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RESUMO
O Bureau Veritas Certification (BVC) é um organismo de certificação reconhecido
pelo INMETRO, que atua como organismo acreditador e é atualmente responsável
por executar os procedimentos de auditorias anuais pelos próximos 04 anos na
empresa CENIBRA S.A. Essas auditorias são feitas para avaliar as atividades
relacionadas ao à gestão florestal de acordo com os Princípios e Critérios do
CERFLOR, NBR 14.789:2012.
A empresa CENIBRA S.A. produz celulose branqueada fibra curta de eucalipto.
O escopo da Certificação atual compreende 248.580,42 ha, em uma (01) Unidade
de Manejo Florestal.
A auditoria feita pelo auditor do BV durante o dia 10/11/2016 baseou-se na
adaptação do Padrão Normativo NBR 14.789:2012 – Manejo Florestal Sustentável
– Princípios, critérios e indicadores para plantações florestais, conhecido como
CERFLOR, elaborado pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
O auditor avaliou todos os requisitos do padrão e constatou que CENIBRA S.A.
atende às exigências em suas unidades de gestão. Entretanto, em vista da perda
de domínio evidenciada sobre o manejo florestal do projeto Serraria, em Periquito,
MG, por fatos alheios à vontade da empresa, o auditor considera pertinente a
solicitação da Cenibra de retirar esta propriedade de seu escopo de certificação.
Este relatório apresenta as observações do auditor coletadas durante a visita a
empresa realizada em 10/11/2016.
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1.

INFORMAÇÕES GERAIS

1.1

Histórico da organização

Identificação da Organização e das Unidades de Manejo Florestal objeto da
Certificação
A CENIBRA foi fundada no dia 13 de setembro de 1973, resultado do espírito
empreendedor da Companhia Vale do Rio Doce e da Japan Brazil Paper and Pulp
Resources Development Co. Ltd. - JBP, que apostaram na construção de uma grande
empresa de base florestal na região do Vale do Rio Doce, leste de Minas Gerais. Em
setembro de 2001, a empresa passou a ser controlada integralmente pelo JBP, cujos
principais acionistas são a Oji Paper Co Ltd., a Itochu Corporation e o Japan Bank for
International Cooperation - JBIC.
Localizada a 236 km da capital do Estado, Belo Horizonte, e com atuação em
54 municípios mineiros, a CENIBRA entrou em operação em 1977, com capacidade
nominal de produção de 225 mil toneladas / ano. Graças a sucessivas melhorias nas
condições operacionais, foi gradativamente elevando seus níveis de produção até
chegar a 940 mil toneladas / ano. Em 2005, iniciou-se um processo de ampliação
finalizado em janeiro de 2007, com a capacidade nominal acrescida em 200 mil
toneladas, passando para 1.140.000 toneladas. Atualmente a empresa opera com
capacidade instalada de produção de 1.200.000 toneladas. A capacidade produtiva do
setor florestal, bem como os números característicos de cada unidade de produção,
pode ser consultada no Relatório Anual de Inventário Florestal Contínuo e no Relatório
de Terras e Florestas, disponíveis na Coordenação de Ordenamento e Mensuração
Florestal.
Para atender ao cliente do setor de celulose e papel, com matéria prima
oriunda de atividade florestal sustentável do ponto de vista econômico, social e
ambiental e da saúde e da segurança do trabalho, além de buscar a melhoria contínua
em sua atuação, a CENIBRA utiliza os sistemas de gestão ISO 9001:2008 e ISO
14.001:2004. Em 2005, a Empresa obteve as certificações do Conselho de Manejo
Florestal (FSC), e Programa Nacional de Certificação Florestal (CERFLOR), que são
uma garantia de que o produto CENIBRA é originado de uma floresta em que se
pratica o manejo florestal sustentável, com responsabilidade socioambiental. O escopo
da certificação contempla 248.580,42 hectares de área total, destes 129.174,42
hectares de plantações de eucalipto.
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1.2 Contatos na Organização para o processo de Certificação
RD: Sandro Morais Santos – sandro.morais@cenibra.com.br
Celulose Nipo-Brasileira S.A. - CENIBRA
BR 381 - km 172 - Distrito de Perpétuo Socorro
Belo Oriente - MG
CEP 35.196-972
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1.3 Localização e Distribuição de Terras de Florestas Plantadas

1.4 Distribuição de Florestas Plantadas e Áreas Naturais

Área total certificada: 248.580,42 ha, nas quais:
Área a ser excluída do escopo: 1.046,38 ha (568,01 ha de plantio e 478,37 de área
natural)
Nova área total certificada: 247.534,04 ha
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Áreas de Manejo Florestal próprias: 247.534,04 ha



Áreas produtivas: 128.198,34 ha
 Plantadas: 128.198,34 ha



Áreas destinadas à conservação/preservação (não comerciais):
 APP: 25.376,18 ha
 Reserva Legal: 77.759,03 ha
 Produção de Produtos Florestais Não Madereiros: NA
 Outros: 6.475,99 ha


2.

Áreas Naturais Protegidas:
Nome: Faz. Macedônia: 3.000,00ha (RPPN: 753,14 ha)

MANEJO FLORESTAL

Descrição das Áreas Manejadas e seus Processos
As áreas florestais da CENIBRA estão localizadas no Centro Oriental de Minas Gerais,
onde o ecossistema original foi ocupada por Mata Atlântica (floresta tropical e floresta
subtropical), que foi o principal convertido em áreas agrícolas e de manejo do gado,
que à partir da década de 1970, começou a ser gradativamente substituído por
plantios florestais, com ênfase no uso de eucalipto.
Hoje em dia, a empresa recupera e conservar cerca de 40% de suas áreas com
vegetação nativa, que comprova seu compromisso com a sustentabilidade.

Recursos Florestais
Situação Fundiária
Toda a base fundiária da empresa possui os devidos documentos de posse e uso da
terra sendo que, eventuais processos de litígios são tratados pela assessoria jurídica e
área de planejamento da empresa.

2.1

Características Regionais

2.1.1. Biomas e Ecossistemas presentes
A área de domínio do projeto de base florestal da CENIBRA está inserida no bioma
Mata Atlântica, que é representada na região pela tipologia denominada Floresta
8

Estacional Semidecidual, cujo remanescente de maior expressão é o Parque Florestal
do Rio Doce. Ocorrem também na região ambientes nativos não florestais como os
campos de altitude, campos rupestres, matas de cadeia, áreas alagadas e
afloramentos rochosos.
Na região de atuação da CENIBRA, incluindo aí o projeto Serraria, a Floresta
Estacional Semidecidual é caracterizada como sub-Montana ou Montana. A Floresta
Estacional Semidecidual Sub-Montana inclui as formações florestais com altitudes até
600 metros, englobando as regionais Nova Era, Guanhães e parte da Regional Rio
Doce (Região de Pompeu). A Floresta Estacional Semidecidual Montana inclui as
formações florestais com altitudes acima de 600 metros abrangendo a maior parte da
Regional Rio Doce.
A CENIBRA monitora as suas áreas de reserva legal e de preservação permanente.
Um levantamento inicial classificou as áreas preservadas pela CENIBRA (reserva legal
e preservação permanente) com relação ao estado de conservação destas áreas. Esta
classificação consistiu na base de informações para tomada de decisão sobre quais
locais necessitam de recuperação ambiental, formação de corredores ou
aprimoramento de estudos ambientais. Após a conclusão desta classificação foram
implantados monitoramentos da flora nas áreas preservadas, elaborado o projeto de
formação de corredores ecológicos e iniciadas atividades de recuperação ambiental.
Os resultados da classificação das áreas preservadas estão apresentados no quadro
abaixo:
Quadro: Classificação das áreas preservadas pela CENIBRA

2.1.2. Geologia
A maioria das áreas da empresa encontra-se em um domínio ambiental conhecido
como a região do Mar de Morros, e a altitude variam de 200m a 1.300m. No
levantamento dos solos cultivados com eucalipto pela Empresa, foram encontrados os
seguintes solos:


Cambissolo Latossolo – 21,5%,



Cambissolo – 19,5%,



Latossolo Vermelho Amarelo 18,5%,
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Latossolo Vermelho – 15,2%,



Latossolo Amarelo – 14,5%,



Neossolo Flúvico – 5,0%,



Cambissolo (de fundos de vale) – 3,5%,



Plintossolo áplico – 1,6%,



Litossolo Pétrico – 0,5%/ e



Neossolo Lítolico 0,2%.

2.1.3 Clima
O regime pluviométrico apresenta dois períodos definidos: um chuvoso, de outubro a
março, com maiores precipitações ocorrendo em dezembro, e um período de estiagem
que vai de abril a setembro. A distribuição de chuva na região é bastante heterogênea.
As áreas de maior altitude são as que apresentam maiores totais anuais de chuva,
variando entre 1.200 e 1.600 mm. Nos fundos de vale e na região da sub-bacia do Rio
Suaçuí Grande, os totais anuais variam entre 1100 e 1300 mm. Não há regiões com
precipitação total anual inferior a 1000 mm. No quadro abaixo são apresentadas as
faixas de variação de características climáticas das áreas de atuação da empresa.
Quadro: Faixa de variação de dados climáticos

2.1.4. Recursos Hídricos Disponíveis
Os principais recursos hídricos disponíveis nas áreas da empresa são Rio Doce, Rio
Piracicaba, Rio Santo Antônio, Rio Correntinho e Rio Guanhães. Além destes, há
ainda dentro das áreas de preservação da empresa, várias nascentes que contribuem
significativamente para a manutenção da recarga dos cursos hídricos da região onde a
empresa atua.
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2.1.5. Identificação de Vestígios Arqueológicos e Paleontológicos
Não foram encontrados vestígios arqueológicos ou paleontológicos nas áreas de
manejo florestal da empresa.

2.1.6. Unidades de Conservação e Locais de Interesse Comunitário
Dentro das áreas da Unidade de Manejo Florestal (UMF), existe apenas uma unidade
de conservação, a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda
Macedônia, que está localizada no município de Ipaba, MG. Esta UC possui uma área
de 753,14 ha e, além de uma expressiva área de mata nativa em estádio primário ou
avançado, também abriga importantes espécies da avifauna local, como o Mutum, o
Jaó, o Jacú, a Capoeira e a Jacutinga.

2.1.7. Perfil e Condições Socioeconômicas das Áreas adjacentes
A região onde o empreendimento está inserido tem como perfil socioeconômico
histórico as atividades agropastoris, associado a presença de mineradoras,
siderúrgicas e outras indústrias de base.
O setor florestal teve seu crescimento mais expressivo na região a partir da década de
1970, sendo atualmente, uma atividade consolidada e reconhecida como geradora de
trabalho e renda para a região.

2.2

Programas Socioambientais e de Relacionamento

Todos os projetos sociais da empresa são realizados via o Instituto CENIBRA.
Fundado em 2002, acredita que toda empresa deveria ter maior atuação no âmbito
coletivo, sendo responsável por mudanças que levem ao bem-estar coletivo. O
Instituto prioriza o desenvolvimento integrado dos 54 municípios de atuação, por meio
de ações determinadas a partir da dispersão geográfica da base territorial, o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH), a vocação econômica e identidade cultural das
comunidades.
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3. PROCESSO DE AVALIAÇÃO

3.1 Norma ou Padrão Normativo utilizado para avaliação
O processo de avaliação foi efetuado com base no Escopo de Certificação descrito
acima, conforme o Padrão Normativo NBR 14.789:2012 – Manejo Florestal
Sustentável – Princípios, critérios e indicadores para plantações florestais,
conhecido como CERFLOR, elaborado pela ABNT - Associação Brasileira de Normas
Técnicas.
O CERFLOR contempla um conjunto de princípios, critérios e indicadores, incluindo
requisitos ambientais e sociais, a serem atendidos pela organização auditada. No
processo de avaliação todos os requisitos normativos são verificados nas unidades de
manejo, objeto da certificação.
São ao todo 05 (cinco) Princípios, relacionados às atividades de manejo florestal,
como indicado a seguir:
Princípio 1: Cumprimento da Legislação;
Princípio 2: Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto, médio e longo
prazos, em busca da sua sustentabilidade;
Princípio 3:

Zelo pela diversidade biológica;

Princípio 4:

Respeito às águas, ao solo e ao ar;

Princípio 5:

Desenvolvimento ambiental, econômico e social das regiões em que se
insere a atividade florestal.

Os princípios estabelecidos nesta norma constituem a referência para o manejo
florestal.
“Os princípios são desdobrados em critérios, que são a expressão dos requisitos que
descrevem os estados ou dinâmicas de um ecossistema florestal e do sistema social a
ele associado”.
“A verificação do cumprimento de cada critério é estabelecida mediante a avaliação do
atendimento de um conjunto de indicadores específicos, que podem ser quantitativos
ou qualitativos”.
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“Dependendo da localização e da finalidade da unidade de manejo florestal, nem todos
os indicadores serão aplicáveis. Contudo será sempre necessário avaliar todos
aqueles pertinentes à situação local”.
3.2. Identificação do OCF – Organismo de Certificação

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) está credenciado pelo INMETRO para
realização de certificações de manejo de florestas plantadas com base na norma NBR
14789:2012, podendo emitir certificados com a logomarca deste organismo
credenciador.
O objetivo do BVC é realizar serviços de certificação com alta credibilidade, sendo
este o motivo pelo qual optou em realizar tais certificações de acordo com os
requisitos do Sistema Brasileiro de Certificação.
Dados para Contato
Escritório São Paulo:
BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)
Sra. Lucia Nunes: Certification Technical Manager
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100 - Torre C - 4º andar
Vila Cruzeiro - São Paulo – SP
CEP 04726-170
Fone: (0**11) 2655-9000
Fax: (0**11) 2655-9000

E-mail: lucia.nunes@br.bureauveritas.com
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3.3. Responsável pelo OCF

BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)
Sr José Cunha (Diretor de Certificação)
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100 - Torre C - 4º andar
Vila Cruzeiro - São Paulo – SP
CEP 04726-170
Fone: (0**11) 2655-9000
Fax: (0**11) 2655-9000
E-mail: jose.cunha@br.bureauveritas.com

3.4. Descrição do Processo de Auditoria

Esta auditoria foi realizada com a finalidade de excluir do escopo de certificação uma
área invadida pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST).
- Área auditada: Fazenda Sem Tampa, projeto Serraria, no município de Periquito,
MG.
3.4.1 Definição da Equipe de Auditoria

A seguinte equipe foi designada para a realização desta auditoria:
Função
Nome
Pedro José da Silveira Jr

Equipe
Auditora Líder

na
Formação Acadêmica
Engenheiro Florestal
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3.4.2 Planejamento e Realização da Auditoria

De acordo com o Escopo de Certificação pretendida, foram executadas as seguintes
atividades: análise de documentação, verificações de imagens e entrevista com
colaboradores da empresa.

Como todo o processo de Auditoria, as avaliações ocorreram conforme plano de
auditoria estabelecido previamente, considerando o tamanho e complexidade das
atividades da empresa e caráter amostral de um processo de auditoria.

PLANO DE AUDITORIA - CERFLOR - MANEJO FLORESTAL.

DATA

PEDRO
SILVEIRA

09/11
Quarta

Deslocamento.
Análise de documentação, verificações de imagens, entrevista com

10/11
Quinta
11/113
Sexta

colaboradores da empresa.

Relatório
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3.5

Relatório Detalhado

Esta seção demonstra as evidências coletadas pelo auditor durante o processo de
avaliação. A abordagem de auditoria se deu a partir dos processos da organização,
de acordo com um plano de trabalho previamente elaborado. Em cada processo
auditado foi dada ênfase aos princípios e critérios do CERFLOR pertinentes, conforme
demonstrado abaixo.
3.5.1. Resultado da Avaliação dos Princípios e Critérios Cerflor – Manejo
Florestal
3.5.1.1. Princípio 1
As ações e atitudes tomadas pelo empreendimento estão dentro do que prescreve as
legislações sobre direito de posse e propriedade.
- Ação de reintegração de posse da propriedade de 05/10/2016.
- Ação de Interdito proibitório de 04/11/2016
- Cinco Boletins de Ocorrência lavrados na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG)
denunciando os seguintes fatos: Invasão e danos causados, furto de madeira, ameaça
aos trabalhadores florestais, incêndio em ponte de acesso à propriedade.
- Imagens realizadas por Drone em 13 e 19/10/2016 na área ocupada evidenciando
que, apesar do grande número de barracas, poucas pessoas foram observadas no
local.
3.5.1.2. Princípio 2
- A empresa demonstrou que perdeu o domínio sobre o manejo florestal desta propriedade
não podendo garantir a conservação dos plantios e recursos naturais renováveis.
3.5.1.3. Princípio 3
- A organização demonstrou que perdeu o domínio sobre o manejo florestal de modo a
minimizar os impactos negativos de suas atividades sobre a fauna e flora nativas nesta
propriedade.
3.5.1.4. Princípio 4
A empresa demonstrou que perdeu o domínio sobre a conservação do solo, do ar e dos
recursos hídricos nesta propriedade.
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3.5.1.5. Princípio 5
Em 26/09/2016 a empresa realizou visita ao local para tentativa de diálogo com os
invasores sem sucesso (vídeo documentado).
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3.5.2. Relatório Detalhado – Evidências de Auditoria
Em 26/09/2016 a propriedade da Cenibra denominada projeto Serraria (1.046,38 ha)
foi invadida por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
que ocuparam uma área de cerca de 20,00ha, montando acampamento com barracas
de lona espalhada pela área. Estes invasores reivindicam que a Cenibra negocie a
propriedade com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para
que esta seja repassada ao movimento.
A empresa entende que por não se tratar de terras improdutivas (áreas plantadas com
eucalipto e áreas protegidas por lei) estas não são passiveis de desapropriação com
fins de reforma agrária.
A área invadida é vizinha a um assentamento do próprio MST existente desde 2004,
denominado Liberdade. A empresa considera a área invadida imprópria para
atividades agrícolas devido a sua condição montanhosa. Pelas fotos apresentadas, o
próprio assentamento Liberdade não pode ser considerado como produtivo.
Os invasores instalaram também diversas barreiras nas estradas para impedir o
acesso às áreas ocupadas.
O auditor não visitou a área, pois empresa não pode dar garantias de segurança
quanto à integridade física por não ter controle sobre a situação nem domínio da área
invadida. Em 26/09/2016 a empresa realizou visita ao local para tentativa de diálogo
com os invasores sem sucesso (vídeo documentado).
A empresa instaurou em 26/09/2016 uma comissão interna para conduzir o assunto,
conforme Atas apresentadas.
Decorrente destas reuniões, a empresa realizou vários encaminhamentos jurídicos
como, Ação de reintegração de posse, Ação de Interdito Proibitório, Boletins de
Ocorrência, comunicações específicas.
- O projeto Serraria foi todo cortado e sua madeira destinada à sua fábrica de celulose
até agosto de 2016; atualmente a empresa não fornece nenhuma madeira proveniente
desta propriedade para sua fábrica.

Evidências:
- Vídeo realizado pela Rede Record na visita realizada pela Cenibra em 26/09/2016 ao
local para tentativa de diálogo com os invasores.
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- Atas de reunião do Comitê de Administração de Crises realizadas em 26/09/2016,
30/09/2016, 06/10/2016, 13/10/2016, 17/10/2016, 19/10/2016 e 03/11/2016.
- Ação de reintegração de posse da propriedade de 05/10/2016.
- Ação de Interdito proibitório de 04/11/2016

- Cinco Boletins de Ocorrência lavrados na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG)
denunciando os seguintes fatos: Invasão e danos causados, furto de madeira, ameaça
aos trabalhadores florestais, incêndio em ponte de acesso à propriedade.
- Imagens realizadas por Drone em 13 e 19/10/2016 na área ocupada evidenciando
que, apesar do grande número de barracas, poucas pessoas foram observadas no
local.
- Ofício DEMAQ/Cenibra N°135-2016 informando a invasão no projeto Serraria e
solicitando ao BVC e FSC a exclusão desta área de seu escopo de certificação.
- Planilha contendo os possíveis impactos socioambientais decorrentes da invasão e
as medidas de controle que poderão ser tomadas, caso necessário.

3.5.3. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria:



Jacinto Moreira Lana – coordenador de meio ambiente



Sandro Morais Santos – gerente de meio ambiente



Ermeson Januário – geoprocessamento



Tony Gonsalves Souza - advogado



Valério Frossard – analista de gestão



Hudson Carlos Vieira – analista de comunicação

3.6

Não Conformidades Registradas

Durante esta auditoria não foram registradas Não Conformidades.
Minor
NC N° Processo

Critério

Tipo de Não Conformidade

Prazo para execução
Auditor
das ações corretivas
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Minor
NC N° Processo

Critério

Tipo de Não Conformidade

Prazo para execução
Auditor
das ações corretivas

Descrição da Não
Conformidade
Análise de Causa
Ação Corretiva 1Status

Data:

Eficácia?:

3.7. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas

Durante a auditoria não foram registradas oportunidades de melhoria (OM) e
Observações (OBS).

4. CONCLUSÃO

5.

CONCLUSÃO

A Cenibra mantém seu sistema de gestão de manejo florestal adequadamente e
aderente aos indicadores, critérios e princípios da norma do CERFLOR - NBR
14789:2012.
Entretanto, em vista da perda de domínio evidenciada sobre o manejo florestal do
projeto Serraria, em Periquito, MG, por fatos alheios à vontade da empresa, o auditor
considera pertinente a solicitação da Cenibra de retirar esta propriedade de seu
escopo de certificação.
A área excluída do escopo é de: 1.046,38 ha (568,01 ha de plantio e 478,37 ha área
natural).
A nova área total certificada passa a ser de: 247.534,04 ha.
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O BUREAU VERITAS CERTIFICATION, seguindo os procedimentos de auditoria
do CERFLOR, é favorável à exclusão da área do projeto Serraria de seu escopo
de certificação e a manutenção da certificação da CELULOSE NIPOBRASILEIRA S.A. – CENIBRA, de acordo com o padrão normativo NBR
14789:2012.
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6. MAPAS E IMAGENS
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7. ANEXOS

7.1. ANEXO I: Oficio DEMAQ/CENIBRA N°135-2016
7.2. ANEXO II: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS DA OCUPAÇÃO PELO MST EM
PROPRIEDADE DA CENIBRA
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