia. 

Ao contra rio das normas da serie ISO, a norma para certificayao da cadeia 

qe custodia e consideravelmente menos burocratica e rigorosa. 0 sistema de 

documentayao e simples e conciso. Praticamente todas as atividades de controle da 

cadeia de custodia puderam ser reunidas em urn unico documento. 

A certificayao da cadeia de custOdia atesta que a materia-prima utilizada 

para a fabricayao dos produtos e proveniente de sistemas manejados de forma 

ambientalmente adequada, socialmente justa e economicamente viavel. No entanto, 

as operag<Ses com tal certificado nao possuem seu desempenho social e ambiental 

avaliados, nem garantia da qualidade do produto. Tal fato vern sendo questionado 

pela sociedade, e existe uma forte tendencia para que criterios sociais e ambientais 

venham a ser incorporados na analise da cadeia de custodia. Em contrapartida, as 

certifica9oes ISO nao garantem a origem do produto florestal, pois so certifica os 

processos industriais. 

A Norske Skog Pisa possui atualmente as certificag<Ses IS0-14.001, a 

OHSAS-18001 e agora, a certifica9ao da Cadeia de Custodia FSC. Com isso, o 

desempenho e comprometimento com o meio-ambiente, tanto no processo fabril, 

quanto na origem da materia-prima, estao sendo demonstrados publicamente. 

Em rela9ao a cadeia de custodia, ainda existem caminhos a serem 

percorridos pela empresa em questao. 

A porcentagem de material certificado FSC praticada pela empresa gira em 

torno de 80 a 85%. Recomenda-se entao que a empresa adote ag<Ses com o objetivo 
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de atingir o consumo de 100% de materia-prima certificada FSC, para ser possivel 

adotar o se.lo de produto FSC puro. Algumas possiveis agoes seguem abaixo: 

a) busca de fornecedor de celulose que possua certificayao florestal e 

cadeia de custodia FSC; 

b) aumento do volume de madeira fornecido pela Florestal Vale do 

Corisco, ou busca de outro fornecedor com certificayao florestal FSC; 

c) substituiyao do fornecedor de cavacos de madeira nao-certificado FSC 

por outro fornecedor que possua certificado da cadeia de custodia FSC 

ou interrupyao do recebimento de materia-prima deste fornecedor (ver 

lista de fornecedores de madeira na Tabela 1). 

A Norske Skog Pisa possui armazens de distribuiyao de papel situados em 

Sao Paulo e no Rio de Janeiro, os quais nao foram incluidos no escopo da 

certificayao da cadeia de custodia da empresa. 0 papel distribuido a partir destes 

armazens recebe outra nota fiscal, ou seja, a nota fiscal de saida da fabrica 

contendo o selo FSC e substituida. Recomenda-se, portanto, que a empresa 

conduza o processo para certificayao da cadeia de custodia a partir destes 

armazens para que todos os clientes possam receber o papel certificado contendo o 

selo FSC. 

0 plano de implementayao apresentado nesse trabalho pode ser aplicado 

em outras empresas do setor florestal que desejam obter a certificayao da cadeia de 

custodia. 0 modelo apresentado pode ser adaptado para, inclusive, ser 

implementado em empresas que utilizam 1 00% de material certificado. Para estas 

empresas, recomenda-se manter urn sistema de documentayao organizado e a 

disposiyao de auditores e pessoas envolvidas na produyao certificada. A empresa 

deve priorizar os treinamentos para todos os funcionarios da empresa, na forma de 

nogoes gerais, e treinamentos operacionais especificos, aqueles envolvidos 

diretamente com a cadeia de custodia. Vale destacar que a Norske Skog Pisa 

desenvolveu o presente trabalho internamente, sem a necessidade de contratayao 

de uma empresa externa. 

Como mencionado no capitulo 3.4, a certificayao da cadeia de custodia 

tornou-se uma exigemcia de clientes da industria papeleira, fato este que levou a 

empresa em questao a busca pela obtengao do selo FSC. Porem, estes clientes s6 

podem fazer uso deste selo se tambem forem certificados pelo FSC. Sendo assim, a 
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Norske Skog Pisa poderia iniciar urn trabalho de incentivo a certificayao das graficas 

e jornais que fasem uso exclusivo do seu papel, ou entao, onde for possivel fazer a 

separayao do papel de outros fornedores. 0 objetivo seria de colocar as empresas 

brasileiras entre os consumidores de paises desenvolvidos que optam por produtos 

ecologicamente corretos. 
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ANEXO I - Rela~io de Documentos da Cadeia de Custodia 

Numero do Tipodo Titulo do documento documento documento 
CoC- 001 Procedimento Controle da Cadeia de Custodia 
CoC- 002 Politica Politica de Compra de Madeira Nao Certificada 
CoC -003 Documento Lista de Fornecedores de Madeira 
CoC- 004 Documento Planejamento Anual de Compra de Madeira 
COC-IN.001 lnstru~o Controle da Compra de Madeira Nao Certificada 

Normativa 
COC-IN.002 lnstruc;ao Calculo das Porcentagens 

Normativa 



ANEXO II- Exemplo de Relat6rio de Visita a Campo 

Rerente ao Quadro 1. 

A V ALIA~AO DE MADEIRA 
CONTROLADA 

F AZ.£1\"DA. •••••. SA:N"TO A .. }lij)RE EliC .. 4.PINUS 

ESPECIE PL.o\!"7f~ID .. :\. Pn-<'UST:m>A 

PROPRIET....\RIO ... EI.SO)(iR.~\!OS J'u"NNOR 

E\'DERECO ...• B.AlRR.O CER..~.ADODARDSE!R..-\-Mu~1CJA<:U.W...u\i'A 

TELEFONE ..... (43)3535-1682 C1l. (ll)S522-14?l 

RESPONSAVEL PELA .. llA. .. M.-\l11UNO DA .. 'IIITES PEREIRA 

RESPONSAVEL PELA AVALL-\CAO .. JO!OM L. DAROSA 

DATA........................ 15/IOJ:!OO? 

.:\NO DE PI...M"TTO: 221C\Vi905 

AREA(ILo\)............... 4,50 

IDE~"'TIFlC..o\C.~O RECISTRO FOTOGR.ffiCO 

1 

~u~IERO 

1/07 

COME~"'T.WOS 

Placa de identificac;ao da 
propriedade; a area que 
esta sendo realizado a 

colheita esta a 1500 m da 
placa de identificac;ao_ 

Local onde esta sendo 
realizado a colheita nesta 

data, com placa de 
identificac;ao do talhao_ 
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Entreposto da madeira, 
trazida do local de colheita 
para local de carregamento 

no caminhao. 

Situac;ao da floresta ap6s a 
colheita no primeiro 

desbaste que esta sendo 
realizado. 
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