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Visão geral dos resultados da avaliação de riscos
(No contexto das avaliações de risco, o termo "distrito" refere-se ao nome genérico para chamar a escala geográfica em que uma
avaliação de risco é conduzida. Um distrito pode, portanto, ser definido por país, estado, eco-região, região, município, FMU, etc.).
NOTA: A avaliação dos riscos deve começar na escala mais ampla relevante. Se as condições a uma dada escala não são
suficientemente homogêneas para estabelecer baixo risco, em conformidade com todos os requisitos descritos na Seção 1.1 deste
padrão, a escala será reduzida ainda mais. A avaliação de risco deve ser continuada em escalas decrescentes até que as condições são
suficientemente homogêneas. Designação de risco pode ser possível a nível nacional, sob certas condições homogêneas, ao passo que
sob a designação condições de risco mais heterogénea pode ser possível apenas a nível distrital ou local e / ou ao nível de
subconjuntos de eco-regiões.

Distrito de
Origem
Mesorregião
Serrana
Catarinense
– cod. 4203

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Categoria 5

Final*

RISCO
INDETERMINADO

RISCO
DETERMINADO

RISCO
INDETERMINADO

BAIXO RISCO

BAIXO RISCO

RISCO
INDETERMINADO

* Caso uma categoria é definida como de risco indeterminado, o resultado final deve ser considerado como de RISCO
INDETERMINADO. Em caso de dúvida quanto ao fato de um distrito é de baixo risco, o distrito deve ser classificado como de
RISCO INDETERMINADO.

INFORMAÇÕES MESOREGIÃO SERRANA
É a mesorregião mais central do estado de Santa Catarina e é limítrofe de todas as demais mesorregiões. É formada pela união
de trinta municípios agrupados em duas microrregiões: Campos de Lages e Curitibanos. Segue abaixo relação dos municípios
que compõem a Mesorregião Serrana do estado de Santa Catarina.
Anita Garibaldi
Bocaina do Sul
Bom Jardim da Serra
Bom Retiro
Campo Belo do Sul
Capão Alto
Celso Ramos
Cerro Negro

Correia Pinto
Lages
Otacílio Costa
Painel
Palmeira
Rio Rufino
São Joaquim
São José do Cerrito
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Urubici
Urupema
Abdon Batista
Brunópolis
Campos Novos
Curitibanos
Frei Rogério
Monte Carlo

Ponte Alta
Ponte Alta do Norte
Santa Cecília
São Cristóvão do Sul
Vargem
Zortéa
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RELAÇÃO DE FORNECEDORES DE MADEIRA CONTROLADA
PRODUTO:
ESPÉCIES:

W1.1 – Roundwood (toras)
Pinus taeda L
Pinus elliottii Engelm

FORNECEDOR /
DIRETOR
Agro Florestal
Paequere Ltda.
Renato Einsfeld Viana
L. Schmaedecke
Com. e Ind. Ltda.
Eduardo Branco

Florestal Dallacosta
Eliane Costa

FMU

LOCALIZAÇÃO

DISTRITO DE
ORIGEM

DESCRIÇÃO DA
MADEIRA

ESPÉCIES

Fazenda do
Paequerê

Capão Alto

Mesorregião Serrana
Catarinense

Madeira
Controlada

Pinus spp.

Fazenda Singular
Alto Caçador

Santa Cecília

Mesorregião Serrana
Catarinense

Madeira
Controlada

Pinus spp.

Fazenda Pelótinhas

Lages

Mesorregião Serrana
Catarinense

Madeira
Controlada

Pinus spp.

Fazenda Tres
Marias

Campo Belo do
Sul

Mesorregião Serrana
Catarinense

Madeira
Controlada

Pinus spp.
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AVALIAÇÃO DE RISCOS PARA O DISTRITO DE ORIGEM:
MESOREGIÃO SERRANA CATARINENSE
1. O distrito de origem pode ser considerado de baixo risco em relação à exploração ilegal quando todos os
indicadores relativos à governança florestal listados abaixo estão presentes.
INDICADOR
1.1 Evidência de
aplicação de leis
relacionadas ao corte
de madeira no distrito

FONTES DE INFORMAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE EVIDÊNCIAS
A Avaliação de Risco Nacional para Madeira Controlada FSC (versão FSC-CW-RA020-BRA V1-0) considera esse indicador como BAIXO RISCO.
https://br.fsc.org/preview.fsc-cw-ra-020-brav1-0ptanrbrasil.a-823.pdf

RESULTADO

A Instrução Normativa nº 3/2009 do Ministério do Meio Ambiente, estabelece que o
plantio e condução de espécies florestais, nativas ou exóticas, com a finalidade de
produção e corte em áreas de cultivo agrícola e pecuária alteradas, subutilizadas ou
abandonada, são isento de supervisão e apresentação de projeto e vistoria técnica.
http://www.redejucara.org.br/legislacao/in_3_2009_MMA.pdf

BAIXO RISCO
O Estado de Santa Catarina está aparelhado com instituições oficiais para o
licenciamento e verificação da aplicação dos regulamentos a nível de UMF. Através
do Código Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina, Lei Nº 14.675/2009,
atribui à FATMA-SC (Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina) apoiada pelo
CONSEMA-SC a regulamentação das atividades relacionadas ao plantio de espécies
arbóreas.
http://www.fatma.sc.gov.br/site_antigo/downloads/images/stories/Instrucao%20No
rmativa/IN%2020/in_20.pdf
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1.2 Há evidências no
distrito de demonstrar
a legalidade das
colheitas e as
compras de madeira
que inclui sistemas
robustos e eficazes
para a concessão de
licenças e
autorizações da
colheita.

A Avaliação de Risco Nacional para Madeira Controlada FSC (versão FSC-CW-RA020-BRA V1-0) considera esse indicador como BAIXO RISCO.
https://br.fsc.org/preview.fsc-cw-ra-020-brav1-0ptanrbrasil.a-823.pdf

De acordo com a Lei Federal nº. 12,651 de 25/05/2012, não são necessárias
licenças para colheita de madeira de áreas de reflorestamento. A Madeireira
Rodrigues emprega apenas madeira oriundas de áreas de reflorestamento, portanto,
este indicador é consdierado de baixo risco.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art83

FATMA é o órgão do Governo do Estado Santa Catarina, que é responsável pela
supervisão das licenças ambientais, mantém um programa para evitar cargas
perigosas, geoprocessamento e pesquisas balneabilidade. Abrange todas as
actividades econômicas, aplica multas e interdições, se necessário.
http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Ite
mid=116

DOF é uma licença obrigatória para controlar o transporte e armazenamento de
produtos e subprodutos de florestas nativas. A Madeireira Rodrigues emprega
apenas madeira oriundas de áreas de reflorestamento
http://www.fatma.sc.gov.br/conteudo/dof
http://www.fatma.sc.gov.br/upload/DOF/lei_11.284_02_maro_2006.pdf

De acordo com a Lei Federal nº. 7.803 de 18/07/1989 a posse e uso de motosserra
é obrigatório o registro e licenciamento.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7803.htm
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Através do link abaixo, a empresa realiza a cada três meses consulta para verificar
o status dos fornecedores de madeira sobre registro e licenciamento para a
execução de atividades potencialmente poluidoras.
https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/certificado_regularidade_consulta.php
A Lei Estadual nº 14.675 do Estado de Santa Catarina que estabelece o Código
Ambiental do Estado, traz explicações sobre como são concedidas as licenças
ambientais, licenças de exploração de cortes de madeira e como as inspeções serão
realizadas para garantir o bom funcionamento deste código.
http://www.sc.gov.br/downloads/Lei_14675.pdf
1.3 Há pouca ou
nenhuma evidência ou
o relato de exploração
ilegal no distrito de
origem

De acordo com a Avaliação de Risco Nacional para Madeira Controlada FSC (versão
FSC-CW-RA-020-BRA V1-0) esse indicador é considerado como de Risco
Indeterminado, com base no princiío da precaução.
https://br.fsc.org/preview.fsc-cw-ra-020-brav1-0ptanrbrasil.a-823.pdf

A madeira utilizada pela Madeireira Rodrigues é exclusivamente pinus spp, sem a
possibilidade de comprar madeira nativa, simplesmente por não usar madeira nativa
em nossos processos. Ainda assim, as compras são obrigatoriamente
acompanhadas de nota fiscal de venda e transporte de mercadoria.

BAIXO RISCO
Mensalmente a Madeireira Rodrigues, independentemente da quantidade de
madeira adquirida, consulta o site do IBAMA, a fim de verificar o estado dos
fornecedores, verificando a disponibilidade das Certidões Negativas de Débito. A
pesquisa é realizada utilizando o CNPJ (número de identificação fiscal federal) do
fornecedor de madeira.
http://www.ibama.gov.br/sicafiext/
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De acordo com este site, não há nenhuma proibição da extração de madeira
reflorestada de pinus no distrito de origem desta Avaliação de Risco. A pesquisa é
realizada informando o distrito e filtrados pelo CNPJ (número de identificação fiscal
federal) dos fornecedores de madeira.
http://siscom.ibama.gov.br/geo_sicafi/

A fim de ratificar as informações sobre a legalidade da origem da madeira, o site do
Ministério Público de Santa Catarina mostra que não há colheita irregular e ilegal em
escala industrial no distrito que fornece madeira para a Madeireira Rodrigues.
www.mp.sc.gov.br
A organização tem procurado informações neste site sobre potenciais ilegalidades
no estado de Santa Catarina relacionadas com a colheita ilegal de madeira; nada foi
detectado sobre os municípios que fornecem madeira para a empresa.
www.illegal-logging.info
http://indicators.chathamhouse.org/explore-the-data/brazil?qtfield_collection_quicktabs=0#qt-field_collection_quicktabs

1.4 Existe uma baixa
percepção de
corrupção relacionada
com a concessão ou
emissão de
autorizações de
colheita e outras áreas
de aplicação da lei
relacionados à
colheita e comércio de
madeira.

A Avaliação de Risco Nacional para Madeira Controlada FSC (versão FSC-CW-RA020-BRA V1-0) considera esse indicador como BAIXO INDETERMINADO.
https://br.fsc.org/preview.fsc-cw-ra-020-brav1-0ptanrbrasil.a-823.pdf

De acordo com a norma FSC-DIR-40-005, este indicador poderá ser considerado de
baixo risco apenas se o Índice de Percepção da Corrupção (IPC) no país for igual ou
superior a 5. De acordo com os últimos resultados da avaliação do Transparency
International, divulgados em 2015, o índice de Percepção da Corrupção no Brasil é
de 3,8 (38).
http://www.transparency.org/country#BRA
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2. O distrito de origem pode ser considerado de baixo risco em relação à violação de direitos tradicionais, civis, ou
coletivos quando todos os indicadores listados abaixo estão presentes:
INDICADOR
2.1 Não existe
nenhuma
proibição do Conselho
de Segurança da ONU
sobre as exportações de
madeira do país em
causa.

FONTES DE INFORMAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE EVIDÊNCIAS
A Avaliação de Risco Nacional para Madeira Controlada FSC (versão FSC-CW-RA020-BRA V1-0) considera esse indicador como BAIXO RISCO
https://br.fsc.org/preview.fsc-cw-ra-020-brav1-0ptanrbrasil.a-823.pdf

Conselho de Segurança das Nações Unidas.
http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions10.htm

RESULTADO

BAIXO RISCO

De acordo com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional
(USAID), o Brasil não está associada ou designado como fonte de madeira de
conflito, de acordo com a pesquisa mais recente disponível.
http://brazil.usaid.gov/pt/node/39

2.2 O país ou distrito
não é designado uma
fonte de madeira de
conflito (por exemplo,
USAID Tipo de madeira
de conflito 1);

A Avaliação de Risco Nacional para Madeira Controlada FSC (versão FSC-CW-RA020-BRA V1-0) considera esse indicador como BAIXO RISCO
https://br.fsc.org/preview.fsc-cw-ra-020-brav1-0ptanrbrasil.a-823.pdf
Foram consultados os sites mencionados abaixo, nos quais não há informações
relacionadas a conflitos de madeira nas regiões fornecedoras de madeira para a
Madeireira Rodrigues
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADE290.pdf
http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/conflict-mitigationand-prevention
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De acordo com os sites listados acima, o Brasil não é designado como uma fonte de
madeira de conflito. Brasil é apontado como tendo baixo risco neste site.
http://globalforestrisk.nepcon.net/?page=home

2.3 Não há nenhuma
evidência de trabalho
infantil ou violação dos
Princípios e Direitos
Fundamentais da OIT
de trabalho a ter lugar
em áreas florestais do
distrito em questão

A Avaliação de Risco Nacional para Madeira Controlada FSC (versão FSC-CW-RA020-BRA V1-0) considera esse indicador como RISCO DETERMINADO, pois foram
encontrados indícios que comprovaram o risco de ocorrência de trabalho escravo
e/ou trabalho infantil no distrito de origem considerado nesta avaliação de risco.
https://br.fsc.org/preview.fsc-cw-ra-020-brav1-0ptanrbrasil.a-823.pdf
Diante disto, a empresa realizou avaliação de risco a nível de Unidade de Manejo
Florestal (FMU) para verificar as condições em cada um de seus fornecedores.
As verificações de campo revelaram que que não há práticas que violam os
princípios e direitos fundamentais da OIT. Os documentos que demonstram a
legalidade das questões trabalhistas dos empregados são verificados, como um livro
de registro dos trabalhadores e da segurança social, o pagamento dos impostos
pertinentes, o uso de equipamentos de proteção individual e idade dos
trabalhadores. Não foi detectado trabalho infantil nas áreas de manejo florestal.

RISCO
DETERMINADO

Realizada a consulta de todos os fornecedores e nenhum deles está presente na
lista de empresas notificadas por uso de trabalho escravo, lista que pode ser
encontrada na página de consulta oficial do Ministério do Trabalho.
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2012/04/stf-valida-lista-suja-dotrabalho-escravo
2.4 Há processos
equitativo e
reconhecidos no local
para resolver conflitos
de grande magnitude
relativos aos direitos
tradicionais, inclusive

De acordo com a Avaliação de Risco Nacional para Madeira Controlada FSC (versão
FSC-CW-RA-020-BRA V1-0) não foram encontrados registros de conflitos nas oontes
consultadas relacionadas ao distrito de origem desta Avaliação de Risco, pos isto
este indicado dever ser considerado BAIXO RISCO.
https://br.fsc.org/preview.fsc-cw-ra-020-brav1-0ptanrbrasil.a-823.pdf
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direitos de uso,
interesses culturais ou
de identidade cultural
tradicional no distrito
em questão

Não existem populações tradicionais nem reservas indígenas no distrito de origem
considerado nesta avaliação que fornece madeira para Madeireira Rodrigues.
http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas
http://www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/biodivbr.pdf

De acordo com a pesquisa feita no sitema seguir, não foi encontrado menção a
disputas de terras com as comunidades indígenas ou tradicionais no distrito de
origem da madeira fornecida para a empresa.
http://6ccr.pgr.mpf.gov.br/search?SearchableText=disputa+de+terras

2.5 Não há evidências
de
violação
da
Convenção 169 da OIT
sobre Grupos Indígenas
e Tribais ocorrendo nas
áreas
florestais
no
distrito em questão

Como não há povos tradicionais nem indígenas estabelecidos no distrito de origem
considerado nesta avaliação de risco, o risco de que as comunidades são afetadas
pelas atividades relacionadas ao manejo florestal não existe. Portanto, não há
violação da Convenção 169 da OIT. O risco é considerado baixo para este indicador.
Relatório de Violência Contra Povos Indígenas no Brasil – CIMI
http://cimi.org.br/pub/Relatviolenciadado2013.pdf
A legislação que trata da situação jurídica dos povos indígenas podem ser
encontradas, a fim de preservar a sua cultura e integrá-los de forma harmoniosa e
progressiva na comunidade nacional. Está em vigor legislação no Brasil desde 1973
que protegem suas áreas.
www.funai.gov.br/quem/legislacao/estatuto_indio.html
http://www.incra.gov.br/index.php/estrutura-fundiaria/indigenas
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3. O distrito de origem pode ser considerado de baixo risco em relação à ameaça aos altos valores de conservação
se:
a) o indicador 3.1 é atendido; ou
b) o indicador 3.2 elimina (ou remedia bastante) a ameaça que paira sobre o distrito de origem pelo não
atendimento do indicador 3.1.
INDICADOR
FONTES DE INFORMAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE EVIDÊNCIAS
RESULTADO
3.1 Atividades de
De acordo com a Avaliação de Risco Nacional para Madeira Controlada FSC (versão
manejo florestal no
FSC-CW-RA-020-BRA V1-0) esse indicador é considerado como de Risco
nível pertinente (ecoIndeterminado, com base no princiío da precaução.
região, sub-ecor-egião,
https://br.fsc.org/preview.fsc-cw-ra-020-brav1-0ptanrbrasil.a-823.pdf
local) não ameaçam de
RISCO
forma significativa os
INDETERMIaltos valores de
Não há nenhuma evidência de riscos para as Áraeas de Alto Valor de Conservação,
NADO
pois a Madeireira Rodrigues utiliza apenas madeira que é oriunda de florestas
conservação.
plantadas. O material é proveniente de florestas plantadas, e item 3.1 do registro
do Global Forest considera essas plantações como de baixo risco.

3.2 Existe um sistema
forte de proteção
(efetiva das áreas
protegidas e legislação)
que garanta a
sobrevivência da HCVs
na ecorregião.

De acordo com a Avaliação de Risco Nacional para Madeira Controlada FSC (versão
FSC-CW-RA-020-BRA V1-0) este indicador é considerado como de RISCO
INDETERMINADO pelos motivs abaixo.
Apesar de o Brasil possuir uma forte legislação de proteção das áreas
consideradas de alto valor para a conservação, o que pode ser evidenciado
pela estrutura legal relacionada à proteção das Unidades de Conservação e
áreas prioritárias para a conservação, foi designado risco indeterminado
pelas seguintes razões:
- Registros de autos de infração de desmatamento em zonas de
amortecimento e em Unidades de Conservação em todos os estados
brasileiros, os quais comprovam a existência de ameaças e falta de controle
para a prevenção de cortes ilegais; e
- Falta de dados oficiais que comprovem a efetividade da fiscalização na
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conservação das Unidades de Conservação onde não há registros de
ocorrência de corte ilegal.
- Além disso, não foi possível concluir que não há ameaça aos AVC em áreas
de florestas plantadas, assim, o risco não especificado foi atribuído para este
indicador.
https://br.fsc.org/preview.fsc-cw-ra-020-brav1-0ptanrbrasil.a-823.pdf

4. O distrito de origem pode ser considerado de baixo risco com relação à conversão de florestas em plantações ou
em outros usos não florestais quando o seguinte indicador está presente:
(NOTA: a mudança de plantações para outros usos não é considerada conversão).
INDICADOR
4.1 Não existem perda
líquida e nem taxa
significativa de perda
(>0,5% por ano) de
florestas naturais ou de
outros
ecossistemas
com vegetação arbórea,
como
cerrados,
na
ecoregião considerada.

FONTES DE INFORMAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE EVIDÊNCIAS

RESULTADO

De acordo com a Avaliação de Risco Nacional para Madeira Controlada FSC (versão
FSC-CW-RA-020-BRA V1-0) esse indicador é considerado como de Risco
Indeterminado.
https://br.fsc.org/preview.fsc-cw-ra-020-brav1-0ptanrbrasil.a-823.pdf

De acordo com estudo realizado pela Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em 2011, não foram identificadas perda de
florestas naturais nas regiões que fornecem matéria-prima para Madeireira
Rodrigues. No Estado de Santa Catarina neste periódo houve uma taxa de
desmatamento de 0,17% ao ano Na Mesoregião Serrana Catarinense, este número
é ainda menor. Além disso, a taxa de desmatamento caiu no estado entre os anos
de 2008-2010.
http://mapas.sosma.org.br/site_media/download/atlas_200810_relatorio%20final_versao2_julho2011.pdf
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De acordo com o mesmo estudo realizado pela Fundação SOS Mata Atlântica e o
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em 2015, a taxa de desmatamento
no Estado de Santa Catarina no período de 2013-2014 foi de 0,031% ao ano. Dados
do estado de Santa Catarina constantes nas páginas 46 e 47 do estudo.
http://mapas.sosma.org.br/site_media/download/atlas_20132014_relatorio_tecnico_2015.pdf

A empresa Madeireira Rodrigues utiliza exclusivamente madeira de Pinus spp. Não
trabalha com madeira proveniente de florestas nativas. As áreas de plantio foram
usados inicialmente para atividades de pastoreio agrícolas e de gado. Não há
nenhuma evidência de florestas nativas transformada em plantações.
Restantes áreas nativas de florestas não podem ser removidos uma vez que eles
são preservados e protegidos pela Lei.
Atualmente, no estado de Santa Catarina, reflorestamentos são implantados em sua
totalidade, em áreas de reforma, ou seja, não ocorre a substituição das florestas
naturais, em estágios secundários ou avançados, para o reflorestamento de
espécies exóticas.
A partir da premissa de classificação estabelecida na conceituação do indicador e
das evidências encontradas para os municípios, distrito e ecorregião, todos os
valores estiveram abaixo do estabelecido pelo indicador, classificando como baixo
risco
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5. O distrito de origem pode ser considerado como de baixo risco em relação à madeira de árvores modificadas
geneticamente quando um dos seguintes indicadores for atendido:
INDICADOR
Não existe uso
comercial, no país ou
no distrito, de árvores
geneticamente
modificadas da espécie
em questão. OU
b) São exigidas licenças
para o uso comercial de
árvores
modificadas
geneticamente e não
existem licenças para
esse uso comercial. OU
c) O uso comercial de
árvores
modificadas
geneticamente
é
proibido no país em
questão.

a)

FONTES DE INFORMAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE EVIDÊNCIAS
A Avaliação de Risco Nacional para Madeira Controlada FSC (versão FSC-CW-RA020-BRA V1-0) considera esse indicador como BAIXO RISCO
https://br.fsc.org/preview.fsc-cw-ra-020-brav1-0ptanrbrasil.a-823.pdf

RESULTADO

De acordo com o FSC - Forest Global Registry, o Brasil é considerado Baixo Risco
para este indicador.
http://www.globalforestregistry.org/map

BAIXO RISCO
Verificação no site CTNBio revelou que não existem atualmente plantações
comerciais de GMO Pinus e / ou licenças para fins comerciais.
http://www.ctnbio.gov.br/index.php/content/view/12482.html
http://www.ctnbio.gov.br/index.php/content/view/55.html?execview=listaitenslegisl
acao&norma=Leis
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