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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 05 anos na empresa ARAUCO FLORESTAL ARAPOTI 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 

14.789/2007.  

A empresa ARAUCO  FLORESTAL ARAPOTI S/A contém sete unidades 

de manejo florestal na região, visando  o  suprimento de parte da demanda 

de sua fábrica, o que representa uma nova oportunidade de agronegócio na 

região. As auditorias feitas pelos auditores do Bureau Veritas certification 

durante os dias 22 a 26 de abril de 2013 , basearam-se na adaptação do 

Padrão Normativo NBR 14.789:2007 – Manejo Florestal –Princípios, 

critérios e indicadores para plantações florestais, conhecido como 

CERFLOR, elaborado pela ABNT - Associação Brasileira de Normas 

Técnicas. 

A equipe de auditoria avaliou todos os requisitos do padrão e constatou 

que a empresa ARAUCO FLORESTAL ARAPOTI S/A  atende às exigências 

em suas unidades de gestão. Apesar de 4(quatro)não conformidades 

menores e 10( dez) observações levantadas, o sistema de gestão está  

implementado de forma adequada nas áreas cobertas pelo escopo do 

certificado. Assim a ARAUCO FLORESTAL ARAPOTI S/A , está 

dispensada de até o final da primeira etapa de auditoria para apresentar as 

ações corretivas. 

Este relatório apresenta as observações dos auditores coletadas durante 

as avaliações de campo, bem como os resultados da consulta pública.
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1 INFORMAÇÕES GERAIS 

 
1-1.Identificação e histórico da Organização 

O objetivo do manejo florestal (reflorestamento de pinus e eucalipto) da 

ARAUCO Florestal Arapoti é fornecer matéria-prima de qualidade para sua 

unidade industrial de Jaguariaíva (PR), bem como atender a demanda de 

mercado, de forma competitiva, garantindo a sustentabilidade do negócio 

florestal, valorizando os serviços ambientais e sociais da floresta através das 

melhores técnicas aplicáveis.  

A Celulosa Arauco y Constitución S.A (ARAUCO) é líder global em 

gestão florestal sustentável e na fabricação de produtos florestais sustentáveis. 

Com sede em Santiago, Chile, a Arauco gera emprego para 35.000 pessoas 

em todo o mundo, através de operações florestais e industriais no Chile, 

Argentina, Brasil, Uruguai, Estados Unidos e Canadá e uma rede de escritórios 

de vendas internacionais. 

Arauco tem um patrimônio florestal de 1,6 milhões de hectares 

distribuídos no Chile, Argentina, Brasil e Uruguai, que inclui 1.024.435 hectares 

de florestas plantadas e 390.386 hectares de florestas nativas protegidas. A 

Arauco fabrica um total de 3,2 milhões de toneladas de celulose branqueada e 

não branqueada no mercado, um total de 2,8 milhões m3/ano de madeira 

serrada e 6,6 milhões m3/ano de painéis derivados de madeira (MDF, 

aglomerado). 

No Brasil, a empresa opera no Paraná com unidades industriais em 

Jaguariaíva, Piên e Araucária, onde são fabricados painéis e revestimentos em 

PBO e MDF, e resinas. O patrimônio florestal da empresa no Brasil é formado 

por mais de 250 mil hectares de área total, sendo cerca de 140 mil hectares 

plantados. A empresa conta com mais de 2.000 colaboradores no país. 

A Arauco iniciou sua história no Brasil em Abril de 2002, em Foz do 

Iguaçu, realizando venda direta de MDF nu produzido na Argentina, com um 

centro de distribuição. Atendendo a demanda crescente, em 2005 a Celulosa 

Arauco y Constituición S.A. adquire as operações florestais e industriais da 
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Placas do Paraná S.A. hoje Arauco do Brasil S.A. A Placas do Paraná 

inaugurou sua primeira fábrica de madeira aglomerada do Brasil em 1966 no 

município de Curitiba e em 2001, passou a produzir MDF com tecnologia de 

ponta em Jaguariaíva, com capacidade de 315 mil m3/ano. Em 2007, já 

consolidadas as operações da ARAUCO no Brasil, firma uma aliança com uma 

das líderes mundiais da indústria de papel, embalagem e produtos florestais, 

adquirindo 80% da Stora Enso Arapoti Empreendimentos S.A., hoje ARAUCO 

Florestal Arapoti e 20% da Stora Enso Arapoti Indústria de Papel S.A. Em 

2009, a ARAUCO adquire  100% das ações da sociedade Tafisa Brasil S.A. 

em Piên, uma das principais fabricantes de painéis MDF e MDP, consolidando 

sua posição como um dos principais fabricantes de painéis de madeira. 

Em 2010, a ARAUCO passou a controlar a Dynea do Brasil, 

consolidando sua posição no mercado de painéis através do domínio da 

produção de insumos necessários a sua atuação: resinas, formol e papeis 

melamínicos. 

Em 2011, a ARAUCO inaugurou uma nova linha de impregnação de 

painéis na unidade de Jaguariaíva. Em Novembro do mesmo ano, Arauco 

participa com 49%, junto a Klabin, na compra de 100% da companhia 

brasileira, Florestal Vale do Corisco Ltda.  

Em 2012, a empresa encerrou as atividades na planta de Curitiba que é 

a mais antiga da Arauco no Brasil e foi a primeira a produzir Aglomerado em 

nosso país, tendo sido construída no ano de 1965. Neste mesmo ano, a Arauco 

e a UNILIN assinaram um acordo para formar uma joint venture, criada para 

ser a mais inovadora em pisos laminados no Brasil. 

Em meados de 2013, está prevista a inauguração de uma nova linha de 

MDF, na planta de Jaguariaíva, com capacidade total de 815 mil m3/ano de 

MDF nu e 280 mil m3/ano de MDF revestido. Com esse novo investimento a 

Arauco atingirá uma produção de painéis de aproximadamente 1,6 milhões de 

m³/ano para 2013.  
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1-2. Responsável e Contato na Organização para o processo de 

certificação 

Maria Harumi Yoshioka 

Coordenadora de Certificação Florestal e SGI 

(41) 3217-7438 – Myoshioka@arauco.com.br 

 

1.3 Objetivos do Plano de Manejo e Escopo de Certificação(2-3 

páginas) 

 

O objetivo do manejo florestal (reflorestamento de pinus e eucalipto) da 

ARAUCO Florestal Arapoti é fornecer matéria-prima de qualidade para sua 

unidade industrial de Jaguariaíva (PR), bem como atender a demanda de 

mercado, de forma competitiva, garantindo a sustentabilidade do negócio 

florestal, valorizando os serviços ambientais e sociais da floresta através das 

melhores técnicas aplicáveis.  

 O escopo da certificação é reflorestamento de Pinus e Eucalipto. 

 
2-UNIDADES DE MANEJO FLORESTAL 
 

2.1- Localização das unidades de manejo florestal  

 

A base florestal da ARAUCO é composta atualmente por 07 propriedades 

distribuídas em 08 municípios do estado do Paraná (Arapoti, Jaguariaíva, São 

José da Boa Vista, Curiúva, Imbaú, Reserva, Tomazina e Piraí do Sul) em uma 

área total de 49.266,68 hectares. A localização das fazendas certificadas é 

apresentada abaixo. 
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2.2- Caracterização do ambiente naturaL 

2.2.1- CLIMA 

2.2.2- SOLOS 

2.2.3- RECURSOS HÍDRICOS,HIDROGRAFIA 

2.24- VEGETAÇÃO 

2.2.5- RELEVO) 

 
Geomorfologia e relevo 
 

As áreas da ARAUCO Arapoti estão situadas no Segundo Planalto 

Paranaense, na mesorregião Centro Oriental. As áreas estão próximas a 

escarpa devoniana apresentando grandes contrastes, com frequentes encostas 

abruptas, verticalizadas, com cânions e trechos de rios encaixados, inúmeras 

cachoeiras e corredeiras sobre leito rochoso. 
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Recursos hídricos 

As áreas da ARAUCO Florestal Arapoti estão inseridas nas bacias 

hidrográficas das Cinzas, Itararé, e Tibagi. O rio das Cinzas é o principal curso 

de água doce do Norte Pioneiro do Estado do Paraná. Possui uma extensão de 

240 Km e sua bacia abrange uma área de drenagem total de 9.645 Km². O rio 

Itararé é um termo tupi que significa "pedra escavada". Designa rios 

subterrâneos, que correm no interior de pedras calcáreas. Divide os estados de 

São Paulo e Paraná na altura das cidades de Riversul, Itararé, Sengés, e 

outras. É um rio que em certa altura torna-se subterrâneo, apresentando várias 

grutas; daí seu nome. Já o rio Tibaji é o segundo maior em extensão e se 

estende por 41 municípios do estado do PR, cobrindo 25.239 km². 

 
Solos 

Os solos na região não apresentam muita fertilidade natural e não são 

tão profundos. Existe a predominância de CAMBISSOLOS associados com 

ARGISSOLOS e LATOSSOLOS. São solos desenvolvidos na sua grande 

maioria em rochas sedimentares. Com relação a textura, os solos apresentam 

textura média-argilosa e argilosa com drenagem variável. 

 

Clima 
O clima na região, de acordo com a classificação climática de Köeppen é 

Cfb, ou seja, clima temperado, temperatura média no mês mais frio abaixo de 

18ºC (mesotérmico), com geadas. Verões frescos, temperatura média no mês 

mais quente abaixo de 22ºC e sem estação seca definida. Outras áreas da 

ARAUCO são classificadas como Cfa, de clima subtropical, temperatura média 

no mês mais frio inferior a 18ºC (mesotérmico) e temperatura média no mês 

mais quente acima de 22ºC, com verões quentes, geadas pouco frequentes e 

tendências de concentração de chuvas nos meses de verão, contudo sem 

estação seca definida. 

 
Vegetação 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_doce
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_tupi
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A maior parte das áreas da ARAUCO está inserida em uma região 

originalmente caracterizada como área de Floresta Ombrófila Mista ou 

Floresta com Araucária. Outras formações presentes são o Cerrado e 

pequenas manchas de campos nativos e de Floresta Estacional 

Semidecidual 

 
2.3- Dados Sócio -econômicos da região(IDH dos Municípios onde a 

empresa atua) 

A base florestal da ARAUCO está consolidada em 08 municípios do 

estado do Paraná: Arapoti, Jaguariaíva, São José da Boa Vista, Curiúva, 

Imbaú, Reserva, Tomazina e Piraí do Sul.  

Os principais indicadores socioeconômicos dos municípios são 

apresentados adiante 

 
 

INDICADORES 
SOCIOECONÔMICOS 

MUNICÍPIOS 

Arapoti 
Curiú

va 
Jaguariaí

va 
Imbaú 

Piraí 
do Sul 

Reserv
a 

São José 
da Boa 
Vista 

Tomazin
a 

Nº habitantes (IBGE, 
2010) 

25.855 
13.92

3 
32.606 11.274 23.424 25.172 6.511 8.791 

PIB Município
1
 (mil 

reais) (IBGE, 2009) 
519.707 

95.65
5 

527.268 65.770 
293.74

9 
231.63

4 
64.583 67.385 

PIB per capita
2
 (R$) 

(IBGE, 2009) 
19.834,2

3 
6.286
,06 

15.860,5
5 

5.609,4
8 

12.051,
72 

9.210,8
3 

10.218,8
1 

7.650,48 

Taxa de 
analfabetismo

3
 (15 ou 

mais) % (IBGE, 2010) 
7,68% 

13,60
% 

6,90% 16,35% 6,70% 14,76% 11,44% 13,23% 

Taxa de pobreza
4
 (%) 

2000 (IPARDE/IBGE, 
2010) 

30,13% 
43,09

% 
27,25% 43,95% 31,32% 47,51% 43,04% 34,52% 

Coef. Mortalidade 
infantil

5
 (mil NV) 

(SESA,2010) 
14,25 39,22 17,73 32,61 14,25 7,46 - - 

IDH-M
6
 

(PNUD/IPEA/FJP 
2000) 

0,761 0,675 0,757 0,646 0,73 0,646 0,707 0,716 

 
1) O PIB (Produto Interno Bruto) municipal é estruturado a partir da 

distribuição pelos municípios do valor adicionado das principais 

atividades econômicas: agropecuária, indústria e serviços, do dummy 

financeiro e impostos. 

2) O PIB (Produto Interno Bruto) per capita é o Produto Interno Bruto 

Municipal dividido pela quantidade de habitantes 
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3) A taxa de analfabetismo é o percentual de pessoas de 15 anos ou mais 

de idade que não sabem ler e escrever pelo menos um bilhete simples 

no idioma que conhecem, na população total da mesma faixa etária, em 

determinado espaço geográfico, no ano considerado. Expressa a 

situação educacional mínima da população 

4) A Taxa de pobreza é o percentual da população com renda familiar 

mensal per capita de até meio salário mínimo, em determinado espaço 

geográfico, no ano considerado. Expressa a proporção da população 

geral considerada em estado de pobreza, de acordo com a renda 

pessoal. 

5) O coeficiente de mortalidade infantil é a frequência com que ocorrem 

os óbitos infantis (menores de um ano) em uma população, em relação 

ao número de nascidos vivos em determinado ano civil. Se expressa 

para cada mil crianças nascidas vivas 

6) O IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) visa medir o 

nível de desenvolvimento humano dos municípios a partir de indicadores 

de educação (alfabetização e taxa de matrícula), longevidade 

(esperança de vida ao nascer) e renda (PIB per capita). O índice varia 

de Zero (nenhum desenvolvimento humano) a Um (desenvolvimento 

humano total) 
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2.3.1- Política de Desenvolvimento Florestal Sustentável 

Manejo florestal 
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2.3.2- Planejamento Florestal 

O processo de planejamento ao longo do ciclo florestal é a base para a 

realização das atividades operacionais, comercialização da madeira e 

abastecimento das fábricas da ARAUCO. O planejamento busca aliar a 

produção da madeira com menor custo, respeitando-se as questões 

socioambientais do manejo e visando a sustentabilidade do negócio a longo 

prazo. As taxas sustentáveis de colheita são calculadas através da projeção de 

volumes anuais e resultados das simulações de crescimento florestal para a 

região. Atualmente a produção sustentável de madeira é de 1,20 milhões de 

m3/ano 

 

2.3.3- Topografia e Geoprocessamento 

Este processo é responsável em garantir que as informações da base 

cartográfica (mapas) seja precisa e atualizada. Para tal, são utilizadas 

modernas técnicas de levantamento em campo e em imagens, processamento 

e análises. Estas informações incluem o levantamento e atualização das áreas 

de proteção ambiental (preservação permanente, reserva legal, áreas de alto 

valor de conservação), estradas, áreas de plantio e colheita, divisas, assim 

como declividade e altimetria local visando garantir o melhor planejamento 

operacional das atividades. Todas estas informações são armazenadas em um 

banco de dados e são utilizadas para o planejamento do inventário florestal e 

das atividades operacionais. 

 

2.3.4- Pesquisa e Desenvolvimento Florestal 

2.3.4.1- melhoramento florestal, biotecnologia, qualidade da madeira, 

produção de mudas, proteção florestal, manejo florestal, ambiência 

florestal 
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2.3.4.1- melhoramento florestal 

A pesquisa florestal tem grande foco no programa de melhoramento do 

Eucalipto e do Pinus para a região e visa aumentar a produtividade e a 

qualidade das florestas. Outra linha de trabalho é o desenvolvimento 

operacional cujo foco é buscar técnicas silviculturais mais eficientes, nutrição 

florestal, uso de agroquímicos e processos de derrogação de químicos. 

 

2.3.4.2-biotecnologia 

 Não aplicável. 

 

2.3.4.3-qualidade da madeira 

 Não aplicável 

 

2.3.4.4- produção de mudas 

 Não aplicável. Mudas adquiridas de terceiros 

 

2.3.4.5-proteção florestal 

Todas as áreas da empresa (de plantios jovens e adultos, áreas nativas 

e infraestrutura) são constantemente vigiadas e monitoradas contra pragas, 

doenças, incêndios florestais e atividades ilegais como caça, pesca e furto de 

madeira. 

Para a prevenção dos incêndios florestais, a empresa conta com um 

sistema de detecção e controle composto por torres para detecção de 

incêndios, centrais de comunicação, plantonistas e trabalhadores capacitados. 

Os trabalhadores recebem os devidos treinamentos para agir de forma 

adequada e rápida para cada situação. 

 

3.2.4.6-manejo florestal 

 Abordado nos itens 3.5 e 3.6 abaixo. 



 

 16 

 

2.3.4.7-ambiência florestal 

 

Gestão Ambiental: 

 

Identificação de Espécies Raras, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção 

FLORA 

A maior parte das áreas da ARAUCO está inserida em uma região 

originalmente caracterizada como área de Floresta Ombrófila Mista ou 

Floresta com Araucária. Outras formações presentes são o Cerrado e 

pequenas manchas de campos nativos e de Floresta Estacional 

Semidecidual. Estudos são realizados nas áreas desde 1989 e foram 

identificadas mais de 300 espécies da flora regional, com destaque a algumas 

espécies ameaçadas como a Canela sassafrás (Ocotea odorifera), Imbuia 

(Ocotea porosa), Araucária (Araucaria angustifolia), Xaxim (Dicsonia 

selowiiana), canela-guaicá (Ocotea puberula) entre outros. 

 

FAUNA 

Estudos de fauna são realizados desde 1989 nas áreas e consideraram 

os principais grupos faunísticos: avifauna, herpetofauna, mastofauna e 

ictiofauna. 

Pelos estudos, foram identificadas até o momento mais de 40 

diferentes espécies de anfíbios, mais de 300 espécies de aves, mais de 50 

espécies de mamíferos, mais de 30 espécies de répteis. Destas, as principais 

espécies ameaçadas identificadas da fauna são o lobo-guará (Chrysocyon 

brachiurus), gato-do-mato (Leopardus spp.), Jaguatirica (Leopardus pardalis), 

onça-parda (Puma concolor), papagaio-do-peito-roxo (Amazona vinacea), 

tamanduá-bandeira (Mirmecophaga tridactyla), entre outros. 

 

PLANO DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 
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Para o período de 2013 / 2014, visando a continuidade dos trabalhos de 

monitoramentos e subsidiar a identificação (ou não) de outras áreas de Alto 

Valor de Conservação (AAVC) a ARAUCO está firmando uma parceria junto 

com uma das mais atuantes ONGs ambientais no Brasil e no mundo para o 

desenvolvimento de um Plano de Conservação da Biodiversidade. Dentro 

deste trabalho está previsto a análise dos remanescentes naturais, 

desenvolvimento de um plano de monitoramento e recomendações de manejo 

ambiental. 

 

SALVAGUARDAS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE PROTEÇÃO 

 A ARAUCO adota importantes salvaguardas ambientais como: 

 Proteção das áreas de preservação permanente, reserva legal e outras 

áreas remanescentes com consequente regulação hídrica, manutenção 

e abrigo da fauna; 

 As áreas de preservação permanente e outras áreas conservadas 

formam naturalmente corredores de fauna, favorecendo a manutenção e 

a movimentação destes; 

 Restauração de áreas degradadas, tais como áreas de reversão e 

composição de áreas de conservação, entre outros. Esta atividade é 

orientada conforme procedimento Monitoramentos ambientais 

 Eliminação de regeneração de Pinus em áreas de conservação. Esta 

atividade é orientada e realizada conforme o procedimento 

Monitoramento e controle de espécies arbóreas exóticas em áreas 

de conservação 

 Vigilância patrimonial contra atividades ilegais e prevenção da caça e 

pesca ilegal. Esta atividade é orientada e realizada conforme 

procedimento Monitoramento patrimonial 

 Instalação e manutenção de placas de advertência e educativas; 

 Prevenção e combate a incêndios florestais. Esta atividade é orientada e 

realizada conforme PAE – Plano de atendimento à Emergências 

 Treinamentos e conscientizações. 
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GESTÃO DE RESÍDUOS 

 O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) estabelece 

critérios para a gestão de resíduos gerados nas atividades florestais, 

orientando quanto à coleta, transporte, armazenamento, qualificação dos 

destinadores e o destino final dos resíduos gerados. Todos os colaboradores 

envolvidos são treinados quanto à segregação, coleta, acondicionamento, 

armazenamento e destinação indicada. A ARAUCO possui orientações em 

relação ao gerenciamento dos resíduos em todos os procedimentos 

operacionais. 

 

MONITORAMENTO DE BACIA HIDROGRÁFICA 

O monitoramento da qualidade da água numa bacia hidrográfica em 

conjunto com o acompanhamento de variáveis quantitativas como entrada via 

precipitação, consumo de água pelos diversos usuários da bacia, a 

disponibilidade hídrica e o escoamento têm como objetivo acompanhar os 

indicadores da condição atual, de tendência e criticidade. 

A bacia hidrográfica funciona como elemento integrador, sinalizando as 

mudanças que estejam ocorrendo no ecossistema, tanto de consequência das 

práticas de manejo, quanto das políticas ambientais que a região onde se 

insere está submetida. Assim, o monitoramento ambiental hidrológico tem 

como meta o estudo do funcionamento hidrológico da bacia hidrográfica e a 

avaliação do manejo florestal da própria unidade de manejo, por meio de 

indicadores de qualidade de água. 

 No final de 2011, a ARAUCO iniciou o Programa Surveil em parceria 

com Assessoria Técnica especializada. O programa Surveil é um serviço de 

monitoramento hidrológico caracterizado pela obtenção de dados diários de 

vazão em uma bacia hidrográfica florestada por meio de modelagem 

hidrológica, acompanhado de resultados de análises de qualidade de água e 

seus limites de tolerância.  

A bacia hidrográfica selecionada fica localizada no horto São Nicolau em 

Arapoti e possui 1.346,40 hectares de área total, sendo 826,90 hectares 

cobertos com plantios florestais da empresa, 193 hectares de floresta nativa e 
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218,80 hectares de vegetação de pequeno porte. As demais classes de uso do 

solo encontradas na bacia foram agrupadas em uma categoria denominada 

outros, somando 107,80 hectares. A área faz parte da bacia hidrográfica 

Cinzas/Laranjinha, situando-se na cabeceira da bacia hidrográfica.  

Os resultados do primeiro ano de monitoramento não indicaram 

impactos significativos na água em função do manejo florestal. 

 

2.3.5- Silvicultura 

As operações de silvicultura são responsáveis pelo plantio das árvores 

em campo e manutenção desta floresta até a idade de corte. As principais 

operações realizadas são o preparo da área através da remoção de restos de 

madeira e galhos das linhas de plantio, limpeza da matocompetição (podendo 

ser através do uso de agroquímicos, foice ou motorroçadeira), combate às 

formigas cortadeiras e a realização do plantio das mudas de pinus/eucalipto em 

linha. As operações de limpeza da matocompetição e controle de formigas 

cortadeiras acontecem até o terceiro ano após o plantio. 

 Adiante fluxograma das atividades 
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2.3.6- Colheita Florestal 

 

A colheita florestal consiste nas atividades de corte das árvores e arraste 

da madeira até a beira das estradas. Em Arapoti, a ARAUCO adota dois 

sistemas de colheita, o sistema full-tree (toras compridas) e o sistema Cut-to-

lenght (toras curtas) 

No sistema Full-tree, as árvores são cortadas e extraídas inteiras até a 

beira da estrada. Esta técnica é adotada onde as condições de relevo e 

topografia são mais acentuadas e as árvores possuem maiores volumes 

individuais. O corte das árvores é realizado com o uso de Feller buncher e 

arrastadas com o uso de skidders até a beira das estradas para posterior 

processamento com Harvester nos tamanhos adequados. Este sistema é 

adotado para a colheita de pinus 

No sistema Cut-to-lenght, as árvores são processadas nos tamanhos 

adequados no próprio local de derrubada com o Harvester, sendo baldeadas 

com Forwarder até a beira das estradas na forma de toras curtas. Este sistema 

é adotado onde as condições de relevo e a topografia são menos acentuadas e 

árvores de menores volumes individuais. Atualmente este sistema é adotado 

para a colheita de eucalipto 

 

2.3.7-Situação Fundiária  

 

A situação fundiária das propriedades da ARAUCO é administrada pela 

área de serviços técnicos, responsável pela regularização fundiária, controle de 

matrículas, geo-referenciamento, pagamento de tributos, controles e registros. 

Todas as fazendas da ARAUCO são devidamente registradas conforme 

estabelece a legislação fundiária e tem ou está em vias de regularização da 

reserva legal e averbação em cartório. 
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Atendendo a lei nº 10.267, de 28 de agosto de 2001, que estabelece um 

novo sistema de geo-referenciamento proposto pelo INCRA(Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma  Agrária) a ARAUCO já protocolou todos os pedidos 

de geo-referenciamento de suas áreas. 

O controle sobre os processos de ordem fundiária e avanços sobre o 

tema é realizada através das planilhas SISLEG AFA FINAL. 

2.3.8- Unidades de Conservação e Locais de Interesse Comunitário 

 

Uma pequena porção das áreas da ARAUCO está contemplada na APA-

Área de Proteção Ambiental Escarpa Devoniana. Nenhuma área faz confronto 

direto com áreas de quilombolas. Outras unidades próximas são Parque 

Estadual do Cãnion do Quartelá, o Parque Estadual do Cerrado e diversas 

RPPNs 

2.3.9- Identificação de Vestígios Arqueológicos e Paleontológicos 

 

Entre 2004 e 2006 foi desenvolvido o Projeto de levantamento, 

cadastramento e proteção dos sítios arqueológicos nas áreas de plantio 

florestal, reserva legal, e preservação permanente, trabalho este contratado por 

empresa anterior a ARAUCO, a Inpacel Agroflorestal. 

Este trabalho foi desenvolvido em porções dos Municípios de Arapoti, 

Jaguariaíva, São José da Boa Vista, Reserva, Imbaú, Curiúva,Prudentópolis, e 

tomazina e visava a proteção do patrimônio pré-histórico, arqueológico e 

histórico. 

Foram localizados e cadastrados 140 sítios arqueológicos,dos quais 3 

são históricos, 3 com pinturas rupestes e 124 cerâmicos e 10 pré-cer\âmicos. 

Os resultados completos são apresentados no relatório final deste projeto. 

Os sítios arqueológicos estão protegidos e identificados nos mapas. 
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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 14.789:2007 – 

Manejo Florestal – Princípios, critérios e indicadores para plantações 

florestais conhecido como CERFLOR, elaborado pela ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas. 

 A ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – é uma entidade 

não-governamental, sem fins lucrativos, reconhecida pelo Conmetro como 

Fórum Nacional de Normalização.  A ABNT é o organismo responsável pelo 

processo de elaboração e revisão das normas do Programa Cerflor. 

 As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos 

Comitês Brasileiros (ABNT/CB) e dos Organismos de Normalização Setorial 

(ABNT/ONS), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas por 

representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtores, 

consumidores e partes interessadas (universidades, laboratórios, organizações 

não governamentais e outros). Os Projetos de Norma Brasileira, elaborados no 

âmbito dos ABNT/CB e ABNT/NOS, circulam para Consulta Pública entre os 

associados da ABNT e demais interessados. 

 A Norma NBR 14.789:2007 foi elaborada pela Comissão de Estudo 

Especial Temporária (CEET) de Manejo Florestal, formada por especialistas 

brasileiros representantes dos setores envolvidos. A revisão de 2007 da norma 

circulou em consulta nacional conforme Edital Nº 08, de 21/07/2007 a 

20/08/2008 com o número do projeto ABNT NBR 14789. Esta segunda edição 

cancela e substitui a edição anterior de 2001. 

 O Padrão Normativo aqui utilizado faz parte do Sistema Brasileiro de 

Certificação, em que o INMETRO estabelece as regras para o processo de 

Certificação. 
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 Em 19 de outubro de 2005 o CERFLOR passou a ser reconhecido pelo 

Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). O PEFC é um 

conselho sem fins lucrativos, que atua de forma independente, tendo sido 

fundado em 1999 com o objetivo de promover o manejo florestal sustentável 

em todo o mundo.  

 Atualmente conta com 25 sistemas de certificação florestal reconhecidos 

que passaram por avaliações técnicas. No Brasil o reconhecimento se deu por 

intermédio do INMETRO, que atua como organismo acreditador, estabelecendo 

regras específicas para o sistema de certificação do CERFLOR. Maiores 

informações podem ser obtidas pelo website www.pefc.org. 

 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. 

 De acordo com o estabelecido no próprio padrão normativo NBR 

14789:07, destacamos que: 

 “Os princípios são desdobrados em critérios, que são a expressão dos 

requisitos que descrevem os estados ou dinâmicos de um ecossistema florestal 

e do sistema social a ele associado”. 
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 “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”. 

 “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 14789:2007, 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. do Café 277 – Torre B – 5o andar 

04311-000 SÃO PAULO/SP 

Fone: (0**11) 5070-9800      Fax: (0**11) 5070-9000 

E-mail: Lucia.nunes@br.bureauveritas.com  

3.3. Responsável pelo OCF 

BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) 
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Sr  Luiz Carlos Martins (Diretor de Certificação) 

Av. do Café 277 – Torre B – 5o andar 

04311-000 SÃO PAULO/SP 

Fone: (0**11) 5070-9800 

Fax: (0**11) 5070-9000 

E-mail: luiz.martins@br.bureauveritas.com 

 

3.4. Descrição do Processo de Auditoria 

 

 Trata-se de uma auditoria  para re- certificação de um grupo de 07(sete) 

unidades  florestais nominadas no resumo deste relatório 

 Durante esta auditoria foram realizadas duas reuniões públicas ,nos 

Municípios de Arapoti  23 de abril de 2013  e Município de Curiúva  em 24 de 

abril de 2013, com o intuito de se ouvir as partes interessadas em relação ao 

desempenho da ARAUCO na região em relação ao cumprimento dos princípios 

do CERFLOR.  

 O processo de auditoria de certificação do CERFLOR compreende: 

 Planejamento inicial da auditoria;  

 Planejamento e realização das reuniões públicas; 

 Definição da equipe de auditoria; 

 Avaliação documental quanto ao atendimento do CERFLOR; 

 Avaliações de campo quanto ao atendimento do CERFLOR; 

 Emissão e publicação do relatório de auditoria; 

mailto:luiz.martins@br.bureauveritas.com
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 Planejamento de auditoria complementar e/ou de Follow-up (não 

aplicável a este caso); 

 Apreciação do processo de auditoria por parte da Comissão de 

Certificação; 

 Emissão de relatório final após avaliação de ações corretivas (não 

aplicável a este caso )e demais questões pertinentes. 

 Adicionalmente em uma auditoria de certificação deve ser realizada uma 

auditoria inicial (de 1ª fase), com o objetivo de avaliar o plano de manejo, a 

legalização das unidades de manejo e demais documentações requeridas pela 

NBR 14789 

 Neste caso, se tratando de uma recertificação  de escopo, não houve 

esta auditoria inicial..  

 

 3.4.1 Definição da Equipe de Auditoria 

A seguinte equipe foi designada para a realização desta auditoria: 

Nome Função na Equipe Formação Acadêmica 

Antonio de Oliveira Auditor líder Engenheiro florestal 

Tatiana Fernandes Auditora Engenheira florestal 

Nelson Bastos Auditor Engenheiro florestal 

Fábio Alves Auditor Engenheiro florestal 

Luiz Quaglia   Auditor Biólogo 
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3.4.2. Planejamento de Reuniões Públicas 

 As reuniões públicas têm como objetivo identificar recomendações, 

questionamentos, denúncias e demais demandas das partes interessadas, 

referentes aos princípios do CERFLOR, permitindo ao Bureau Veritas 

Certification avaliar, durante o processo de auditoria, as questões relevantes 

registradas. 

 É importante esclarecer que a empresa auditada (ARAUCO) não 

participa ativamente das reuniões em função do objetivo destas. 

 Foram realizadas duas reuniões públicas conduzidas pelos membros da 

equipe de auditoria.  

 A escolha dos municípios foi feita em função da representatividade 

regional destes, considerando ainda as atividades da empresa auditada,  

facilidade de acesso e existência de instalações adequadas para a realização 

das reuniões.   

 Os municípios escolhidos foram: Arapoti na data de 23 de abril e Curiúva  

na data de 24 de abril de 2013. 

 A documentação gerada no planejamento e realização das reuniões 

públicas compreende: convites emitidos, questionários de consulta pública 

preenchidos por partes interessadas, listas de presença nas reuniões públicas 

e Questionamento de partes interessadas. Todos estes registros estão 

mantidos pelo Bureau Veritas Certification como parte do processo de auditoria 

da empresa. 

 A divulgação destas reuniões se deu através de envio de 93(noventa e 

três) convites e cartas enviadas às partes interessadas, divulgação em rádios e 

carro de som nos municípios mencionados. 

Em Arapoti foi divulgado na Rádio FM de Arapoti entre os dias 15 a 23 de abril 

de 2013, com 05 inserções diárias, incluindo finais de semana. 
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No Município de Curiúva foi divulgado pela Rádio Lider FM entre os dias 15 a 

24 de abril de 2013, com 05 inserções diárias, incluindo os finais de semana. 

 No município de Arapoti houve quórum de 08(oito) pessoas para reunião 

e na cidade de Curiúva houve a presença de 94(noventa e quatro) pessoas. 

 Os questionamentos pertinentes, gerados nas reuniões públicas, foram 

inseridos neste relatório, contemplando as respostas da empresa, assim como 

avaliação por parte do Bureau Veritas Certification. É importante ressaltar que 

apenas questões relacionadas aos Princípios do CERFLOR foram 

contempladas neste relatório. 

3.4.3 Planejamento e Realização da Auditoria 

 

 De acordo com a ampliação de Escopo de Certificação pretendida, 

foram executadas as seguintes atividades: análise de documentação, 

verificações em campo, entrevistas com colaboradores dos produtores 

florestais, empresa de assessoria, prestadores de serviços e partes 

interessadas.  

 Foi também avaliado o parecer da empresa sobre os questionamentos, 

recomendações e comentários das partes interessadas, enviados através de 

questionários específicos do CERFLOR e identificados nas Reuniões Públicas, 

referentes ao manejo florestal da empresa frente os critérios do CERFLOR. 

 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.  

 Ao longo das avaliações nas instalações e propriedades da empresa, 

não foram realizadas consultas formais aos órgãos públicos, relacionados com 

licenciamentos ambientais, (IBAMA,IAP),mas sòmente  prefeituras municipais 

(Jaguariaíva) 

 



 
3.4.4 PROGRAMA DE AUDITORIA

CRONOGRAMA DE AUDITORIA – ARAUCO 

D/H/L AUDITORES 

DIA HORA ANTONIO NELSON BASTOS TATIANA FABIO ALVES Luiz Q.(cer/14001) Bettega(14001) 

23/abr 

08:30 reunião de abertura  --------------------------------------- Reunião Abertura Reunião Abertura reunião de abertura --------------------------- 

09:00 monit. de fauna e flora --------------------------------------- 1.2 - Legislação,R. legais gestão de 3º RH e treinamentos --------------------------- 

12:00 ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 

13:30 saúde e segurança Monit. Recursos Hidrícos Terras e georreferenciamento aquisição de mudas-viv. Pesquisa folow-up 

15:00 Projeto de Recup. APP Plano de Manejo reserva legal e outros "                      " Gerenc. Residuo/ETA folow-up 

16:30 Alinhamento Alinhamento Alinhamento alinhamento alinhamento Alinhamento 

18:30 reunião pública -Arapoti  ---------------------------------------  --------------------------------------- Reunião Publica  ------------------------------  --------------------------- 

          

24/abr 

08:00 fazenda Matarazzo silv/implantação São Nicolau arqueologia-museu visita salto Cavalcanti silv/implant.-coqueiros silv/implant.-coqueiros 

10:00 APP e estradas matarazzo silv/manutenção São Nicolau Sitios históricos  "        " silv/manut.-coqueiros silv/manut-coqueiros 

12:00 ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 

13:00 visita-prefeitura Jaguariaíva vistoria em APP e R.L.  SN RPPN-Barra Mansa visita Planalto colheita e estradas colheita e estradas 

16:00 Retorno Retorno Retorno retorno retorno Retorno 

18:30 reunião pública-Curiúva Reunião Publica Reunião Publica  ---------------------------  ---------------------------  --------------------------- 

          

25/abr 

08:00 Visita a Caité silvicultura-Barra Mansa colheita-Barra Mansa Colheita S.N./insumos PAE/3º/ controle operacional 

12:00 almoço em Curiúva Almoço Almoço almoço almoço Almoço 

14:00 projetos sociais -Curiúva partes interessadas partes interessadas projetos sociais -visita aspectos ambientais política ambiental 

16:30 Retorno Retorno Retorno retorno retorno Retorno 

          

26/abr 

08:00 Alinhamento da Auditoria alinham. da auditoria alinham. da auditoria alinham. da auditoria alinham. da auditoria alinham. da auditoria 

10:30 Pendências Pendências Pendências Pendências pendencias Pendências 

11:00 ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO 

11:30 Viagem retorno Viagem retorno Viagem retorno Viagem retorno Viagem retorno Viagem retorno 



 
3.5 Relatório Detalhado 

 

Esta seção demonstra as evidências coletadas pela equipe de auditoria 

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. 

Deve ser esclarecido que em todas as visitas realizadas nas atividades 

silviculturais, foram verificados os respectivos mapas com detalhes dos talhões, 

hortos, reservas legais, áreas de preservação permanente e recursos hídricos, 

em consonância com o critério 3.5 da NBR 14789:2007. 

A respeito do critério 3.1 entendemos que as atividades realizadas pela 

ARAUCO, onde se pode afirmar que existe experiência prévia suficiente para 

comprovação do potencial de produção dos materiais genéticos utilizados em 

larga escala. 

Quanto ao critério 4.1 esclarecemos que evidenciamos no sistema de 

informação geográfico da empresa o mapeamento dos recursos hídricos em 

nível de microbacia, através do Programa SURVEIL(monitoramento 

hidrológico). Durante as visitas em campo as informações dos mapas foram 

validadas por nossa equipe de auditoria. 

PRINCÍPIO 1 - ASPECTOS LEGAIS  

Pelo que pudemos aferir a prestação de serviços é bastante profissional 

e mantém sistemas de atualização de normas (Leg net), repassando as 

eventuais alterações normativas que possam incidir sobre as atividades sobre 

as atividades de manejo florestal.  

O procedimento se mostra eficiente na medida em que são repassadas 

as alterações de importância aos funcionários , com cópia para as demais 

empresas. Existem registros que demonstram os necessários repasses de 

informações e mesmo indicações de providências a serem adotadas.  
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Critério 1.1 – indicador “b” – foi evidenciado que a ARAUCO possui 

registro dominial que segue os princípios do direito imobiliário, a exemplo do 

princípio da continuidade registraria.  

Evidenciado que são atendidos e respeitados os direitos das 

comunidades locais pelos registros de  que as áreas vizinhas ou limítrofes são 

respeitadas e estão devidamente identificadas localizadas e respeitadas. 

Constatada a existência de documentos de posse e de domínio 

comprovando a demarcação  dos Hortos Florestais. Examinada a 

documentação de propriedades, constantes na planilha de controle de 

patrimônio imobiliário, cuja documentação arquivada pode chegar a fase 

vintenária, que entre as quais destacamos que todas são terras próprias. 

Para definir o aproveitamento da propriedade a empresa estabelece um 

estudo prévio quanto ao potencial da propriedade. 

As áreas ainda com cobertura vegetal ,são representadas pela reserva 

legal e áreas de preservação permanente compondo-se  de florestas em 

estágio avançado campo natural e campo úmido 

 

PROCESSOS TRABALHISTAS 

Prontuários individuais, Pagamento de salários, Registro de freqüência, 

Guias FGTS/IRRF/INSS, folha de pagamento, férias, 13º salário, rescisões, 

contribuição sindical, Convenção coletiva, Tributos, SESMT, Reclamatórias 

trabalhistas, Benefícios, Sindicato (contr. Patronal) e Livro de inspeção do 

trabalho. 

Horas intinere: Por  exercer atividades laborais  rurais a ARAUCO  

possui os acordos coletivos prevendo critérios de adicional para estas horas. 
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SISTEMA DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DE REQUISITOS LEGAIS 

 

Mostrado o programa de controle da Legislação LEGNET da Consultoria 

Premier Consultoria Ambiental. A legislação pertinente a atividade é levantada 

com base em um questionário preenchido.  

Pelo sistema foi constatada listagem atualizada de requisitos legais a 

serem atendidos pelo empreendimento florestal. 

Evidenciada verificação quanto ao atendimento dos requisitos legais, 

realizada em abril de 2013. 

 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

A ARAUCO tem suas atividades de colheita florestal regularizadas a 

partir do cumprimento do licenciamento e a cosequente dispensa de licenças 

para atividades silviculturais para florestas exóticas no Estado do Paraná. 

 

A ARAUCO realizou o cadastro de todas as áreas antigas objeto do 

processo de certificação e está complementando informações  de acordo com 

os critérios da legislação atual. Para Tanto foi elaborado um programa para 

atender estes requisitos. 

 

Critérios 1.3 

Evidenciados: 

PROGRAMA DE GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA  

VERIFICADOS: 

Programa de gestão de saúde e segurança do trabalho da ARAUCO( 

PPRA,LTCAT,APA,PCMSO, AET),elaborados em março/abril de 2013 para os 

hortos da região, que estão sendo trabalhados em segurança do trabalho: 

Investigação e análise de acidentes/incidentes;  mapeamento de riscos 

ambientais; análise da aplicabilidade da legislação; avaliação e 
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acompanhamento do PPRA e PCMSO da ARAUCO e também dos prestadores 

de serviços; coordenação dos programas de prevenção contra incêndio e 

atendimento a emergências. 

Planilhas de controle do status dos PPRA e PCMSO da ARAUCO e das 

empresas contratadas.  

 

PRINCÍPIO 2 

Critério 2.1: 

Evidenciados procedimentos:colheita florestal(IO-COL) e de estradas florestais 

 (IO-est-001) 

Planilhas de aspectos ambientais e impactos associados (Colheita, Estradas, 

Gestão de resíduos,  Silvicultura, Transporte de madeira).  

Evidenciado s os clones , representam 70% do plantio comercial da ARAUCO  

Sede das fazendas sem residências dos funcionários 

- área de vivência contendo banheiro, água potável, caixa de primeiros 

socorros, mesa e cadeiras. 

- Uso de EPIs regulamentados;  

- Controle de inspeção de extintores de incêndio de abril de2013. 

- Extintores de incêndio nas residências e conscientização dos operários; 

- Registro de treinamento de operários  quanto a incêndios florestais e 

emergências 

CAPINA QUÍMICA 

Verificada a atividade de aplicação manual de herbicida (Scout) com 

pulverizador costal no Produtor Florestal  
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- Registros de avaliação da operação: dosagem aplicada, cobertura, plantas 

atingidas. 

Critério 2.2 

Verificado o Plano de Manejo Integrado,  

Evidenciados: 

- condições de manejo em função de peculiaridades regionais e locais 

- esquema de manejo silvicultural 

- justificativa da viabilidade econômica do manejo 

- sistema de malha viária 

- idade de colheita 

- estimativa de crescimento e produção 

- mapas e croquis da área de manejo com ocupação e uso de solo, tipos de 

solo, vegetação e recursos hídricos estão linkados ao geoprocessamento. 

- Evidenciado programa plurianual de plantio ou reforma, colheita e 

manutenção, 

- inventário florestal contínuo existente. 

- plano elaborado e monitorado por profissional legalmente habilitado  

- plano monitorado, revisado, com resultados do monitoramento incorporado ao 

plano. 

- resumo do plano de manejo na internet. 

- programas de treinamento evidenciados: questões ambientais, diálogo sobre 

direitos e condições de trabalho, interpretação das normas, plano de manejo 

florestal ,  noções de certificação, alimentação saudável. Verificadas também 

as listas de presenças dos treinamentos 



 

 35 

Critério 2.3 

Evidenciada a aplicação e transferência de tecnologia da ARAUCO para seus 

funcionários e seus prestadores de serviço. 

Verificado os documentos: 

Critério 2.4: 

O SAP é usado para o controle de estoque dos insumos, é possível visualizar 

até o nível de hortos florestais... Evidenciado também o controle das 

embalagens utilizadas. 

PRINCÍPIO 3 

Critério 3.1. 

Ampliação da base genética 

Evidenciado que o uso de materiais genéticos utilizados previamente e em fase 

de testes pela ARAUCO,que são adquiridos de terceiros e são usados  pela 

ARAUCO. Os clones novos que venham a ser desenvolvidos pela empresa 

ARAUCO são de uso exclusivo da mesma, mas poderão ser solicitados para 

uso em suas atividades de pesquisa , através de acordos e contratos. 

Experiência Prévia 

A ARAUCO já possui um programa de melhoramento,  com clones híbridos das 

espécies de E. saligna, E. dunni, E.urophlylla, E. glóbulos.  

Avaliação contínua de material genético alternativo 

Os materiais genéticos em utilização são anualmente monitorados pela 

ARAUCO, onde são elaborados relatórios anuais de desenvolvimento dos 

trabalhos em reuniões trimestrais e anuais para discutir a estratégia de 

melhoramento florestal da organização. 
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Organismos geneticamente modificados 

A ARAUCO , por usufruir do melhoramento genético de terceiros não faz 

uso comercial ou pesquisa com Organismos Geneticamente Modificados. 

CRITÉRIO 3.2 

Existência de mapeamento, demarcação e proteção dos sítios históricos, 

arqueológicos, de valor cultural ou social: 

Os ecossistemas com importância ambiental, arqueológica, histórica, 

cultural ou social foram avaliados pela empresa IGARIBÁ Estudos sócio 

ambientais conforme pode ser evidenciado no programa da empresa. Em sítios 

arqueológicos inicialmente se localiza e identifica a área dos sítios, que são 

numerados e protocolados junto ao IPHAN, na fase de diagnóstico. 

A organização define as paisagens levando em conta os ecossistemas, 

as unidades de uso (florestas em estágio inicial, florestas em estágio avançado, 

campo , campos úmidos). 

Nas unidades onde se encontram plantios antigos foi evidenciada uma 

política para a criação dos corredores ou stepping Stones, plantio para 

proteção dos fragmentos já existentes, diminuição do efeito de borda, aumento 

da área nuclear, recuperação de áreas legais: APP e reserva legal. 

Os plantios florestais estão estabelecidos em áreas já antropizadas, 

tendo em vista que o Órgão Ambiental Estadual, atualmente não concede 

autorização para ampliação de implantação de florestas homogêneas, em 

áreas onde ainda existe vegetação arbórea de qualquer tipo, ensejando assim 

a manutenção da  floresta nativa. 

O delineamento das plantações florestais é intercalado com a vegetação 

de ocorrência natural, tendo em vista o alto grau de ocorrência de áreas de 

preservação permanente contribuindo assim para a formação de corredores 

ecológicos, para a fauna residente e migratória,inclusive com o 

estabelecimento  de florestas naturais , favorecendo a permeabilidade entre os 

remanescentes florestais nativos. 
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Critérios 3.2 e 3.5 

RECUPERAÇÃO DE APP 

Verificado na Fazenda Matarazzo, no Município de Jaguariaíva que após 

o plantio efetuado em 2006, aliado à regeneração natural, foi realizado o plantio 

de espécies nativas. O desenvolvimento destas é lento, porém é o esperado 

para a região.  

Critério 3.6 

Em todas as fazendas visitadas evidenciamos cancelas nas entradas 

bem como placas com indicativos de restrição de acesso a caça e pesca,as 

quais poderiam ser frequentes nas propriedades.. 

PRINCÍPIO 4 

Critérios 4.2 

MONITORAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E EDÁFICOS 

VERIFICADOS: 

- O monitoramento de recursos hídricos é realizado pelos vertedouros 

instalados em cursos de água localizados em plantios de eucalipto  e nas áreas 

de plantio de pinus SP.l 

-Os vertedouros possuem uma barragem de alvenaria com vertedouro onde se 

realizam as medições de vazão e análise da qualidade de um curso de água 

sem nome que corta a unidade de Conservação e um plantio de eucalipto da 

empresa. Instalado no local um linígrafo que mede a altura da régua na 

barragem de 10 em 10 minutos.   

- Projeto conservação de solos da ARAUCO realiza estudos referente a 

compactação , erosão e conservação de matéria orgânica conclui que as 

técnicas até então utilizadas (cultivo mínimo e plantio em nível) não 

comprometem a sustentabilidade do solo. 
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- Avaliação dos impactos da colheita na compactação do solo  estão sendo  

medidas , quando da colheita da madeira , definindo  o número critico de 

passadas de máquinas (harvester; forwarder) na qual ocorre compactação. 

- Baseado nas análises de solo e experimentos de fertilização obtêm-se tabelas 

de recomendação de adubação (por talhão) para NPK e Ca. Micronutrientes 

são avaliados via análise foliar.  

- Relatório de monitoramento da vazão e qualidade de água  conclui que as 

vazões apresentam distribuição regular ao longo do ano; presença de ferro, 

alumínio, mercúrio e chumbo em valores acima dos parâmetros para classe 2.      

Critério 4.4 

GESTÃO DE RESÍDUOS 

- Planilha anual da ARAUCO referente a remessa dos produtos enviados aos 

locais de trabalho  e também a planilha de devolução  referente aos resíduos 

sólidos enviados para destinação final no ano de 2011/2012. 

- Depósito de armazenamento temporário de resíduos perigosos em local 

fechado, com piso impermeabilizado e ventilado. 

MONITORAMENTO DE FUMAÇA PRETA 

Realizada pela organização,embora algumas atividades silviculturais, que 

incluem veículos diesel são realizadas por empresas terceirizadas vinculadas a 

ARAUCO. 

Critério 4.3 

ARMAZENAMENTO DE AGROTÓXICOS E RESÍDUOS CONTAMINADOS  

- Verificado depósito da ARAUCO onde os resíduos contaminados com óleo 

são acondicionados em galpão fechado, piso impermeabilizado, ventilado, 

sistema de combate a incêndio. Os principais resíduos armazenados são: óleo 

usado, embalagens de óleo, EPIs, outros materiais contaminados com óleo. Os 
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defensivos agrícolas estão neste depósito em local separado, sob paletes, 

identificados e com FISPQ disponível. 

- Verificado depósito de insumos onde se armazena defensivos agrícolas em 

local isolado, acesso restrito, ventilação forçada, material para contenção e 

piso impermeabilizado.  

Princípio 5 (Ações Sociais) 

Atua basicamente em capacitação profissional, educação e saúde. 

A ARAUCO inicialmente estabeleceu parcerias com  sindicatos de produtores 

rurais , bem como entidades representativas da sociedade local. 

Evidenciados: 

 

Princípio 5.  

critérios 5.1 e 5.2 

 

A ARAUCO estimula pequenos produtores de mel a colocar suas caixas 

de abelhas junto aos plantios de eucalipto. A empresa só fornece o pasto 

apícola .  

Evidenciando ações que incentivam empreendimentos locais. 

São produzidas campanhas com parcerias locais sobre: doenças em 

geral, doenças sexualmente transmissíveis, dependência química acidentes 

com animais peçonhentos, acidentes domésticos e de trânsito. Evidenciando 

programas de saúde aos trabalhadores e seus dependentes. 

A empresa atua também na conscientização ecológica via publicidade 

na mídia. Os alunos recebem orientações gerais sobre a empresa, além de 

coletas orientadas e oficinas de atividades práticas. 

 

Princípio 3 

Critério 3.2 

Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas 
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Visitada a Prefeitura de Jaguariaíva, em entrevista com o Prefeito 

Municipal, ficou esclarecido  o conteúdo da carta enviada ao Bureau Veritas a 

respeito dos danos causados nas estradas do Município, não são referentes a 

esta recertificação, pois a única fazenda no Município(Horto Matarazzo) está 

sem atividades florestais a mais de três anos.. Atividades relativas a 

recuperação ambiental  no município de Jaguariaíva encontram-se  fase  de 

implantação. 

Previstas ações de educação ambiental, cercamento das áreas ciliares a 

recuperar, restauração da mata ciliar e implementação de atividades mínimas 

para erradicação adequada das invasoras. 

 

Colheita 

Nesta fase de auditoria está realizando colheita florestal, nos hortos Barra 

Mansa, São Nicolau e no hortoCoqueiros..  

Toda a colheita, quando houver será e é realizada por equipe própria. A 

colheita terceirizada é realizada raramente ,e quando houver, é devidamente 

coordenada pela empresa ARAUCO  e a retirada da madeira  realizada pela 

mesma. 

Evidenciado  a existência de check lists da qualidade da colheita florestal 

(corte mecanizado, baldeio, carregamento, transporte, construção e 

manutenção de estradas), retratando a avaliação da performance do 

fornecedor.  

A verificação de primeiro nível é realizada diariamente (Avaliação da 

atividade de corte de madeira), a ARAUCO faz avaliações mensais. 

(Verificação mensal –Colheita florestal-Operação baldeio). 

 

Silvicultura 

Módulo composto de trator com tanque (3300 l) abastecido de herbicida 

Scout (glifosato). 

24 operadores, atuando em duplas (1 pulverizador costal, outro com 

motorroçadeira), realizando a eliminação da brotação. 

Dosagem de aplicação do herbicida: 2,5 kg/ha, concentração 8%. 



 

 41 

Macacões dos operadores lavados diariamente.  

 

Princípio 3 

Critério 3.3 

Evidenciado programa de proteção florestal para controle integrado de 

pragas e doenças, abrangendo o monitoramento de pragas e doenças 

ocasionais,  monitoramento e controle de pragas exóticas, assim como 

diagnóstico e resistência a doenças. 

O objetivo do monitoramento é a detecção de insetos e doenças 

causadores de injúrias às plantas e o nível de dano da população, detectando 

de maneira rápida a ocorrência de danos causados por agentes bióticos. O 

sistema de monitoramento agiliza o processo de avaliação, tomada de decisão 

e eficiência das medidas de controle, reduzindo o consumo de produtos 

agrotóxicos e o risco de danos econômicos. 

Com as informações levantadas pelas equipes evidenciamos um banco 

de dados sobre as vistorias e ocorrências. 

O procedimento analisado traz a metodologia completa em relação ao 

objetivo do programa. 

Princípios 2 e 4 

Critério 2.3 e 4.1 

 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 

Evidenciado Relatório de programa de conservação e manutenção de 

estradas na ARAUCO. 

Evidenciado controle em planilha Excel demonstrando pontos da malha 

viária que necessitam de intervenção. 

Gestão rede viária, adequação ambiental: Sistemática para classificação 

quanto à criticidade de estradas por horto florestal. Atualmente a empresa 

conta com uma equipe para realização de conservação e manutenção de 

estradas. 
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 Esta seção demonstra as evidências coletadas pela equipe de auditoria 

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. 

 Devemos esclarecer que as inspeções realizadas nos povoamentos em 

cada Horto Florestal, foram verificados  os mapas detalhados com a locação 

dos talhões implantados, com os aceiros, corpos hídricos e outras áreas não 

utilizáveis, ou ainda reserva legal , áreas de preservação permanentes e outras 

utilizadas para atividades diversas. 

  

3.5.1- Resultado da Avaliação dos Princípios e Critérios Cerflor – Manejo 

Florestal  

3.5.1.1. Princípio 1 

Evidenciado que a Prefeitura não tem conhecimento das áreas certificadas da 

ARAUCO, mas a  questão com a empresa se refere as demais áreas adquiridas 

pela organização e por extensão também estende para as áreas não certificadas 

pelo CERFLOR, pois no Município de Jaguariaíva sòmente o Horto Matarazzo 

consta da certificação, e atualmente não  há qualquer atividade florestal na área. 

Mas nada evidenciamos de concreto quanto as ações mencionadas pela Prefeitura. 

Junto aos Órgãos Públicos vimos que todos os procedimentos para que a ARAUCO  

está operarando dentro da legislação vigente, e vem sendo tomadas as atitudes 

para se resolver alguns passivos ambientais, pois a implantação das florestas se 

deram sob a égide dos incentivos fiscais com uma legislação diferenciada de hoje. 

A parte fundiária das propriedades auditadas encontram-se dentro da 

normalidade, com as reservas legais em tramitação, bem como o recolhimento de 

tributos se faz normalmente. 

O acesso a legislação e sua aplicabilidade segue rigidamente  a orientação 

da ARAUCO. 
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O programa de saúde e segurança ocupacional para os fomentados são 

cumpridos pelos poucos funcionários das propriedades, pois todas as operações 

florestais e administrativas são geridas por terceirizadas que participam do quadro 

de contratados da ARAUCO 

Foram auditados os critérios 1,1-1.2 e 1.3, nada constando como não 

conforme. 

 

3.5.1.2. Princípio 2 

Plano de manejo 

Analisado o "Plano de Manejo Florestal" da Arauco, revisão 05 

2013/2014 

 

O plano de manejo florestal trata de desenvolvimento e da aplicação de 

técnicas de análise quantitativa nas decisões da localização, da estrutura e da 

composição de um recurso florestal de maneira a possibilitar a produção de 

produtos, serviços e benefícios diretos ou/ indiretos, na qualidade e na quantidade 

requeridas pela empresa. 

Por análise quantitativa, a empresa entendeu o conjunto de disciplinas 

que enfatizaram o uso de métodos quantitativos tais como mensuração 

florestal, esta contempla as peculiaridades da região e local.  

O ciclo de corte para Pinus é de 15 anos (1600 árvores / ha) e para o 

Eucalipto 7 anos (1111 árvores / ha) .  

O planejamento possui horizonte de 30 anos. 

Evidenciados programa anual e plurianual de plantio ou reforma, colheita 

e manutenção, verificado no PIC (Plano Integrado de Colheita) e sistema 

Optimber. 

Verificados também os seguintes tópicos: 

 Descrição das áreas  de manejo e recursos florestais; 

 Condições socioeconômicas e perfil das áreas adjacentes; 

 Planejamento Florestal; 

 Operações do Manejo Florestal; 
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 Pesquisa e Desenvolvimento Florestal; 

 Proteção Florestal; 

 Áreas de Alto Valor de Conservação; 

 Gestão Ambiental; 

 Gestão Social; 

 Segurança e Saúde Ocupacional; 

 Gestão de Pessoas e Treinamentos. 

 

Conforme comentado por diversos funcionários da Arauco que participam 

da produção de madeira, foi informado que atualmente as florestas são 70% 

Pinus e 30% Eucalipto, entretanto, posteriormente esse quadro terá uma 

inversão, pois o Eucalipto utilizado tem uma produtividade maior, em um 

período menor de tempo em relação ao Pinus. A expectativa para que essa 

inversão ocorra será em 2019. 

Todos os itens da norma referentes ao Plano de Manejo foram atendidos e 

foi verificada a evidência de atualização do mesmo anualmente. 

  

3.5.1.3- princípio 3 

Diversidade biológica 

O plano de manejo trata do estudo e do entendimento de todos os elementos 

bióticos que compõem o ecossistema, sejam eles desejáveis ou não, deixando de 

apreciar apenas a variabilidade das espécies florestais que apresentam valor 

comercial, tratando da sustentabilidade do manejo florestal,deixando um claro 

entendimento dos processos ecológicos fundamentais. 

Flora e Fauna 

As atividades humanas sobre a superfície do planeta têm acelerado, 

cada vez mais, o ritmo de destruição dos ecossistemas naturais e 

concomitantemente as taxas de extinção de espécies. Desta forma, o grande 

desafio da conservação da diversidade de espécies, incluindo os seres 

humanos, tem sido reduzir as pressões negativas sobre elas e seu habitat. 
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Para a análise da sustentabilidade ecológica de atividades antrópicas, 

em longo prazo, os diagnósticos da situação ambiental, dos fatores de impacto 

e o monitoramento de indicadores biológicos apresentam-se como os mais 

adequados. 

As avaliações das perturbações ambientais, tanto no espaço quanto no 

tempo, permitem verificar na estrutura das comunidades,composição, 

abundância, frequência, distribuição, dominância das populações,riqueza de 

espécies,presença de espécies raras, em perigo, ameaçadas de extinção, 

endêmicas,exóticas  e migratórias, integridade e a diversidade dos habitats. 

Restauração ecológica nas unidades de Manejo Florestal 

Devido as unidades de manejo florestal estarem inseridas numa mesma 

região ecológicas do Estado, as mesmas possuem idênticas formações 

vegetais representativas de um  bioma de transição. Em função disto a 

estratégia de restauração ambiental está diretamente relacionada com a 

capacidade de resiliência de ecossistema, sendo adotado o monitoramento das 

espécies nativas arbóreas ou a indução/condução da regeneração natural 

como mecanismos de retroalimentação deste processo. 

3.5.1.4. Princípio 4 

Respeito às águas 

Monitoramento de microbacias 

A Arauco abandonou o monitoramento hidrológico da rede nacional de 

bacias hidrográficas do projeto REMAN em 2008. De 2008 a 2011 passou a 

fazer o monitoramento internamente pela própria Arauco. 

Em 2011 foi firmado contrato com a empresa de consultoria AVIX Geo 

ambiental empresa especializada nestas atividades no setor florestal, sediada 

em Piracicaba SP. Verificado especificamente em Arapoti o projeto Surveil, 

objetivo: monitoramento de recursos hídricos no Horto São Nicolau, com área 

total de 1346,40 ha sendo 826,90 ha cobertos com plantios florestais 

(microbacia), ressaltando  a qualidade e consumo da água (nível de deflúvio).  
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São produzidos relatórios bimestrais e anuais; evidenciado o relatório 

anual do período de agosto de 2011 a setembro de 2012. 

No primeiro ano de monitoramento já é evidenciada a boa qualidade da 

água, decorrente do bom manejo florestal adotado. 

Toda esta estratégia revela o bom posicionamento tecnológico da 

Arauco em relação a este tópico. 

No tocante a parte edáfica, foi constatada alguns pontos de erosão que 

ensejaram uma não conformidade menor, para que a organização, envide 

esforços para sanar esta anormalidade. 

Na parte de gerenciamento de resíduos sólidos gerados na propriedade 

aplica-se a política do grupo ARAUCO. 

3.5.1.5. Princípio 5 

As iniciativas do princípio 5 foram verificados , em base amostral,o 

atendimento aos critérios 5.1, onde a ARAUCO incentiva os programas de interesse 

comunitário, com a finalidade de melhorar as condições da população 

No critério 5.2 foi evidenciado que os costumes e hábitos não predatórios das 

comunidades locais são respeitados, mas a comunicação com as partes 

interessadas deixa a desejar, de modo que ensejou uma não conformidade menor. 

 

3.5.2. Relatório Detalhado – Evidências da Equipe de Auditoria 

Evidenciados procedimentos: 

 VISITA PARA A PREFEITURA DE JAGUARIAÍVA 

Perguntado sobre a atividade específica de silvicultura e sobre os trabalhos da 

ARAUCO responde que:  

(1) não possui nada contra a atividade desde que realizada de forma 

lícita;  

(2) que em seu entendimento toda responsabilidade sobre o meio 

ambienta, pela lei complementar 140/2008 são de responsabilidade do 

Município, 
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Em contraposição a algumas colocações feitas pelo Prefeito de 

Jaguariaíva, explicamos que no processo de certificação, os auditores fazem 

uma análise amostral e situacional destinada a obter evidências de que 

comprovem o cumprimento dos princípios, critérios e indicadores da ABNT 

NBR 14789. Igualmente esclarecemos que as atividades dos auditores são 

pautadas por norma própria da ABNT que regula os procedimentos dos 

auditores, inclusive estabelecendo limites de atuação. 

Esclarecemos tratar-se de uma certificação voluntária. Como tal, a 

organização busca obter, a partir do processo de certificação, os benefícios 

próprios do certificado, o que foi inclusive objeto de reconhecimento por ele 

próprio no bojo da recomendação feita à vice-presidência do BV. 

Também foi objeto de esclarecimento o fato de que as atividades dos 

auditores não ultrapassam os limites da busca de evidências objetivas, que 

decorrem do disposto no Princípio 1 da norma, que exige à verificação da 

observância de requisitos legais. Esta atividade não passaria, por exemplo, 

pelo exame de méri to acerca da substância, da conveniência ou da 

oportunidade da concessão de uma licença, ou da aprovação do local para 

servir de base para fixação e poste rior averbação da Reserva Legal. 

O aprofundamento relativo ao conteúdo material das licenças e 

aprovações compete aos órgãos públicos e não à certificadora, ou aos 

auditores. Estes, por sua vez, não possuem poder de polícia, que é 

prerrogativa do estado. Assim, desde que observada a regularidade formal dos 

documentos exigidos para o fim de comprovação da regularidade normativa, 

não caberiam aos auditores glosar ou desqualificar documentos públicos 

apresentados como evidências. 

Este papel caberia (e cabe) aos órgãos de proteção ambiental, ministério 

público , advogados de estado (procuradorias, defensorias, corregedorias, 

etc.). Somente diante da suspensão,cassação ou revogação de um ato auto 

rizativo, ou a anulação de um alvará de licença, por ato próprio da administra 

ção pública ou por determinação judicial, é que se poderia recusar como evidên 

cia de auditoria um documento oficial apresentado ao auditor por parte de um 

auditado. 
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Por fim, manifestamos pleno interesse em conhecer os procedimentos já 

adota dos pela Prefeitura Municipal de Jaguariaíva, assim como os processos 

judiciais existentes, tal qual comentados na entrevista. Ressaltamos que é de 

interesse do BV em conhecê-los e acessá-los como o fim de obter evidências 

que permitam conhecer a realidade fática narrada para efeitos de providências. 

 

Nossas impressões: 

A conversa com o Prefeito de Jaguariaíva foi franca. As assertivas 

narradas pelo mesmo, se comprovadas, dão conta não de uma, mas de 

inúmeras situações da mais alta relevância e gravidade. A possibilidade aberta 

pelo prefeito de conhecimento do que de fato ocorreu ou ocorre é essencial 

para se ter plena segurança do processo de atividades de silvicultura. Em 

nossa opinião, a partir da verificação de cada fato, procedimento e processo 

indicado, são possíveis abalizar o processo de certificação de modo a reduzir 

ou neutralizar riscos. 

De outra parte, do que se viu in loco até hoje, assim como do que se 

pôde analisar a partir dos documentos apresentados pela auditada, como 

também aqueles decorrentes dos procedimentos e processos nos quais 

funciona a atividade florestal da mesma. Fica a impressão de que não existem 

óbices à manutenção das atividades do BV no que tange ao processo de 

auditoria. Isto porque para todos os fatos narrados foram apresentadas 

informações e documentos consentâneos que não permite concluir pela 

prevalência dos relatos do  processo. 

  

NELSON BASTOS 

 
Critério 2.2 

 

Plano de Manejo 

 

Analisado o "Plano de Manejo Florestal" da Arauco, revisão 05 2013/2014 

Contempla as peculiaridades da região e local.  



 

 49 

O ciclo de corte para Pinus é de 15 anos (1600 árvores / ha) e para o Eucalipto 

7 anos (1111 árvores / ha) .  

O planejamento possui horizonte de 30 anos. 

Evidenciados programa anual e plurianual de plantio ou reforma, colheita e 

manutenção, verificado no PIC (Plano Integrado de Colheita) e sistema 

Optimber. 

Verificados também os seguintes tópicos: 

 Descrição das áreas  de manejo e recursos florestais; 

 Condições socioeconômicas e perfil das áreas adjacentes; 

 Planejamento Florestal; 

 Operações do Manejo Florestal; 

 Pesquisa e Desenvolvimento Florestal; 

 Proteção Florestal; 

 Áreas de Alto Valor de Conservação; 

 Gestão Ambiental; 

 Gestão Social; 

 Segurança e Saúde Ocupacional; 

 Gestão de Pessoas e Treinamentos. 

 

Conforme comentado por diversos funcionários da Arauco que participam 

da produção de madeira, foi informado que atualmente as florestas são 70% 

Pinus e 30% Eucalipto, entretanto, posteriormente esse quadro terá uma 

inversão, pois o Eucalipto utilizado tem uma produtividade maior, em um 

período menor de tempo em relação ao Pinus. A expectativa para que essa 

inversão ocorra será em 2019.  

Todos os itens da norma referentes ao Plano de Manejo foram atendidos e 

foi verificada a evidência de atualização do mesmo anualmente. 

 

Observação 01: Incluir no plano de manejo resultados do monitoramento de 

espécies arbóreas invasoras. 

Maria Yoshioka – coordenadora de certificações 
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Critério 4.1, Indicador b) & Critério 4.2 Indicador c). 

 

Monitoramento de Recursos Hídricos 

 

A Arauco abandonou o monitoramento hidrológico da rede nacional de 

bacias hidrográficas do projeto REMAN em 2008. De 2008 a 2011 passou a 

fazer o monitoramento internamente pela própria Arauco. 

Em 2011 foi firmado contrato com a empresa de consultoria AVIX Geo 

ambiental empresa especializada nestas atividades no setor florestal, sediada 

em Piracicaba SP. Verificado especificamente em Arapoti o projeto Surveil, 

objetivo: monitoramento de recursos hídricos no Horto São Nicolau, com área 

total de 1346,40 ha sendo 826,90 ha cobertos com plantios florestais 

(microbacia), ressaltando  a qualidade e consumo da água (nível de deflúvio).  

São produzidos relatórios bimestrais e anuais; evidenciado o relatório 

anual do período de agosto de 2011 a setembro de 2012. 

No primeiro ano de monitoramento já é evidenciada a boa qualidade da 

água, decorrente do bom manejo florestal adotado. 

Toda esta estratégia revela o bom posicionamento tecnológico da 

Arauco em relação a este tópico. 

 
Luciano  Ladika – analista de certificações 
 
Critérios 3.2, 3.4 e 3.5 
 
APPS e Reserva Legal 
 

A empresa promove a retirada em APP e Reserva Legal de espécies 

exóticas, combatendo e controlando a regeneração do Pinus (germinação) 

através do anelamento das árvores adultas e a eliminação das árvores jovens e 

a rebrota dos Eucaliptos nas áreas com vegetação nativa e das áreas em que 

existe interesse em promover a revegetação / recuperação com essências 

nativas.  
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Os trabalhos técnicos para a situação da Arauco, não recomendam o 

enriquecimento ou adensamento com nativas, apenas a roçada manual das 

exóticas. 

Visitado no Horto São Nicolau, diversos talhões: 930, 931N, 957 U e 

1151.  

Toda a operação é conduzida com funcionários próprios. 

Em 2012 a empresa gastou 2000 diárias, nesta atividade.  

Em 2014 terão equipe exclusiva para esta atividade de 12 pessoas. 

A cada 3 anos fazem o monitoramento e emitem plano anual de 

trabalho. 

Coleta seletiva em sacolas e área de vivência em conformidade. 

 
Critérios 4.1, Indicador d) e e) : 
 
Conservação de estradas 
 

Aceiros internos sem intervenção de patrol, apenas com aplicação de 

herbicidas na faixa de rodagem, evidenciando boa prática florestal. 

Usam também trator agrícola com roçadeira em aceiros internos. 

Verificada patrol em atividade na estrada principal no horto São Nicolau. 

 
José Renato – supervisor de silvicultura 
 
Plantio (todas as atividades silviculturais no Horto São Nicolau)  

Critérios: 2.1, 2.3 e critério 4.1, Indicador d)  

 

Horto São Nicolau, talhão 942. 

Plantio anual em torno de 3000 ha  

(70% eucalipto e 30 % pinus). 

Todas as atividades próprias. 

Equipe de 28 trabalhadores, evidenciada a utilização correta de EPI`s. 

Espaçamento 3,60 X 2,60 m. 

Equipe atua em todas as atividades de silvicultura: aplicação de herbicida, 

plantio, replantio, etc. 
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A estratégia para a alocação em cada operação é função das condições 

climáticas. 

No inverno plantam preferencialmente o pinus. 

Evidenciadas placas de caça e pesca e de identificação das propriedades, 

Estradas florestais bem conservadas e com boa drenagem superficial. 

Atividade sendo transferida para outro talhão. 

 

Aplicação de herbicida 

Talhões 587 e 1573. 

Evidenciada atividade de aplicação de herbicida, equipe composta por 36 

funcionários, devidamente uniformizados e com todos os EPI´s necessários. 

Uniforme lavados diariamente. 

Utilizam o glufosato (Scout), na dosagem de 1,6 kg /há, com rendimento médio 

de 1 ha / diária. Utilizam  15 l por carga em áreas acidentadas levam apenas 10 

Com válvula calibradora de pressão para estabilizara a vazão. No eucalipto 

usam 2 aplicações e no pinus 7. 

Todos os funcionários fazem exames de sangue anuais para verificar se existe 

alguma contaminação. 

 

Preparo de solo (enleiramento) 

 

Talhão 598. 

Evidenciado skidder (Tiger cat), desativado na colheita, usado no enleiramento 

dos resíduos florestais. 

Empregam 2 módulos nesta operação. 

Adotam esta sequencia de operação na silvicultura: 

1. Readequação das APP´s; 

2. Enleiramento 

3. Calagem 

4. Preparo de solso (subsolagem) 

5. Plantio  
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O combate as formigas normalmente ocorre antes do enleiramento, 

dependendo do cronograma pode ser realizado após a subsolagem. 

 

Observação 02: Analisar viabilidade técnico econômica da diminuição dos 

resíduos florestais no campo.  

 

José Renato – supervisor de silvicultura 

Ronaldo Felício – líder de equipe 

 
Combate as formigas 
 
Talhão 1315N. 

Evidenciada atividade de combate as formigas pós plantio, primeiro repasse. 

São realizadas 3 repasses no primeiro ano de implantação e 1 repasse anual a 

partir do segundo ano. Dosagem 5g, rendimento da operação 5 ha / diária. 

Verificada área de vivência e local da coleta seletiva. 

Evidenciado na frente de serviço lista mestra de procedimentos – Silvicultura: 

IO_SIL_001 Versão 00 Preparo de área 

IO_SIL_002 Versão 00 Preparo de solo 

IO_SIL_003 Versão 00 Adubação 

IO_SIL_004 Versão 00 Controle de mato competição 

IO_SIL_005 Versão 00 Combate as formigas 

IO_SIL_006 Versão 00 Plantio 

IO_SIL_007 Versão 00 Armazenamento agrotóxicos 

IO_PAI_002 Versão 00 Monitoramento de espécies exóticas em áreas de 

conservação. 

 

Readubação 

 

Talhão: 1316 

Adubação mecanizada de cobertura, evidenciados 2 tratores aplicando o 

insumo. 

Dosagem 120 kg/ha.Formulação: NPK 00-00-60 cloreto de potássio. 
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Rendimento da operação 1,3 ha /hora. 

Esquema da nutrição adotado pela Arauco: 

 Calagem antes da subsolagem; 

 Adubação na subsolagem (300 kg/ha) NPK 04-26-06 

 Readubação (3 a 6 meses pós plantio) 

. 

Critério 5.1 

 

Relação Arauco e Instituições. O relacionamento que a Arauco mantém 

com as Instituições APAE e Lar dos Idosos é baseado em um bom diálogo e a 

pequenas contribuições pontuais. Para o Lar dos Idosos o principal apoio são 

doações anuais de fraldas geriátricas, sempre que necessitam e/ou quando 

lançam as campanhas do Lar. 

Com relação a APAE a empresa já apoiou na promoção de eventos 

beneficentes e apoia anualmente com volumes significativos de placas de 

MDF. 

Projetos Sociais Jovem Empreendedor 

Além dos projetos apresentados nos anos anteriores em 2012 a Arauco 

estreitou relações com as grandes empresas da região como Stora Enso e 

CAPAL – Cooperativa Agroindustrial para a promoção de projetos de 

desenvolvimento local. O carro chefe se tornou o Projeto denominado “Jovem 

Empreendedor” que tem como objetivo fomentar o empreendedorismo, 

incentivando a abertura de novas empresas de maneira que alavanque a 

economia local e também para atender as demandas das empresas locais. 

Programa Jovem Aprendiz 

A Arauco conseguiu também através da Parceria com a Stora Enso e 

Capal a abertura do Curso Jovem Aprendiz. O Curso tem como objetivo 

preparar jovens para o mercado de trabalho, sendo que passam meio período 

estudando no curso e outro período trabalhando em uma das empresas locais 

e assim tendo a possibilidade da ampliação de renda familiar.  

Curso de Colheita Florestal 
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A Arauco conseguiu importante parceria com a Universidade Federal do 

Paraná e está levando para os municípios onde atua o curso de Colheita 

Florestal que é ofertado através de Simuladores Harvester e Forwarder.  

 

Visita as partes interessadas em Arapoti: 

 

 Associação dos Apicultores dos Campos Floridos 

Entrevistado o Sr Daunei (Associação dos Apicultores). Continua 

formatando a construção da Casa do Mel em Arapoti. A busca do S.I.M 

também irá ampliar o mercado de venda. 

Este projeto mostra evolução positiva evidenciando o grande potencial de 

envolvimento de moradores das comunidades locais em atividades 

relacionadas a área de manejo florestal, propiciando alta visibilidade regional à 

Empresa. A Arauco continua fornecendo o pasto apícola, atualmente são 56 

apicultores associados com 20000 caixas e produção de 300 ton / ano de mel. 

 

 Sindicato Rural de Arapoti – Patronal  

Oferecem treinamento específicos na área florestal: aplicação de agro tóxicos, 

combate as formigas, etc. Usam os recursos liberados pelo SENAR (Serviço 

Nacional de Aprendizado Rural). 

 

 APAE – Renascer em Arapoti 

Evidenciada parceria na inclusão social. A 4 anos a Arauco contratou um 

funcionário com deficiência mental, para atuar no plantio. 

Evidenciada também a doação de 20 placas de MDF, para a confecção de 

armários na marcenaria da APAE. 

 

 Lar Recanto dos Idosos  

Evidenciada a doação pela Arauco de fraldas geriátricas e equipamentos  de 

descarte pela empresa que são reaproveitados pela entidade. 

 
Tatiane Silva - Analista Comunicação e Responsabilidade Social 
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Daunei Oliveira - Associação dos Apicultores 

Ismael de Oliveira – Sindicato Rural de Arapoti 

Helena Aparecida Antonana – APAE Renascer em Arapoti 

Eliane - Lar Recanto dos Idosos  

 
TATIANA FERNANDES 

Auditoria Arauco (Notas TFE) 

Data 23/04/13 

1- Atendimento a legislação  

Critério 1.1 

-Maria H. Yoshioka: Certificação 

-Paula M. Teles: Certificação  

Mostrado o programa de controle da Legislação LEGNET da Consultoria 

Premier Consultoria Ambiental. A legislação pertinente a atividade é levantada 

com base em um questionário preenchido.  

OBS: No processo de identificação e levantamento da legislação não esta 

definido o prazo e o responsável pela atualização do questionário base no 

programa de legislação LEGNET. Recomenda-se a definição. 

Evidenciado o documento PO_SGC-006 Monitoramento Legal (revisão  

13/04/2013. 

Controle e distribuição da legislação feito pela área de Certificação, e o 

fluxo segue para os responsáveis de cada área que abastecem o programa 

(conforme descrito no procedimento). 

Verificado o recebimento de e-mails informativos de atualização das 

legislações já levantadas para validação e novas tratativas; informativo enviado 

periodicamente para a área de certificação 

Documentos com datas de validação inseridas no sistema para futuras 

atualizações e solicitações a serem feitas aos órgãos competentes. 
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Estava pendente no sistema para atualização: calibração de 

equipamentos de medição de captação de água (hidrômetro) com data prevista 

para 04/11/2012: verificado o Laudo de Exame Metrológico Nº CA 45/2012; 

realizado em 11/12/2012 pela SENEPAR (Companhia de Saneamento do 

Paraná). Medidor calibrado e aprovado conforme Portaria nº 256. 

Verificado o Relatório de Auditoria Interna para SC e CERFLOR, 

realizado em março de 2013 durante 3 dias; contendo plano de auditoria para 6 

auditores. Foram abertas não conformidades para ambas as normas como 

descrito no Relatório Final elaborado por Maria Yoshika. 

Para cada NC é feito um Relatório de Ação Corretiva Preventiva com 

ações a serem tomadas, prazos e responsáveis por cada ação.  

Verificado a NC em que na frente de colheita própria não havia água potável, e 

fossa seca; falha no cumprimento de procedimentos internos. Ações tomadas 

evidenciadas: OK  

CCIR e docs fundiários com Djalma, certidões negativas  

 

1.2: Comunidades 

Pessoal auditado: 

-Tatiane Pereira d Silva: Relações Institucionais 

-Maria H. Yoshioka: Certificação 

-Paula M. Teles: Certificação  

Verificado o levantamento de legislação pertinente do IAP: Portaria nº 34 de 

25/02/2011; Comunidades Faxinaliences. Em avaliação e levantamento da 

existência desse tipo de comunidade até a data de 31/05/2013.  

1.3: Legislação trabalhista e previdenciária 

Pessoal auditado: 
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-Lutierry Luciano Pinheiro: Coordenador de Gestão de Pessoas  

-Paula M. Teles: Certificação  

As legislações são levantadas pela consultoria e envidas a responsável pela 

certificação que distribui para os responsáveis da área de legislação trabalhista 

Verificado o levantamento das NRs pertinentes a atividade levantadas pelo 

programa e as tratativas dadas em conjunto pelos coordenadores das áreas sx  

Verificado o levantamento e atendimento dado pelos responsáveis de 

legislação pertinente a INSS e FGTS. 

Certidões Negativas verificadas: Ok 

-Certificado de Regularidade do FGTS – CRF da Arauco Florestal Arapoti; 

levantada em 08/04/2013. Verificados os boletos de pagamento: OK 

-Certidão negativa de Débitos Relativos as contribuições Previdenciárias e as 

de Terceiros da Arauco Florestal Arapoti; emitido em 28/01/2013 válido até 

27/07/2013. Verificados os boletos de pagamento: OK 

Verificados os boletos de pagamento entregues pela Caixa Econômica 

federal  FGTS, IR e INSS: OK 

Verificado Acordo Coletivo que rege a categoria junto ao Sindicado dos 

Trabalhadores das indústrias Extrativas sob nº de registro: PR004295/2012 de 

validade de 1 ano.  

Verificado Acordo Coletivo que rege a categoria junto ao Sindicado dos 

Trabalhadores das indústrias Extrativas sob nº de registro: PR004296/2012 que 

rege o acordo para compensação de trabalho diário para pontes e feriados.  

Verificado Acordo Coletivo que rege a categoria junto ao Sindicado dos 

Trabalhadores das indústrias Extrativas sob nº de registro: PR00536/2013 que 

rege o acordo para jornada de rodízio de trabalho para os turnos e pagamentos 

e horas extras. 
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Geoprocessamento e Topografia (3.2, 3.3, 3.4 e 3.5) 

Critério 3  

Pessoal auditado: 

-Altair Dos Santos: Supervisor Florestal  

-Djalma Barros Esteves: Analista Florestal  

Verificado o procedimento: PO_GEO-001 de 18/04/2013 que da as 

diretrizes para a demarcação topográfica feita em conjunto com a silvicultura.  

O departamento de GEO em conjunto coma Silvicultura demarca nos mapas, 

no local e georreferencia todas ás áreas de interesse ecológicos e sociais.  

4.2: Evidenciado o levantamento altimétrico realizado em 1992 por empresa 

contratada e quando há necessidade de atualização o mesmo é feito por 

equipe própria visando a conservação do solo 

Evidenciado o documento de Micro Planejamento e plano Integrado De 

Corte; feito a cada 3 meses e repassado para a área de colheita e silvicultura. 

Verificado no mapa a demarcação de RLs, APP, Sítios arqueológicos e 

comunidades.  

Verificado a identificação de UCs, Quilombolas, Sitios arqueológicos: 

realizado pelo supervisor florestal em consulta a sites federais, IBGE, INCRA; 

durante a atualização dos mapas.  

As áreas de rota de entrada e saída de equipamentos é definida pela 

silvicultura e colheita e as informações são repassadas para área de GEO que 

compila as informações no mapa e insere legendas. 

Evidenciado o mapa de Microplanejamento de Comunidades com 

delimitação de todas as comunidades no entorno da fazendas 
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Verificado o processo de averbação da RL da Fazenda Barra Mansa 

realizado junto ao órgão IAP com compensação da fazenda Salto do Macaco, 

sob o processo nº: 8.254.664-2 de 04/10/204. : Situação da averbação OK 

Verificado a averbação da RPPN da fazenda Barra Mansa realizado 

junto ao IBAMA sob o processo de nº: 9682. Tem como condicionante a 

conservação eterna da área. Mapas em anexo verificados.  

1.3: Verificado o controle de documentos de ITR e CCIR, realizado pelo 

analista florestal, bem como o pagamento anual dos ITRs pelo programa do 

ministério da fazenda e o pagamentos dos CCIRs. O pagamento dos ITRs é 

feito pela Tesouraria da empresa e o controle estabelecido através dos 

originais pelo analista. Idem para CCIR. Arquivos físicos verificados nos 

escritório da oficina.  

 

Data 24/04/13 

Pessoal auditado: 

-Hipólito Machado Kusdra: Líder de Proteção Florestal     

-Luciano Ladika: Analista de Certificação Florestal  

-Gessé De Godoy: vigilante florestal, Prestador da Véper Segurança 

RPPN Barra Mansa 

3.4: Estudos em andamentos para a elaboração de um novo plano de manejo 

da RPPN realizado pele empresa contratada ECOFUTURO, iniciado em 

outubro de 2012 com 1º relatório entregue em abril de 2013. Programa inserido 

nos Objetivos e Metas 2013 da empresa. Ainda com poucos resultados com 

relação a RPPN: 

-efeito de bordas visíveis  

-presença de caçadores determinado  
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Monitoramento de fauna e flora realizado pela Trópico Assessoria 

Ambiental, com espaço de tempo determinado pela Arauco.  

Visita a casa sede do “Parque Florestal” na Fazenda Barra Mansa; local 

de armazenamento das peças arqueológicas retiradas dos Sítios Arqueológicos 

da empresa.  

Relatório de catalogação de objetos retirados das áreas realizado em 

2007 pela Ygaribá: Instituto de pesquisas e estudos sócio Ambientais  

3.2 e 3.5: Utilizado e vistoriado o mapa com as áreas de interesse ecológico e 

atributos naturais. Mapa com as áreas georreferenciadas: Fazenda Barra 

Mansa, Faz. São Nicolau e Faz. Matarazzo: OK  

In-loco: vistoriado a campo as áreas arqueológicas: “Casa de Pedra”; 

“Casa de Taipa” e “Bambuzeiro”, todos demarcados em mapas 

georreferenciados e com delimitações e placas no local  

3.5 e 3.6: Monitoramento Patrimonial e ambiental realizado pela equipe do 

Líder de Proteção Florestal, uso do check list denominado “Monitoramento e 

Conservação Patrimonial” conforme procedimento; onde são descritas as 

ações imediatas a serem tomadas ou o plano de ação com cronograma para 

envio ao supervisor florestal. 

Procedimento IO_PAT-001 Monitoramento Patrimonial de 16/04/2013 e  

PO_PAT-001 de 16/04/2013  

Visualizado placas indicativas nos acessos as áreas com restrição de 

caça, pesca e entrada e não autorizados  

1.3: Verificado questões de saúde e segurança dadas ao prestados de serviço 

da empresa Veper; uso de EPIs fornecidos e manutenção da moto utilizada no 

deslocamento.  
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3.3 e 3.5: Verificação das áreas de APP da Faz. Barra Mansa; áreas 

georreferenciadas e controle de espécies invasoras realizado de acordo com o 

cronograma estabelecido.  

 

 Data 25/04/13 

 Pessoal auditado: 

-Leandro Berte: Coordenador de colheita florestal e Estradas 

-José Aurélio Miranda: Supervisor Florestal 

-Amarildo Paes dos Santos: Motorista EPS Ademar Costa Paz 

-Gilberto S Mengue: Encarregado Colheita ESP BEMUF 

-Reinado Kutarki: operador de Harvister ESP BEMUF 

Ponto forte: as equipes das áreas de colheita detém um bom conhecimento 

com relação a atendimento a emergências e Meio Ambiente 

1.3: Verificado a utilização de EPIs corretamente pelos funcionários e c 

respectivos crachás de informação: nome de validade de CNH, e integração 

além de informações de SSO e Meio ambiente  

Ponto de melhoria: os extintores do caminhão da EPS Ademar Paz e do 

Harvister da colheita da BEMUF estavam em mau estado de conservação.  

Verificado o conhecimento e assimilação das informações passadas nos 

treinamentos internos de emergência e meio ambiente, por empresas 

contratadas e funcionários próprios ARAUCO. Não verificado o registro dos 

treinamentos no RH. 

Verificado o registro dos DDS realizados nas frentes de trabalho de 

colheita BEMUF. 
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5.2: Procedimentos operacionais com citação dos aspectos sociais nas 

comunidades vizinhas e canal de comunicação. Área operacional detém a 

informação presente nos mesmos (restrição de atividades nas proximidades a 

comunidade): 

IO_LOG-001: Carregamento e Transporte Floresta 

AF_DPI-001: Demanda a Parte Interessadas 

IO_COL-001: Colheita Florestal  

 

5.1: Visita a partes interessadas no município de Arapoti: 

Cooperativa de Apicultores 

Sindicato Rural  

APAE 

Lar dos Idosos  

Todos disseram ter boa relação com a empresa auditada sem 

reclamação com o apoio gerado.  

Apenas o produtor de mel visitado que solicitou maior atenção da 

Empresa com relação a entrada de pessoas não autorizadas nas áreas da 

empresa para uso do pasto apícola; o que esta gerando menos rendimento 

para os associados a cooperativa e risco de acidentes pelo não mapeamento 

das colmeias.  
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LUIZ QUAGLIA 

Relatório final – Arauco CERFLOR – abril 23 a 26/2013 

 

Dia 23/04:  

 

Princípios 2, 3 e 4 - Rh – Treinamento. Programa de treinamento para 

aprimoramento de mão de obra, para capacitação técnica dos trabalhadores 

florestais, divulgação do plano de manejo, procedimentos, programação de 

redução de resíduos, agrotóxicos, treinamento de brigada de incêndio.   

 

- Verificado o procedimento de recrutamento e seleção de pessoas, código 

SGI-PS-21, que tem como objetivo desenvolver, implantar e acompanhar 

programas de recrutamento de pessoas nas diversas áreas da organização. 

Este procedimento estabelece a sistemática de seleção de pessoas 

internamente e externamente e os programas de ambientação, como 

treinamentos “on the job” e integração para novos funcionários, como também 

para terceirizados; 

 

- Verificado procedimento de integração de novos colaboradores, cod. SGI-PS-

23, que apresenta as informações para integração dos novos colaboradores 

em sua política, procedimentos e normas; 

 

- Verificado registro de recrutamento de ajudante florestal, contendo os dados 

pessoais, formação acadêmica, cursos realizados, experiência, resultados dos 

testes utilizados para avaliação e parecer final; 

 

- Verificado registros de requisição e movimentação de pessoal - RMP, com 

informações sobre a geração da vaga em aberto, com o cargo, atualização 

salarial; 
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 - Verificado registro do programa de integração de novos colaboradores, com 

duração de 8 horas, incluindo a administração de pessoal, recursos humanos, 

marketing, segurança do trabalho, medicina do trabalho, sistemas de gestão 

certificados, política do meio ambiente, e informática, com política de 

segurança da informação; 

 

- Treinamento operacional. Este registro apresenta informações sobre o 

objetivo de treinamento, com a justificativa, que é preparar o colaborador para 

que aprenda através da rotina de trabalho e com base no acompanhamento de 

profissionais de destaque através do exemplo; 

 

- Evidenciado registros de conteúdo de treinamento nas praticas de meio 

ambiente, segurança e saúde do trabalhador rural, juntamente com as rotinas 

operacionais de plantio, roçada manual, capina química, adubação, irrigação e 

balizamento e apoio na prevenção e combate a incêndios florestais, para o 

cargo de ajudante florestal (principal mão de obra de campo mais contratada e 

maior volume na organização, como também de maior rotatividade) 

 

- Evidenciado o controle de registro de avaliação de período experimental, após 

60 dias, na área operacional, do cargo de ajudante florestal, com base nas 

competências de comunicação, ética, meio ambiente, qualidade, segurança e 

as competências de caráter operacional tais como: conhecimento da função, 

eficiência e eficácia, flexibilidade, organização, e trabalho em equipe; 

 

- Verificado o procedimento de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal, 

cod. SGI.PS.07, que tem como principal objetivo apresentar as informações de 

levantamento das necessidades de treinamento, os meios para a realização 

dos programas e métodos de avaliação dos resultados; Verificado o registro de 

Matriz de Treinamento onde contem a relação de todos os treinamentos 

previstos para serem executados ao longo do ano de 2013, contendo a 

descrição do treinamento, carga horária, periodicidade, e o publico alvo; Nesse 

registro foram evidenciados os treinamentos de prevenção e combate aos 
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incêndios florestais, resgate em ambiente vertical, aplicação de agrotóxicos 

costal e tratorizado, combate à formigas, operação de motosserra, operação de 

roçadeira mecânica, operador de trator e CIPATR (conforme a legislação 

trabalhista). Foi evidenciado o cronograma/calendário dos treinamentos a 

serem realizados em 2013; 

- Verificado lista de presença de treinamento de combate a incêndio, com 4 

turmas de 4 horas cada uma, conforme o formulário de treinamento, com 

evidencia do termo de encerramento do curso emitido pelo instituição Cadenas 

Consultoria e Treinamento, e certificado individual para cada participante, e 

registros de conteúdo apresentado; 

 

- Verificado registros de lista de presença de treinamento de combate a formiga 

e uso do costal, conforme o cronograma de 2013, para os novos funcionários 

admitidos e demais outros que estavam necessitando de treinamento, emitidos 

pelo SENAR; 

 

- Evidenciado os registros de avaliação de reação do treinamento de costal 

manual NR 31, realizado em 2013, com resultado de 97% resposta positiva; 

 

- Verificado o procedimento de avaliação de desempenho, cod. SGI-PS-22, que 

tem como principal objetivo avaliar sistematicamente o desempenho do 

colaborador em sua função, bem como apresentar oportunidades de 

desenvolvimento individual e coletivo; 

 

- Verificado registros de avaliação e de auto avaliação no portal da intranet dos 

programas de gestão de pessoas da Arauco, contendo as notas e conceitos de 

ambas avaliações e as ações do plano de desenvolvimento profissional - PDP; 
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Setor de Pesquisa e desenvolvimento; 

 

Princípio 2 e Princípio 3:  

 

- Verificado o documento de Analise dos Aspectos e Impactos dos Projetos de 

Pesquisa, elaborado pelo setor de pesquisa florestal, conforme o informe de 

pesquisa 07/2013, de abril/2013; Este documento apresenta as evidencias dos 

principais temas de avaliações de impactos ambientais visando o aumento da 

produtividade na utilização dos novos clones, com 2 projetos atuais em 

execução pela Arauco, que são: Projeto Genes Pinus, que engloba o 

melhoramento da espécie de Pinus taeda e o projeto Gene Eucalytus que 

engloba as espécies de  Eucalyptus grandis e E. urophylla e os híbridos entre 

essas duas espécies; 

 

- Verificados os registros de avaliações com relação impacto ambiental 

benéfico na utilização de terras, na utilização racional de fertilizantes e 

agrotóxicos com impacto negativo na perda de plantações por pragas e 

doenças devido ao estreitamento da base genética, e impacto positivo no uso 

da água; Para cada fechamento de estudos genéticos de novos clones e 

projetos de pesquisa em geral, serão avaliados considerando esses impactos 

benéficos e negativos conforme o relatório de analise dos aspectos e impactos 

dos projetos de pesquisa; 

 

- Atualmente a organização está conduzindo testes em 47 tipos clonais 

diferentes, incluindo as espécies operacionais e mais 5 materiais genéticos em 

semente como controle ( mudas seminais como controle); 

 

- Verificado o relatório gerencial Anual, contemplando todo o ano de 2012, 

emitido pelo setor de pesquisa florestal. Este relatório apresenta as 

informações obtidas ao longo de 2012 nas áreas de pesquisa da organização, 

em 07 áreas para validação clonal nas localidades de Barra Mansa, Caeté, 

Caxambu, São Nicolau; O relatório também apresenta as informações dos 
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objetivos e metas estratégicas estabelecidas Bioforest (entidade corporativa do 

grupo Arauco), na silvicultura clonal de eucaliptos com 35 projetos e para 

silvicultura clonal de pinus em 16 projetos, 3 metas nas  parcelas de controle 

genético, 1 meta para vespa da madeira pinus, e meta de medição da madeira 

StoraEnso, medição de ensaios; 

 

- Verificado relatório de resumo de atividades de mensuração dos Plantios 

pilotos na área de Arapoti, emitido em marco de 2003, com apresentação das 

informações dos dados de mensuração das arvores dos tratamentos de campo 

nos plantios pilotos de adubação, executados em 9 talhões, de duas fazendas, 

em cinco clones distintos; 

 

- Verificado registros de relatório de seleção dos clones operacionais para 

Arapoti; 

 

Dia 24/04- Quarta-feira, auditoria em campo; Princípios 1, 2, 3 e 4; 

 

Atividades de colheita florestal, carregamento de madeira e manutenção 

de estradas – Fazenda Coqueiros, com plantios de pinus e eucalipto; 

 

- Verificado as atividades de colheita de Pinus, mecanizada, com havester, 

feller, skidder, com aplicação do sistema de operação “full tree” – árvore inteira; 

 

- Verificado o mapa do microplanejamento PIC-2013 - Plano Integrado de 

Corte, Gleba CQ 03, sendo os talhões 226, com 33,31ha e o talhão 236, com 

14,39 ha.  

 

- Verificado as máquinas florestais em operação no momento da amostragem: 

01 Feller SB06, 02 Skidder, SK08, SK10 e 03 harvesters, HV 12, 13 E 14; 

 

- O bloco atual de operação de colheita na Fazenda Coqueiros não necessitou 

de comunicação com as partes interessadas, devido a localização não 
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apresentar impacto ambiental significativo, conforme determina o procedimento  

de Demandas de Partes Interessadas - PO-REL-001; 

 

- Verificado documentação do procedimento de Inspeção Veicular, cod. PO-

SSO-003, para monitoramento dos veículos, máquinas e equipamentos, 

transporte de trabalhadores, transporte de produtos perigosos, e veículos de 

emergência na unidade florestal; 

 

- Verificado o procedimento de Construção e Manutenção de Estradas, IO-

EST-001, que contem os critérios necessários para a construção e manutenção 

e conservação de estradas florestais, para permitir o acesso integral as áreas 

da UMF da Arauco; 

 

- Realizada inspeção nas condições das estradas de acesso aos talhões e vias 

principais de escoamento da produção de madeira, com os caminhões 

transportadores. As estradas principais são revestidas com cascalho, retirados 

de cascalheiras situadas dentro do perímetro da fazenda Coqueiros; 

 

- Verificado situação das áreas de reversão de acordo com as negociações 

com órgão ambiental do estado; 

 

- A documentação apresentada nos procedimentos informam os cuidados 

ambientais sobre as atividades de colheita como evitar a invasão em áreas de 

nativas e de preservação permanente. As principais preocupações ambientais 

na colheita florestal e evitar o impacto da derrubada em áreas de mata nativa e 

zonas de preservação e as situações de emergência com derreamento de óleo. 

Outra preocupação também é evitar excesso de movimentação dos skidders 

para reduzir a compactação do solo e erosão 

 

- Verificado o procedimento de colheita florestal PO-COL-001, e a instrução de 

trabalho IO-COL-001, também para colheita florestal, onde contem as 
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informações de planejamento das rotinas operacionais da colheita, cuidados 

ambientais, segurança e saúde ocupacional; 

 

- Evidenciado os registros dos aspectos e impactos ambientais e sociais e 

perigos e danos, com informações sobre o dano ambiental associado, o 

controle operacional e as informações de correção, conforme o procedimento 

IO-COL-001; 

 

- Verificado o procedimento de carregamento e transporte florestal IO-LOG-

001, que estabelece as informações para o controle operacional, cuidados 

ambientais, segurança e saúde ocupacional nas atividades; 

 

- Verificado os registros de aspectos e impactos ambientais sociais e perigos e 

danos para as atividades de carregamento e transporte, mencionada no 

procedimento IO-LOG-001; 

 

- Verificado atividade de Colheita florestal - Operação de havester HV 13. 

Realizada entrevista com operador de havester, sendo questionado acerca dos 

principais cuidados ambientais com a operação do harvester nas colheitas. O 

operador mencionou preocupações acerca de derramamento de óleo em 

situações anormais de operação, com uso de proteção com lona ou bandeja de 

metal. Informou também preocupações com a fauna e flora “não deixando cair 

arvores colhidas nas áreas de proteção ambiental”; 

 

- Verificado registros de manutenção preventiva do Havester HV 13, contendo 

informações acerca de troca de óleo hidráulico, filtros hidráulicos, cubos e 

redutores de giro, e registros de controle de “check list” realizado em 

18/03/2013; 

 

- Evidenciado registros de “check list” de máquinas contendo informações de 

manutenção e operação do motor, sistema de arrefecimento, baterias, sistema 
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hidráulico, iluminação, cabeçote, freio, ar condicionado e estado de lubrificação 

geral do Havester HV 13; 

 

- Verificado registro de boletim diário de produção Hora/Máquina e Manutenção 

Mecânica, bem como os registros de controle de abastecimento e lubrificação 

realizados no harvester HV 13; 

 

- Carregamento de madeira – Fazenda Coqueiros; 24/04/2013; 

 

- Realizada entrevista com o pessoal do carregamento e motoristas 

transportadores de madeira. Os trabalhadores foram questionados acerca das 

condições de trabalho e alimentação na área de vivência da Fazenda 

Coqueiros, tendo sido apresentadas respostas positivas com realização a 

alimentação fornecida pelo restaurante Alegrete. Até o momento, segundo os 

trabalhadores, não há nenhuma reclamação a ser feita com relação a 

qualidade da alimentação fornecida pela organização; 

 

- Verificado registro de “check list” de caminhões transportadores de madeira 

das seguintes transportadores, conforme documento AI-PIV-001 

 

- VL Teixeira – placa AVL 0691, com informações sobre a documentação do 

veículo, documentação do motorista, condições do veículo, itens de segurança 

legais, monitoramento de fumaça preta e condições do reboque; 

 

- Verificado os registros de “check list” dos veículos placa ANV 8341, da 

RodoUrso, veículo placa ASM 9860 da transportadora Denise Patrícia, ambos 

com informações de extintores com prazo vencido; 

 

- Verificado registro de “check list” do veículo da transportadora VL Teixeira, 

placa DTB 7472 sem a documentação da Transportadora; 
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- Manutenção de estradas, dia 24/04 – Fazenda Coqueiros 

 

- Realizada inspeção nas estradas da fazenda coqueiro, nas intervenções de 

contenção de erosão do solo e trabalhos de manutenção das estradas 

conforme o procedimento PO_EST- 001 – Construção e Manutenção de 

Estradas; Evidenciado no campo as informações dos aspectos e impactos 

significativos das operações de abertura de novas estradas e manutenção; 

 

- Verificado a situação das obras de “Caixa Seca – Caixa de Decantação” e as 

obras de “Saídas de água”. O procedimento também aponta as informações 

para a construção de “camalhões”; 

 

- O procedimento acima referenciado apresenta as informações de Corte e 

Aterro do terreno onde será feita a escavação para as obras de contenção de 

erosão nas estradas (estruturas de drenagem) para o escoamento ou 

contenção de águas superficiais, como também as informações para a 

construção de estradas principais, estradas secundarias, ramais permanentes, 

ramais provisórios, aceiros, obras de arte como bueiros, pontes e pontilhões; 

 

- Verificado a situação das estradas com os revestimentos com cascalho e 

compactações, conforme o procedimento; 

- Evidenciado os registros no procedimento os aspectos e impactos ambientais 

significativos, bem como as informações dos aspectos de segurança e saúde 

ocupacional; 

 

- Evidenciado a situação conforme das áreas de convivência conforme a NR 

31, bem como a localização dos banheiros, pia para lavagem das mãos, e os 

contêineres de coleta seletiva; 

 

- Verificado procedimento de Manutenção Mecânica e Abastecimento IO-MAN-

001 e seus registros dos aspectos e impactos significativos; 
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- Realizada inspeção no local de abastecimento do carro de bombeiros e do 

local de abastecimento de óleo hidráulico na sede da Fazenda Coqueiros. 

 

- OBS. Convém a organização verificar a necessidade de efetuar manutenção 

no piso da área de abastecimento de óleo hidráulico na área da Sede de 

Fazenda Coqueiros, que no momento da auditoria apresentava diversas 

rachaduras, que poderá contaminar o solo em caso de derramamento de óleo; 

 

- Verificado a instrução de trabalho, IO-EST-002 – Operação de Cascalheiras; 

 

Atendimento à emergências: 25/04/2013: Princípio 2; 

 

Arauco - Plano de atendimento as emergências; Verificado o Plano de 

Atendimento a Emergências, cod. PO-SGC-007, revisão 00, de 15/04/2013. O 

registro de controle principal desse documento, que evidenciada aplicação do 

plano de emergência é o Anexo 1 - Comunicado de Emergência. As 

orientações para atendimento às emergências de ocorrências de vazamentos 

de agroquímicos no campo a instrução de trabalho IO-SIL-004, Controle de 

mato competição; 

 

- Verificado registro de simulado de emergência, Comunicado de Emergência, 

emitido em 07/18/2012, realizado no Horto Bonanza, com o cenário de incêndio 

em maquinas de equipamentos florestais. O referido registro apresenta as 

informações sobre o local de ocorrência, hora de inicio, hora do final da 

emergência, condições meteorológicas, tipo da emergência, relação dos 

impactos ambientais, geração de resíduos, tipo de produto que ocasionou a 

emergência, entidades envolvidas, recursos utilizados, necessidade de revisão 

do procedimento, breve relato do atendimento, e analise critica; fotos e lista de 

participantes; 
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- Simulado de emergência de vazamento em caminhão comboio, vazamento de 

combustível fóssil, óleo diesel, no solo. Evidenciado registro de comunicado de 

emergência, ocorrido no dia 07/08/2012, no horto Bonanza; 

 

- Verificado registro de PAES, em situação real, de comunicação de 

emergência em incêndio florestal, ocorrido no Horto Barra Mansa, ocorrido em 

21/01/2013, horto BM 08 TL 616U! com encerramento no mesmo dia as 

14:30h. 

 

- Evidenciado registro de Comunicado de Emergência, em situação real de 

incêndio em maquina florestal de vizinhos, ocorrido no dia 11/01/2013, na 

Fazenda Almas; 

 

- Evidenciado o controle de registro de Comunicado de Emergência em 

situação real, em incêndio florestal, ocorrido no dia 30/01/2013, no horto Caeté, 

talhão 359U; 

 

- Verificado registro de “check list”  tratores, maquinas e equipamentos, da 

empresa terceirizada Bemuf, com relação aos Harvesters e sua validade dos 

extintores de incêndio, estando com os prazos em conformidade para as duas 

maquinas existentes no horto Barra Mansa; 

 

- OBS: Recomenda-se a organização verificar a necessitar de implantar 

registros de monitoramento nas verificações de conformidade dos 

transportadores de madeira no horto Coqueiros, conforme as informações dos 

“check list” executados pelo pessoal da guarita, sobre o atendimento aos 

requisitos legais da documentação e condições de trafego dos caminhões; 

 

- Verificado os registros de “check list” de monitoramento de veículos, 

maquinas, equipamentos, transporte de trabalhadores e transporte de produtos 

perigosos, AF-PIV-001, que é o “check list” de caminhões de transporte de 

madeira da área de Barra Mansa, caminhão placa AOM 7743, ASV 5108, ASD 
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5149, ALK 7589, todos pertencentes à empresa Ademar da Costa Passos. Os 

registram apresentaram informações de itens conforme e não conformes, 

sendo que os itens não conforme as correções são imediatas, a depender de 

sua gravidade e ou dificuldade de correção.  

 

- Gestão de Terceirizados – Contratação de Serviços; Princípio 1; 

 

- Verificado a situação de monitoramento das condições do alimento fornecido 

pelo Posto Alegrete, situado no município de Imbaú, para o pessoal da 

Fazenda Coqueiros; A organização deverá verificar a necessidade de 

assegurar que a alimentação fornecida pela empresa Posto Alegrete, esteja de 

acordo com os padrões da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa 

de acordo com a Resolução RDCN 216 de 15/09/2004, portarias n. 1428/MS e 

n. 326 SVS/MS. O atual fornecedor de alimentos conservados em quentinhas, 

possui o registro Alvará n. 785/2008, da prefeitura de Imbaú, que para sua 

emissão deverá possuir o registro de inspeção da vigilância sanitária, para 

proprietários de estabelecimentos que manipulam alimentos; 

 

- NC Menor – critério 1.3, letra d – Saúde do Trabalhador: Não há evidências 

de registros de monitoramento das condições de temperatura dos alimentos 

conservados em caixas isotérmicas, no momento de consumo pelos 

trabalhadores rurais, nas instalações florestais das áreas de vivências, no horto 

da Fazenda Coqueiros, município de Imbaú. As quentinhas (marmitex) são 

fornecidas pelo restaurante do Posto Alegrete;  

 

- Comentário do auditor: Segundo a RDC 216, ANVISA de 2004 a temperatura 

das marmitas servidas em campo deve ser superior a 60 ºC para evitar 

proliferação de bactérias e patógenos. Entretanto, não há atualmente um 

controle dessa temperatura nem quando a marmita sai do restaurante 

fornecedor nas caixas térmicas, como também no campo. Essa situação não 

garante que a RDC está sendo cumprida; 
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- Empresa Ademar da Costa Passos – ME, fornecedora de serviços de 

Carregamento de Madeira e Guinchamento de Veículos. Verificado registros de 

atendimento aos requisitos legais trabalhistas, como recolhimento do FGTS e 

INSS, bem como os registros de ASO, PCMSO e PPRA; 

 

- Verificado os registros de GRF – Guia de Recolhimento do FGTS da empresa 

Ademar da Costa Passos; Verificado o registro do Ministério da Fazenda, a 

relação dos trabalhadores com relação ao recolhimento do FGTS e declaração 

à previdência; Verificado registros de Certificado de Regularidade do FGTS, 

recolhido para a Caixa Econômica Federal – CRF; Verificado registros de 

certidão negativa de débitos relativos as contribuições previdenciárias e as de 

terceiros da empresa Ademar da Costa Passos emitida em 25/03/2013; 

Verificado registro de Certidão Negativa de Débito, emitida pela prefeitura 

Municipal de Jaguariaíva, Secretaria Municipal de Finanças, em 14/03/2013; 

Verificado registro de Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida 

Ativa Estadual n. 1009629-15, emitido em 20/02/2013, com validade até 

20/06/2013; 

 

- Verificado os registros de ASO – Atestado de Saúde Ocupacional, conforme o 

registro do PCMSO – NR 07 e PPRA – NR-09, da empresa Ademar da Costa 

Passos – EPP, sendo que todos apresentaram registros dentro do prazo de 

validade; 

 

- Empresa Trans-Ceres Transportes de Passageiros LTDA – EPP, fornecedora 

de serviços de transportes de funcionários. Verificado registros de atendimento 

aos requisitos legais trabalhistas, como recolhimento do FGTS e INSS, bem 

como os registros de ASO, PCMSO e PPRA; 

 

- Para a empresa Trans Ceres Transporte de Passageiros LTDA, foram 

evidenciados o controle dos registros de GRF – Guia de Recolhimento do 

FGTS, conforme determinação trabalhista legal. Evidenciado os registros de 
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Guia da Previdência Social – GPS, com data de 28/03/2013; Verificado registro 

de conformidade legal com relação a Relação dos Trabalhadores constantes 

no arquivo SEFIP, para o recolhimento ao FGTS e declaração à previdência, 

do Ministério do Trabalho e Emprego; Evidenciado o controle de registro de 

Certidão Negativa, de débitos relativos às contribuições previdenciárias e as de 

terceiros, emitida em 23/01/2013, com validade até 22/07/2013; Verificado 

registro de Certidão Conjunta positiva com efeito de negativa de débitos 

relativos aos tributos federais e a dívida ativa da união, com validade até 

07/08/2013; Verificado registro de certidão negativa, de débitos tributários e de 

Dívida Ativa Estadual, n. 10050046-03, com validade até 05/06/2013; 

Verificado registro de Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela 

Caixa Econômica Federal, com validade até 30/04/2013; Verificado registro de 

Certidão Negativa n. 043/2013, do Departamento Municipal de Tributação, do 

município de Sengés-PR, local sede da empresa Trans-Ceres Transporte de 

Passageiros LTDA – EPP; 

 

- Verificado registro de atestado de saúde ocupacional – ASO, com evidencia 

de conformidade em função do prazo de validade; Evidenciado a 

documentação do PPRA segundo a NR-9, emitido em outubro de 2012. 

Evidenciado registro do engenheiro de Segurança do Trabalho responsável, 

CREA PR 18212/D, e registro do Médico do Trabalho, CRM 5449-PR, emitido 

em outubro de 2012; Evidenciado registros do PCMSO, conforme a NR-07, 

emitido em outubro de 2012; 

 

Gestão de Resíduos – dia 25/04/2013 – Princípio 4; 

 

- Realizada inspeção nas instalações das baias de depósitos temporários e do 

depósito definitivo de resíduos classe 1 e resíduos recicláveis; 

- Foram evidenciados a destinação nas baias os resíduos de lâmpadas 

fluorescentes, vidros, baterias, plásticos acondicionados em Big-Bags para 

facilitar o transporte para a reciclagem, resíduos de embalagens de 
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agrotóxicos, papel e papelão, metais, pneus usados e óleo usado em 

tambores; 

 

- Verificado o certificado de destinação de resíduos recicláveis, emitido pela 

organização Osmar Sampietro de Oliveira – ME, com informações sobre o 

transporte de resíduos de papel, papelão, sucata de ferro velho, para duas 

destinações ocorridas em 2013; Evidenciado os registros de conformidade 

legal da organização Osmar Sampietro com relação aos licenciamentos 

ambientais emitidos pelo IAP-PR; 

 

- Verificado registro de destinação de pneus inservíveis, realizado pela 

organização Xibiu – Comercio e Reciclagem de Pneus LTDA, em 07/01/2013, 

com dados de 26 unidades de pneus, e registro de conformidade legal com o 

IAP-PR; 

 

- Verificado registros de destinação de tambores com resíduos classe I, para a 

organização Tecnotan, os certificados de Destinação Final de Resíduos CDR n. 

3532/12, com autorização do IAP número 8023, nota fiscal 19046para 18 peças 

de 1000 litros, emitido em novembro de 2012. Evidenciado certificado de 

destinação final de resíduos, número da nota fiscal de 18317, com emissão em 

maio de 2012, para 19 peças de 1000 litros; 

 

- Verificado registros de destinação de embalagens de agrotóxicos, realizados 

pela Assipar – Associação dos Revendedores de Insumos Agropecuários da 

Região Metropolitana de Curitiba, em 12/11/2012, com 74 embalagens de 

plásticos de 1 litro, 01 de 10 litros e 05 embalagens de 20 litros, pesando ao 

todo 2625 quilos, sendo o mesmo aprovado pelo IAP, através da licença de 

operação número 5542, protocolo 71368637, com validade até 26/09/2014; 

 

- Verificado os registros de certificado de descontaminação de lâmpada 

fluorescentes, realizado pela empresa Mega Reciclagem – Descontaminação 

de lâmpadas, emitido em 06/12/2012, como também foi verificado o registro de 
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Certificado de Processamento 822-7876; Evidenciado os registros de 

conformidade legal com realização ao organismo estadual de meio ambiente – 

IAP-PR, licença de operação número 7056, para descontaminação e 

reciclagem de lâmpadas e equipamento de medição com mercúrio, com 

validade até 03/12/2014; 

 

Aspectos ambientais: 25/04/2013 – Princípio 2; 

- Aspectos e Impactos: Verificado o procedimento de Levantamento e 

Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais, Perigos e Danos – Cod. PO-

SGC-005, revisão 00, de 18/04/2013, que define e estabelece a sistemática 

para identificação e avaliação dos Aspectos e Impactos e Perigos / Danos 

relativos ao meio ambiente e a segurança e saúde ocupacional, decorrente das 

atividades, produtos e ou serviços da unidade florestal de Arapoti; O 

procedimento estabelece a avaliação dos aspectos e impactos, perigos e 

danos nas situações anormais, normal e de emergência, com a incidência 

direta e indireta, classificação podendo ser benéfica ou adversa. A frequência e 

probabilidade estão associadas na intensidade alta, média e baixa, e sua 

gravidade poderá também ser baixa, média e alta. Evidenciado os registros na 

planilha de levantamento de aspectos e impactos ambientais, perigos e danos, 

armazenados em meio eletrônico, com as avaliações de significância que 

estabelece a priorização de estabelecimento de ações preventivas e corretivas;  

 

Pessoal Auditado: 

RH: 

- Lutierry Luciano Pinheiro – Coordenador de gestão de pessoas; 

- Ana Carolina Silva Lobo - Analista de Gestão de Pessoas; 

 

Pesquisa Florestal 

- Fabrício de Oliveira Gebrim - Especialista em Silvicultura Clonal; 

- Luciano Silveira - Especialista em viveiros; 

- Rafael C. Ribeiro - Especialista em Genética; 
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Colheita Florestal: 

- Donisete Manoel dos Santos – Operador de Harvester;  

- João Valter da Silva - Supervisor florestal; 

 

Carregamento da Madeira: 

- Sandro Ladica – Supervisor de Carregamento; 

- Josué Soares – Emissor de nota fiscal – transporte de madeira; 

 

Manutenção de Estradas: 

- Leandro Berté – Coordenador Florestal de Colheita e Estrada; 

 

Atendimento à emergências ambientais; 

- Tarcisio Ladeira Filho - Supervisor de segurança; 

- Diego Freitas Bandoni - Tec. Segurança do Trabalho Sênior; 

- Paula Monteiro Teles - Analista de Certificações; 

Gestão de Terceiros: 

- Andreia de Moura Roberto – Analista de Contratos; 

 

Gestão de Resíduos: 

- Paula Monteiro Teles – Analista de Certificações; 
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FABIO ALVES 

Data 23-04-2013 

4.2.1 Critério 2.1 

d) Evidenciados procedimentos documentados para aquisição de mudas: 

Contratos com o produtor e fornecedor de mudas EUCAPINUS: 

Contrato de Venda e Compra de Mudas de Eucalyptus Spp. De Material 

Genético pertencente ao grupo Arauco, de 16/02/2011 com validade 

indeterminada. 

Contrato de Produção e Compra de Mudas de Pinus Taeda do Material 

Genético pertencente ao grupo Arauco, de 10/10/2013 com validade 

indeterminada. 

Tabela de Controle de Mudas e Fertilizante 2013 = controle mensal de 

recebimento de mudas (volume/mês). 

Documento Controle de Entrega de Mudas número 4653 – EUCAPINUS 

Cronograma Anual de Retirada de Mudas 2013 

 

Visita ao Departamento de Pesquisa Arauco 

Entrevistados: 

Fabrício de Oliveira Gebrin – Pesquisa e Desenvolvimento Florestal 

José Renato Ventura Rodrigues – Supervisor Florestal 

 

Visita ao Viveiro Eucapinus Mudas Florestais 

Entrevistado: Francisco Seidl Junior – Sócio-gerente 
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Evidenciado Cronograma Anual de Entrega de Mudas 2013 enviado em 

Novembro de 2012 pela Arauco.  

 

2.3 Critério  

b) Evidenciados documentos acima citados. 

Observação: Convém incluir procedimento documentado para Aquisição de 

Mudas, desde atualização de contratos até recebimento e controle. 

1.3 Critério 1.3 

d) Gestão de terceiros 

Entrevistada: Andréia de Moura Roberto – analista de Contrato Junior 

Evidenciada Lista de Fornecedores e Atividade  

Manual do Prestador de Serviço de Mão de Obra Permanente nas Unidades 

Arauco do Brasil S.A. – Departamento de Contratos Mão de Obra Terceira, 

Versão 001-NÃO OFICIAL, Inicial 20/04/2011, Alteração 16/08/2011. 

Contratos: 

- A.S. Siqueira & Siqueira Ltda. Datado 13/09/2010 

- Bemuf Produtos Florestais Ltda., datado 20/07/2010 

- Fernando Ribeiro Pinheiro, 01/06/2012. 

- GR S/A, vigência 31/03/2011 + 3 aditivos de contrato validando até 30 de 

junho 2013. 

- Latin Equipment do Brasil Ltda.,1/04/2010 

- Veper Serviços de Vigilância Ltda., 25/05/2009 

- W.C. Dalssoto &Cia. Ltda., com validade indeterminada 
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Documentação Legal de 2013 da empresa  (Comprovante de Declaração das 

Contribuições a recolher à Previdencia Social e as outras entidades e fundos 

por FPAS; Certidao Negativa de Débito municipal, Comprovante de pagamento 

FGTS, CAGED, Folhas de Pagamentos, Certidao Negativa de Débitos 

Relativos às Contribuições Previdenciarias e às de terceiros, Certificado de 

Regularidade do FGTS - CRF) 

A.S. Siqueira & Siqueira Ltda.  

W.C. Dalssoto &Cia. Ltda. 

VEPER SERVIÇO DE VIGILANCIA LTDA 

Latin Equipment do Brasil Ltda 

GR AS 

FERNANDO RIBEIRO PINHEIRO S A 

BEMUF PRODUTOS FLORESTAIS 

Declaração de Responsabilidade Social dos seguintes fornecedores: 

A S. SIQUEIRA E SIQUEIRA LTDA. 

BEMUT PRODUTOS FLORESTAIS LTDA 

CLEDIMIL MARTINS DA COSTA LTDA 

FERNANDO RIBEIRO PINHEIRO 

LATIN EQUIPMENT DO BRASIL LTDA 

VEPER SERVIÇO DE VIGILANCIA LTDA 

W.C. DALSSOTO & CIA LTDA 
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Documentos de Auditoria Interna entre os anos 2012 e 2013nos seguintes 

fornecedores: 

A.S. SIQUEIRA E SIQUEIRA LTDA. 

BEMUT PRODUTOS FLORESTAIS LTDA 

FERNANDO TRANSPARANÁ 

GK 

LATIN 

VEPER 

W.C. DALSSOTO & CIA LTDA 

Reunião Pública – Arapoti 

Início: 18:50hs 

Fim: 19:40hs 

Neuri – Secretaria do Estado de Agricultura 

Dúvida: Falta de representatividade das comunidades durante a Reunião 

Pública. 

 

Data 24-04-2013 

Visita à Fazenda Salto Cavalcanti e Planalto 

Entrevistado: Carlos  

Documentos evidenciados para o Princípio 2 e 3: 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, 15/04/2013, IO_EST-001 

versão 000. 
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CRONOGRAMA DE ADEQUAÇÃO EROSÃO,JANEIRO 2013 (6 talhões com 

erosão média) 

MONITORAMENTO PATRIMONIAL, 16/04/2013, IO_PAT-001 versão 001. 

Ficha de Campo – CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-

ESTRUTURA E ESTRADAS FLORESTAIS, 11/03/2013. 

MONITORAMENTO E CONTROLE DE ESPÉCIES ARBÓREAS E EXÓTICAS 

EM Áreas de Conservação  – 2013. 

CRONOGRAMA PARA A REALIZAÇÃO DE CONTROLES DE EXÓTICAS EM 

APP 2013. Indica que em 2013 100% das áreas terão a retirada das invasoras. 

MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS EM ÁREAS DE 

CONSERVAÇÃO, 16/04/2013, PO_PAT-002, V. 00. 

Não-conformidade 01 (3.2.1 Critério 2.1, letra a): Identificar os impactos 

ambientais pertinentes ao uso do recurso hídrico pela comunidade e 

estabelecer medidas para evitar os impactos. 

Evidenciado o acesso da comunidade na Fazenda Salto Cavalcanti sem 

aplicação de um sistema de vigilância e/ou sinalizações, proporcionando a 

presença de lixo, riscos para a população, riscos de incêndio e riscos à fauna e 

flora. Verificar abrangência da falta de sinalização/educação ambiental para 

outras áreas, como exemplo fazenda Coqueiros. 

Observação (3.3.2 Critério 3.2, letra g): Adequar o procedimento de 

eliminação de espécies exóticas incluindo a definição do método de retirada 

dos indivíduos através de uma análise técnica no local e com acordo do órgão 

ambiental quando obrigatório. 

Evidenciado que o procedimento indica a definição do método de 

retirada dos indivíduos exóticos feita pelo ajudante florestal e motosserrista, no 

entanto, faz-se necessária uma análise técnica devido à complexidade nas 

áreas de Reserva Legal e APP, que se caracterizam pela presença de alta 
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densidade de indivíduos exóticos adultos intercalando-se com espécies de flora 

nativas já bem desenvolvidas. Incluir a análise de impacto para espécies 

ameaçadas e para a fauna existente. 

Observação (3.4.2, Critério 4.2, letra d): Convém adequar o 

procedimento de manutenção de estradas com o objetivo de evitar processos 

erosivos nas estradas vicinais e internas. 

 

Data 25-05-2013 

Departamento de Geoprocessamento e Topografia 

Entrevistados: 

Altair dos Santos – Supervisor Florestal 

Janilson Barreto – Auxiliar Geomática Topografia 

Não-conformidade 03 (3.3.5 Critério 3.5, letra a e b): Adoção de práticas 

silviculturais que visem a proteção e restauração de áreas de conservação e 

adequação do uso da área de preservação permanente conforme legislação 

florestal de modo que se possa evidenciar o atendimento através de mapas 

georreferenciados e campo. 

Não foi possível evidenciar no campo e nos mapas georreferenciados o 

atendimento da Delimitação das Áreas de Preservação Permanente, conforme 

Lei 12.651 no talhão 1 da Fazenda Salto Cavalcanti. Além disso, o talhão e a 

estrada de acesso ficam entre duas áreas de relevante interesse ecológico 

(APP e Banhado), com evidencia de uso pela fauna silvestre, o que poderia 

sugerir uma prática de menor impacto para este tipo de caso. 
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Observação (3.3.5 Critério 3.5, letra a e b):: Convém analisar impactos 

provenientes de áreas adjacentes que possam influenciar a estrutura das áreas 

certificadas e promover ações que possam minimizar estes impactos. 

Evidenciada erosão de mata ciliar próxima à APP da fazenda Salto 

Cavalcanti provinda de área adjacente que, com a falta de controle, poderá  

alcançar a área de relevante interesse ecológico da área em escopo de 

certificação. 

Entrevistado: Leandro Berté – Coordenador Florestal Colheita e 

Estradas 

Documentos avaliados:  

MICROPLANEJAMENTO, Emissão 17/04/2013, PO_SGC-012, versão 000 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, Emissão 15/04/2013, 

IO_EST-001, versão 000. 

Observação: Convém incluir procedimento de descarte de estradas 

consolidadas em áreas de conservação nos procedimentos de 

microplanejamento. 

Conforme evidenciada a inclinação da organização para eliminação de 

estradas em áreas de conservação, não foi possível evidenciar o procedimento 

estabelecido e registro das atividades já realizadas, exemplo estrada na 

fazenda Salto Cavalcanti. 

Visita ao Depósito de Armazenamento de Químicos, Critério 4.3 

Entrevistados: 

Laércio dos Santos Couto – coordenador Florestal 

Daniel Leal de Oliveira – Almoxarife 

Evidencias amostradas: 
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Ficha de Segurança produto FULLTEC – fertilizante foliar 

Receituário Agronômico número 3147 para MIREX – MAX, 3g/Kg 

Nota Fiscal 5907 para produto Mirex. 

FiSPQ para os produtos Mirex e Scout. 

Ficha de Emergência para os produtos Mirex e Scout. 

 

ANTONIO DE OLIVEIRA 

1.3-Programa de saúde e segurança 

Atua na identificação, avaliação e classificação dos riscos e perigos no 

processo florestal 

As ações têm caráter preventivo, através da conscientização e correção dos 

desvios. 

Indicadores de saúde: IF-CTP (índice de freqüência com tempo perdido) e 

IG=(índice de gravidade.). Estes indicadores são atualizados mensalmente 

IF-CTP nº acidentes * 1.000.000/total de horas trabalhadas 

IG= dias perdidos *1.000.000/ total de horas trabalhadas 

A meta para o ano 2013 é IF-CTP=2,03 e para IG=30,42 

A CIPATR tem reuniões mensais 

Também evidenciada a semana interna de prevenção de acidentes do 

trabalho rural, bem como diálogo diário de segurança 

A gestão de perigos é monitorada pela matriz de perigos e danos. 

Basicamente monitora a NR 31, PIV (procedimento de inspeção veicular) 

monitoramento de SSO, 
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Evidenciado o PPRA elaborado por Theófilo A.militão de S. Pereira (eng 

de segurança da auditada, com a respectiva ART de desempenho de função. 

Evidenciado o PCMSO elaborado pela médica da organização Claudine 

Aparecida Pinto (médica do trabalho CRM-PR 20079) 

Análise da regeneração natural no Horto São Nicolau, Horto Caeté e Horto 

Barra Mansa. 

Elaborado por: Trópico Assessoria Ambiental em 11/04/2012. 

Evidenciado o projeto  de recuperação de área de reversão de plantio de 

pinus para a área de  conservação –Arapoti-PR, em seu iten 5 apresenta o 

cronograma de execução 

No ano de 2009 foi realizado o mapeamento de todas as áreas com 

invasoras, mencionando o procedimento de espécies invasoras em áreas de 

conservação (PO PAT _002 com emissão em 10/04/2013 –versão 00 

Cronograma de monitoramento de espécies arbóreas exóticas (pinus e 

eucaliptus) em área de conservação(2013 -2016) 

Ficha de campo de monitoramento de exóticas em áreas de 

remanescentes naturais. 

Mapa da fazenda Matarazzo com áreas recuadas para composição da 

reserva legal. 

Relatório técnico de monitoramento de regeneração natural de espécies 

nativas após corte raso de povoamentos florestais para fins de recomposição 

da reserva legal - Curitiba-2008 

Lei Municipal do Município de Jaguariaíva nº 1826/2008. 

A adequação das áreas se dá concomitantemente com a exploração 

(colheita) 
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Pelo procedimento operacional PO-SGC-004, com emissão em 

18/04/2013, versão 00, menciona os monitoramentos ambientais em seu item5.3-

monitoramento da regeneração natural e no sub-item 5.3.1-menciona o processo 

de avaliação da regeneração natural. 

Em 2011 houve o estudo da caracterização da fauna e flora do bloco 

26(Horto Caeté) no Município de Curiúva, elaborado pela trópico-Assessoria 

Ambiental. 

Em parágrafo 4 menciona a fauna e diz que em mamíferos foram 

identificadas 7 espécies ameaçadas de extinção(puma,gato do mato,tamanduá-

bandeira,bugio, veado-catingueiro,lontra e cateto) 

No tópico de aves menciona que nenhuma das espécies encontradas 

estão ameaçadas de extinção. 

No tópico de repteis, nenhum está ameaçado de extinção, bem como os 

anfíbios. 

 

Evidenciado o programa de prevenção de riscos Ambientais 

Elaborado pro Theófilo A Militão de S Pereira 

VISITA NA PREFEITURA DE JAGUARIAÍVA 

Perguntado sobre a atividade específica de silvicultura e sobre os 

trabalhos da ARAUCO responde que:  

(1) não possui nada contra a atividade desde que realizada de forma 

lícita; (2) que em seu entendimento toda responsabilidade sobre o meio 

ambienta, pela lei complementar 140/2008 são de responsabilidade do 

Município, 

Em contraposição a algumas colocações feitas pelo Prefeito de 

Jaguariaíva, explicamos que no processo de certificação, os auditores fazem 

uma análise amostral e situacional destinada a obter evidências de que 
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comprovem o cumprimento dos princípios, critérios e indicadores da ABNT 

NBR 14789. Igualmente esclarecemos que as atividades dos auditores são 

pautadas por norma própria da ABNT que regula os procedimentos dos 

auditores, inclusive estabelecendo limites de atuação. 

Esclarecemos tratar-se de uma certificação voluntária. Como tal, a 

organização busca obter, a partir do processo de certificação, os benefícios 

próprios do certificado, o que foi inclusive objeto de reconhecimento por ele 

próprio no bojo da recomendação feita à vice-presidência do BV. 

Também foi objeto de esclarecimento o fato de que as atividades dos 

auditores não ultrapassam os limites da busca de evidências objetivas, que 

decorrem do disposto no Princípio 1 da norma, que exige à verificação da 

observância de requisitos legais. Esta atividade não passaria, por exemplo, 

pelo exame de méri to acerca da substância, da conveniência ou da 

oportunidade da concessão de uma licença, ou da aprovação do local para 

servir de base para fixação e poste rior averbação da Reserva Legal. 

O aprofundamento relativo ao conteúdo material das licenças e 

aprovações compete aos órgãos públicos e não à certificadora, ou aos 

auditores. Estes, por sua vez, não possuem poder de polícia, que é 

prerrogativa do estado. Assim, desde que observada a regularidade formal dos 

documentos exigidos para o fim de comprovação da regularidade normativa, 

não caberiam aos auditores glosar ou desqualificar documentos públicos 

apresentados como evidências. 

Este papel caberia (e cabe) aos órgãos de proteção ambiental, ministério 

público, advogados de estado (procuradorias, defensorias, corregedorias, etc.). 

Somente diante da suspensão, cassação ou revogação de um ato auto rizativo, 

ou a anulação de um alvará de licença, por ato próprio da administração 

pública ou por determinação judicial, é que se poderia recusar como evidência 

de auditoria um documento oficial apresentado ao auditor por parte de um 

auditado. 

Diante dessas informações, também esclarecemos quanto a 

recomendação, que os produtores rurais fomentados que constam da 

Recomendação, deverão se adequar à lei caso estejam desconformes. Sob 
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este aspecto, no processo de auditoria de manutenção do 1º grupo do PPF, 

todos os produtores certifica dos deverão apresentar adequação aos requisitos 

legais, sob pena de não ser renovado o certificado. 

Por fim, manifestamos pleno interesse em conhecer os procedimentos já 

adota dos pela Prefeitura Municipal de Jaguariaíva, assim como os processos 

judiciais existentes, tal qual comentados na entrevista. Ressaltamos que é de 

interesse do BV em conhecê-los e acessá-los como o fim de obter evidências 

que permitam conhecer a realidade fática narrada para efeitos de providências. 

 

Nossas impressões: 

A conversa com o Prefeito de Jaguariaíva foi franca. As assertivas 

narradas pelo mesmo, se comprovadas, dão conta não de uma, mas de 

inúmeras situações da mais alta relevância e gravidade. A possibilidade aberta 

pelo prefeito de conhecimento do que de fato ocorreu ou ocorre é essencial 

para se ter plena segurança do processo de atividades de silvicultura.. Em 

nossa opinião, a partir da verificação de cada fato, procedimento e processo 

indicado, é possível abalizar o processo de certificação de modo a reduzir ou 

neutralizar riscos. 

De outra parte, do que se viu in loco até hoje, assim como do que se 

pôde analisar a partir dos documentos apresentados pela auditada, como 

também aqueles decorrentes dos procedimentos e processos nos quais 

funciona a atividade florestal da mesma. fica a impressão de que não existem 

óbices à manutenção das atividades do BV no que tange ao processo de 

auditoria. Isto porque para todos os fatos narrados foram apresentadas 

informações e documentos consentâneos que não permite concluir pela 

prevalência dos relatos do processo. 

 

Lista de auditados: 

Nº  nome      função 

01  Otélio Renato Baroni   prefeito Jaguariaíva 
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02  Theófilo Militão Pereira   eng.segurança 

03   Claudine Aparecida Pinto   médica do trabalho 

04  Daniel Leal de Oliveira   Almoxarife 

05  Laércio dos Santos Couto   coordenador florestal 

06  Leandro Berté    coordenador/colheita 

florestal 

07  Janilson Barreto    auxiliar geomática 

08  Altair dos Santos    supervisor florestal 

09  Andrea de Moura Roberto   analista de contrato 

10  Francisco Seid Júnior   sócio da Eucapinus 

11  José Renato V. Rodrigues   supervisor florestal 

12  fabrício de Oliveira Gebrin   pesquisa e 

desenvolvimento florestal 

13  Paula Monteiro Telles   analista de certificações 

14  Diego Freitas Bandoni   téc. de segurança 

15  Tarcísio Ladeira Filho   supervisor de segurança 

16  Josué Soares    emissor de notas fiscais 

17  Sandro Ladika     supervisor carregamento 

18  João Valter da Silva    supervisor florestal 

19  Donizete Manoel dos Santos  operador de harvester 

20  Rafael C. Ribeiro    especialista em genética 

21  Luciano Silveira    especialista em viveiros 
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22  Ana Carolina Silva Lobo   analista de gestão de 

pessoas 

23  lutierry Luciano Pinheiro    coordenador de gestão de 

pessoas 

24  José Aurélio Miranda   supervisor florestal 

25  Amarildo Paes dos santos   motorista EPS 

26  Gilberto S. Mengue    encarregado colheita 

Bemuf 

27  Reinaldo Kutarski     operador de harsvestr 

28  hipólito Machado Kusdra   líder proteção floresta 

29  Gessé de Godoy   vigilante florestal 

30  Djalma Barros Esteves  analista florestal 

31  Maria Harumi Yoshioka  coordenadora certificações 

32  Tatiane pereira da Silva  relações institucionais 

33   Daunei Oliveira   associação de apicultores 

34  Ismael de oliveira    sindicato rural de Arapoti 

35  Helena Aparecida Antonana Apae 

36  Eliane     Lar Recanto dos Idosos 

37  Ronaldo Felício   líder de equipe. 

 

3.6 Não Conformidades Registradas 

Nesta auditoria de recertificação foram registradas 4 (quatro)não 

conformidades menores, que permitem a continuação do processo. 
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Relatório de Não Conformidades (SF02) 

Organização: ARAUCO Florestal Não-conformidade n° LJQ 01 

Auditoria: 
Recertificação 

Processo: CERFLOR Auditor Líder: Antonio de Oliveira 

Data : 25/04/2013 Auditor : Luiz Juvencio Cardoso Quaglia 

NBR 14789:2007 Representante da organização :Maria Harume 

Critério 1.3 d) Tipo de NC: Menor 

Não há evidências de registros de monitoramento das condições de temperatura dos alimentos 
conservados em caixas isotérmicas, no momento de consumo pelos trabalhadores rurais, nas 
instalações florestais nas áreas de vivências, no horto da Fazenda Coqueiros, município de Imbaú. 
As quentinhas (marmitex) são fornecidas pelo restaurante do Posto Alegrete;  

Comentários do Auditor: 

- A Vigilância Sanitária estabelece regras específicas para empresas que produzem e ou manipulam 
alimentos (Resolução RDC  216 de 15/09/04, portarias no 1.428/MS e no 326 – SVS/MS, de 
30/07/97). Segundo a RDC  216, a temperatura das marmitas servidas em campo deve ser superior 
a 60 ºC para evitar proliferação de bactérias e patógenos; Entretanto, não há atualmente um controle 
dessa temperatura nem quando a marmita sai do restaurante fornecedor nas caixas térmicas, como 
também no campo. Essa situação não garante que a RDC está sendo cumprida; 

Análise de Causa 

Ação Corretiva : 

Representante da Administração : data 

Implementação da Ação Corretiva (avaliada pelo Auditor) 

Aceita ? 

‘A ação foi eficaz? A ser confirmado na próxima auditoria : 

Comentários : Verificar a efetividade da ação corretiva proposta pela organização na próxima auditoria de manutenção 
do manejo florestal, de acordo com o plano de ação proposto ; 
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Relatório de Não Conformidades (SF02) 

Organização: ARAUCO Florestal Não-conformidade n° FAA 02 

Auditoria: 

Recertificação 

Processo: CERFLOR Auditor Líder: Antonio de Oliveira 

Data : 25/04/2013 Auditor : Fábio Alves 

NBR 14789:2007 Representante da organização :Maria Harume 

Critério 3.5, letras a, b Tipo de NC: Menor 

Adoção de práticas silviculturais que visem a proteção e restauração de áreas de conservação e 

adequação do uso da área de preservação permanente conforme legislação florestal de modo que 

se possa evidenciar o atendimento através de mapas georreferenciados e campo. 

Comentários do Auditor: 

Não foi possível evidenciar no campo e nos mapas georreferenciados o atendimento da Delimitação 

das Áreas de Preservação Permanente, conforme Lei 12.651 no talhão 1 da Fazenda Salto 

Cavalcanti. Além disso, o talhão e a estrada de acesso ficam entre duas áreas de relevante interesse 

ecológico (APP e Banhado), com evidencia de uso pela fauna silvestre, o que poderia sugerir uma 

prática de menor impacto para este tipo de caso, como evitar a intervenção nestas áreas. 

Análise de Causa 

Ação Corretiva : 

Representante da Administração : data 

Implementação da Ação Corretiva (avaliada pelo Auditor) 

Aceita ? 

‘A ação foi eficaz? A ser confirmado na próxima auditoria : 

Comentários : Verificar a efetividade da ação corretiva proposta pela organização na próxima auditoria de manutenção 

do manejo florestal, de acordo com o plano de ação proposto ; 
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Relatório de Não Conformidades (SF02) 

Organização: ARAUCO Florestal Não-conformidade n° FAA 01 

Auditoria: 

Recertificação 

Processo: CERFLOR Auditor Líder: Antonio de Oliveira 

Data : 25/04/2013 Auditor : Fábio Alves 

NBR 14789:2007 Representante da organização :Maria Harume 

Critério 2.1, letras a,  Tipo de NC: Menor 

Identificar os impactos ambientais pertinentes ao uso do recurso hídrico (cachoeira na Fazenda Salto 

Cavalcanti), pela comunidade e estabelecer medidas para evitar os impactos. 

Comentários do Auditor: 

Evidenciado o acesso da comunidade na Fazenda Salto Cavalcanti sem aplicação de um sistema de 

vigilância e/ou sinalizações, proporcionando a presença de lixo, riscos para a população, riscos de 

incêndio e riscos à fauna e flora. Verificar abrangência da falta de sinalização/educação ambiental 

para outras áreas, como exemplo fazenda Coqueiros. 

Análise de Causa 

Ação Corretiva : 

Representante da Administração : data 

Implementação da Ação Corretiva (avaliada pelo Auditor) 

Aceita ? 

‘A ação foi eficaz? A ser confirmado na próxima auditoria : 

Comentários : Verificar a efetividade da ação corretiva proposta pela organização na próxima auditoria de manutenção 

do manejo florestal, de acordo com o plano de ação proposto ; 
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Relatório de Não Conformidades (SF02) 

Organização: ARAUCO Florestal Não-conformidade 001 

Auditoria: Inicial Processo: Relações 

Institucionais 

Auditor Líder: Antonio de Oliveira 

Data : 25/04/2013 Auditor : :NMB – Nelson Bastos 

NBR 14789:2007 Representante da organização : : Maria Yoshioka 

DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE / EVIDÊNCIA OBJETIVA E/OU REFERENCIA 

DOCUMENTAL 

Clausula 5.2  Tipo de NC: Menor 

A organização deve implantar programas de divulgação e de comunicação com as partes 

interessadas. 

Comentários do Auditor: 

Falha na divulgação dos objetivos da reunião pública em Curiuva.  

Participaram 90 pessoas sem conhecimento prévio sobre os objetivos da reunião.  

O resumo do plano de manejo deveria ter sido distribuído em meio físico aos trabalhadores 

florestais e comunidade local. 

Análise de Causa 

Ação Corretiva : 

Implementação da Ação Corretiva (avaliada pelo Auditor) 

Representante da Administração : data 

Aceita ? 

‘A ação foi eficaz? A ser confirmado na próxima auditoria : 
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3.7. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas 

 

Durante a auditoria de certificação para ampliação de escopo foram 

registradas 11 (onze) Observações (OBS) que deverão ser analisadas 

criticamente pela empresa quanto à tomada de ações pertinentes. Estas  OBS 

devem ser analisadas com foco em melhoria contínua dos processos 

realizados pela empresa no âmbito do CERFLOR. Abaixo seguem as OBSs 

registradas: 

OBS 01= Incluir no plano de manejo resultados de monitoramento de 

espécies arbóreas invasoras 

OBS 02= analisar viabilidade técnica econômica da diminuição de resíduos 

florestais em campo. 

OBS 03= No processo de identificação e levantamento da legislação não 

está definido o prazo e o responsável pela atualização do questionário base no 

programa de legislação LEGNET-recomenda-se a definição 

OBS 04-Convém a organização verificar a necessidade de efetuar 

manutenção no piso da área de abastecimento de óleo hidráulico na área da 

sede da fazenda Coqueiros, que no momento da auditoria apresenta diversas 

rachaduras, que poderá contaminar o solo em caso de derramamento de óleo. 

OBS 05= recomenda-se a organização verificar a necessidade de implantar 

registros de monitoramento nas verificações da conformidade dos 

transportadores de madeira do Horto Coqueiros, conforme as informações dos 

“ check-lists” executados pelo pessoal da guarita,sobre o atendimento dos 

requisitos legais da documentação e condições de tráfego de caminhões 

OBS 06=Convém incluir procedimento documentado para aquisição de 

mudas, desde atualização de contratos até recebimento e controle 
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OBS 07=adequar o procedimento de eliminação de espécies exóticas 

incluindo a definição do método de retirada dos indivíduos através de uma 

análise técnica no local e de acordo com órgão ambiental 

OBS 08= convém adequar o procedimento de manutenção de estradas com 

o objetivo de evitar processos erosivos nas estradas vicinais e internas 

OBS 09=convém analisar impactos provenientes de áreas adjacentes que 

possam influenciar a estrutura das áreas certificadas 

OBS 10covém incluir procedimentos de descarte de estradas consolidadas 

em áreas de conservação nos procedimentos de microplanejamento. 

OM 01 =extintores do caminhão de EPS Ademar Paz e do Harsvester da 

Bemuf estavam em mau estado de conservação 

4. Consulta aos órgãos públicos 

Nesta etapa não foram realizadas consultas a Órgãos Públicos (IBAMA e IAP).  

4.1. Reuniões Públicas 

4.1.1. Planejamento, Objetivo e Realização de Reuniões Públicas 

Durante o processo de divulgação das reuniões públicas o Bureau 

Veritas Certification distribuiu um questionário de Consulta Pública que tem 

como objetivo levantar dados e informações oriundas de pessoas e 

organizações da sociedade civil para o processo de certificação do CERFLOR. 

Este questionário permite a pessoas físicas e jurídicas se pronunciarem a 

respeito da empresa de forma anônima. Por este motivo não estaremos 

divulgando a procedência dos formulários recebidos.  

De um total de aproximadamente 93(noventa e três) convites  enviados 

por correio e diversos correios eletrônicos enviados, o Bureau Veritas 

Certification recebeu um pequeno número de formulários preenchidos. 

Observamos que o envio destes formulários é uma das formas de se expressar 

em relação ao desempenho da empresa, não sendo a única fonte de 

informações para a equipe auditora.  
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O objetivo das reuniões públicas foi identificar questionamentos, 

recomendações, denúncias e comentários das partes interessadas, referentes 

aos princípios do CERFLOR que foram objeto de avaliação no processo de 

certificação. As demandas pertinentes a respeito da empresa auditada foram 

registradas. As respostas foram avaliadas quanto ao seu conteúdo e 

verificadas durante a auditoria pela Equipe Auditora.  

As perguntas que foram feitas sobre o processo de certificação ou sobre 

as atividades do Bureau Veritas Certification foram respondidas ao longo das 

reuniões. 

É importante deixar claro que as reuniões públicas não contaram com a 

participação ativa de funcionários da empresa auditada. As reuniões públicas 

são conduzidas pela equipe de auditoria do BVC e buscam evidenciar, sob o 

ponto de vista das partes interessadas, os aspectos positivos e negativos do 

manejo florestal da empresa frente ao CERFLOR.  

As Reuniões Públicas foram divididas em duas partes sendo na primeira 

apresentados os Princípios, Critérios e Indicadores da norma NBR 14789 e o 

processo de certificação CERFLOR, segundo as regras estabelecidas pelo 

INMETRO. A segunda parte das reuniões teve como objetivo o levantamento 

de críticas, comentários, preocupações, sugestões, etc referentes aos 

princípios abrangidos pelo CERFLOR. 

Foram organizadas duas Reuniões Públicas nos municípios descritos 

abaixo:  

Município Data Horário No. Pessoas 

Arapoti 23.04.2013 18:30 h 6 

Curiúva 24.04.2013 18:30 h 96 

Total de participantes   102 
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De forma geral observamos uma distribuição regular de representantes do 

poder público e sociedade organizada, na forma de associações e ONGs. No 

município de Curiúva, houve uma presença  acentuada de pessoal do meio rural, 

que almejavam uma oportunidade de contratação . 

No que diz respeito a reclamações entendemos que a maior parte se 

concentra na área de comunicação da empresa com as partes interessadas. Os 

participantes tinham suas dúvidas sobre as atividades da empresa no Município, 

possibilidade de geração de empregos e existência de projetos sociais. 

 

4.1.2.  Entidades e pessoas contatadas 

 

A lista completa das partes interessadas contatadas durante o processo 

de certificação está mantida como registro no BVC e não foi inserida neste 

relatório, mas pode ser disponibilizada mediante solicitação. 

4.1.3.  Relação dos Participantes nas Reuniões Públicas 

As reuniões Públicas totalizaram 102 participantes de diferentes 

entidades governamentais e não governamentais.  

Durante as reuniões foram registrados os nomes e assinaturas dos 

participantes, gerando listas de presença que se encontram arquivadas sob 

responsabilidade do Bureau Veritas Certification. Todas as reuniões públicas 

foram gravadas (apenas áudio) de forma a permitir a rastreabilidade das 

mesmas. Estas gravações serão mantidas em mídia digital pelo BVC, que tem 

a responsabilidade de garantir seu sigilo e proteção. 
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4.1.4. Respostas aos Questionamentos de Partes Interessadas por parte 

da Empresa e parecer Bureau Veritas Certification.  

Os questionamentos levantados durante as Reuniões Públicas foram 

relacionados abaixo, com as devidas respostas emitidas pela empresa.  

 

4.1.4.1. Reunião Pública –  

 
Questionamentos da Reunião Pública realizada em Arapoti no processo 

de re-certificação CERFLOR da ARAUCO 

Não houve questionamentos nesta reunião  

 
Questionamentos da Reunião Pública realizada em Curiúva no processo 

de re-certificação CERFLOR da ARAUCO   

Data: 24/04/2913 

Não houve questionamentos nesta reunião pública 
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5. CONCLUSÃO  

 

Considerando: 

A finalização do processo de auditoria, onde o BUREAU VERITAS 

CERTIFICATION avaliou de forma consistente o atendimento aos critérios e 

indicadores estabelecidos na norma NBR 14.789/07- Manejo Florestal-

Princípios, Critérios e Indicadores para as Plantações Florestais, nas unidades 

de manejo da ARAUCO 

* A normalidade das operações Florestais da ARAUCO durante  o período de 

auditoria, o que permitiu a realização de uma amostragem representativa dos 

processos da empresa. 

*O estabelecimento de um escopo claro de atividades em busca de certificação 

* A realização integral da auditoria conforme plano de auditoria elaborado pelo 

auditor- líder do evento. 

*A existência de um plano de Manejo documentado com objetivos definidos e 

compatíveis com a escala do empreendimento avaliado; 

*A existência de uma política da ARAUCO que incentiva e implementa 

programas de interesse comunitário 

* As respostas apresentadas pela ARAUCO, que trazem informações 

apropriadas em relação às perguntas formuladas. 

* O registro de 4 (quatro) não conformidades menores, para as quais foi 

apresentado um plano de ação,cuja eficácia será avaliada na próxima 

auditoria. 

* O registro de 10(dez) observações devem ser analisadas e tratadas pela 

empresa. 
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* O pagamento de tributos municipais, estaduais e federais, demonstrados 

através de certidões negativas de débitos da ARAUCO e seus prestadores de 

serviço. 

*A necessidade de incremento das ações de comunicação e relacionamento 

com partes interessadas inseridas nas áreas de influência do empreendimento 

florestal. 

* O caráter amostral do processo de auditoria, conforme normas estabelecidas 

pelo INMETRO e PEFC. 

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION, seguindo os procedimentos de 

auditoria do CERFLOR, é favorável recomendação para re-certificação 

para a ARAUCO, de acordo com o padrão normativo NBR 14789:2007. 

A continuidade do processo de auditoria consiste na disponibilização deste 

Relatório de Auditoria para apreciação pública por 30 (trinta) dias. 
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6. CONCLUSÃO FINAL 
 

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION, seguindo os procedimentos de 

auditoria do CERFLOR, é favorável a recomendação para re-certificação  

para a ARAUCO, de acordo com o padrão normativo NBR 14789:2007. 
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7. ANEXOS 

 

7.1. ANEXO I: Carta Convite de Reunião Pública e Questionário 

enviado às partes interessadas 

 

7.2. ANEXO II: Carta da Prefeitura de Jaguariaíva  

 

7.3 resposta da ARAUCO para a Prefeitura de Jaguariaíva 

 

7.4-Pareceres de revisores técnicos 

 

7.5-OUTROS ANEXOS 

7.5.1 – Não conformidade encontrada durante a auditoria com 

respectivos planos de ação. 

7.5.2 – Não conformidade da auditoria anterior devidamente encerrada. 

 

 



 

 108 

 



 

 109 

 



 

 110 



 

 111 

 

 

 



 

 112 

 



 

 113 

 



 

 114 

 

 

Relatório de Não Conformidades (SF02) 

 

Organização:  

ARAUCO Florestal 
 Não-conformidade n° FAA 01  

Auditoria: 

Recertificação 
Processo: CERFLOR Auditor Líder: Antonio de Oliveira 

Data : 25/04/2013   Auditor : Fábio Alves 

        Representante da organização :Maria Yoshioka 

 NBR 14789:2007    

Critério 2.1, letra a  Tipo de NC: Menor 

Identificar os impactos ambientais pertinentes ao uso do recurso hídrico (cachoeira na 

Fazenda Salto Cavalcanti), pela comunidade e estabelecer medidas para evitar os 

impactos. 

Comentários do Auditor:  

Evidenciado o acesso da comunidade na Fazenda Salto Cavalcanti sem aplicação de 

um sistema de vigilância e/ou sinalizações, proporcionando a presença de lixo, riscos 

para a população, riscos de incêndio e riscos à fauna e flora. Verificar abrangência da 

falta de sinalização/educação ambiental para outras áreas, como exemplo fazenda 

Coqueiros 

 

Análise de Causa 

FALHA NO MÉTODO 

Insuficiência de placas educativas no local e lixeiras, monitoramento patrimonial/vigilância no 

local. 

Falta estabecer uma parceria junto com a Prefeitura de Tomazina para a preservação da área. 

 

Ação Corretiva : 

1) Levantamento dos aspectos e impactos 
ambientais no local pelo uso da comunidade - 
recreação. 

Responsável: 

 

Prazo: 

 



 

 115 

Patrimonial, 

Relações 

Institucionais 

Certificações 

17/05/2013 

2) Intensificar as vistorias do local com a vigilância 
especializada (Veper) e o monitoramento 
patrimonial no local 

Patrimonial Contínuo 

3) Reunir com a Prefeitura e Secretaria de Meio 
Ambiente do município de Tomazina / PR para 
estabelecer parceria para a preservação ambiental 
no local da cachoeira, utilizado pela comunidade 

 

Relações 

Institucionais, 

Patrimonial e 

Certificações 

30/05/2013 

4) Manter a apresentação dos relatórios de 
monitoramento pela equipe patrimonial, relatando 
os pontos positivos e negativos identificados no 
local. 

Patrimonial Contínuo 

5) Levantar as necessidades e instalar as placas 
educativas no local da cachoeira sobre a proibição 
de caça e pesca, cuidados com o lixo, outros 
conforme necessidade 

Patrimonial 30/08/2013 

 

 

Representante da 

Administração : 

Laercio 

dos 

Santos 

Couto 

Data: 30/04/2013 

 

Implementação da Ação Corretiva (avaliada pelo Auditor) 

Aceita ?   

A ação foi eficaz?  
A ser confirmado na 

próxima auditoria : 
  

Auditor :FAA  Data : 

 

Comentários : Verificar a efetividade da ação corretiva proposta pela organização na próxima auditoria 

de 

 manutenção do manejo florestal, de acordo com o plano de ação proposto ; 
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Relatório de Não Conformidades (SF02) 

 

Organização:  

ARAUCO Florestal 
 Não-conformidade n° FAA 02  

Auditoria: Recertificação Processo: CERFLOR Auditor Líder: Antonio de Oliveira 

Data : 25/04/2013   Auditor : Fábio Alves 

        
Representante da organização :Maria 

Yoshioka  

 NBR 14789:2007    

Critério 3.5, letras a, b  Tipo de NC: Menor 

Adoção de práticas silviculturais que visem a proteção e restauração de áreas de conservação e adequação 

do uso da área de preservação permanente conforme legislação florestal de modo que se possa evidenciar 

o atendimento através de mapas georreferenciados e campo. 

Comentários do Auditor:  

Não foi possível evidenciar no campo e nos mapas georreferenciados o atendimento da Delimitação das 

Áreas de Preservação Permanente, conforme Lei 12.651 no talhão 1 da Fazenda Salto Cavalcanti. Além 

disso, o talhão e a estrada de acesso ficam entre duas áreas de relevante interesse ecológico (APP e 

Banhado), com evidencia de uso pela fauna silvestre, o que poderia sugerir uma prática de menor 

impacto para este tipo de caso, como evitar a intervenção nestas áreas. 

 

Análise de Causa 

FALHA NA MÃO-DE OBRA 

Pode ter havido equívoco na delimitação da faixa de APP.  

Não foi elaborado o croqui de sobreposição de áreas durante a medição da área de geoprocessa- 

mento com a consequente não atualização da base cartográfica. 

 

Ação Corretiva : 

1) Refazer o levantamento de campo na área e corrigir 
eventual desvio na base cartográfica 

Responsável:  

 

Prazo:  
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Geoprocessamento 10/05/201

3 

2) Corrigir em campo eventual divergência na APP Silvicultura 30/05/2013  

3) Gerar um croqui de sobreposição de áreas plantadas 
em APP após levantamento de campo para 
verificação das demarcações da faixa de APP. 
Atualizar a base cartográfica 

Geoprocessamento Contínuo  

4) Elaborar instrução operacional que inclua os itens de 
planejamento ambiental com base na legislação 
(marcação de APPs, outros) 

Coordenador de 

Silvicultura 

30/05/2013 

5) Treinar as equipes operacionais em relação a 
instrução operacional 

Silvicultura 28/06/2013 

 

 

 

Representante da Administração : Laercio dos Santos Couto Data: 30/04/2013 

 

Implementação da Ação Corretiva (avaliada pelo Auditor) 

Aceita ?   

A ação foi eficaz?  
A ser confirmado na 

próxima auditoria : 
  

Auditor :LJQ  Data : 
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Relatório de Não Conformidades (SF02) 

 

Organização:  

ARAUCO Florestal 
 Não-conformidade n° LJQ 01  

Auditoria: Recertificação Processo: CERFLOR 
Auditor Líder: Antonio de 

Oliveira 

Data : 25/04/2013   

Auditor : Luiz Juvencio Cardoso 

Quaglia 

        
Representante da 

organização :Maria Harume  

 NBR 14789:2007    

Critério 1.3 d)   Tipo de NC: Menor 

Não há evidências de registros de monitoramento das condições de temperatura dos alimentos 

conservados em caixas isotérmicas, no momento de consumo pelos trabalhadores rurais, nas 

instalações florestais nas áreas de vivências, no horto da Fazenda Coqueiros, município de 

Imbaú. As quentinhas (marmitex) são fornecidas pelo restaurante do Posto Alegrete 

 

Comentários do Auditor:  

A Vigilância Sanitária estabelece regras específicas para empresas que produzem e ou 

manipulam alimentos (Resolução RDC 216 de 15/09/04, portarias no 1.428/MS e no 326 – 

SVS/MS, de 30/07/97). Segundo a RDC 216, a temperatura das marmitas servidas em campo 

deve ser superior a 60 ºC para evitar proliferação de bactérias e patógenos; Entretanto, não há 

atualmente um controle dessa temperatura nem quando a marmita sai do restaurante fornecedor 

nas caixas térmicas, como também no campo. Essa situação não garante que a RDC está sendo 

cumprida; 

 

Análise de Causa 

Ausência da prática operacional da realização deste monitoramento em campo. 
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Ação Corretiva : 

01) Adquirir termômetros; Responsável 

Gestão de 

Pessoas 

Prazo 

 

14/06/2013 

02) Qualificar os responsáveis para utilização do 
termômetro; 

Gestão de 

Pessoas / 

Nutricionista local 

01/07/2013 

03) Implantar a sistemática de monitoramento (antes do 
consumo, de forma amostral e periódica) e planilhas de 
controle / gestão de itens não conforme 

Gestão de 

Pessoas / 

Nutricionista local 

01/07/2013 

04) Implantar sistemática de aferição periódica conforme 
orientação do fornecedor 

Nutricionista local 

Gestão de 

Pessoas 

01/07/2013 

Representante da 

Administração : 
Lutierry Pinheiro Data: 30/04/2013 

 

Implementação da Ação Corretiva (avaliada pelo Auditor) 

Aceita?   

A ação foi eficaz?  
A ser confirmado na 

próxima auditoria : 
  

Auditor :LJQ  Data : 

 

Comentários : Verificar a efetividade da ação corretiva proposta pela organização na próxima auditoria de 

manutenção do manejo florestal, de acordo com o plano de ação proposto ; 

 

Comentários : Verificar a efetividade da ação corretiva proposta pela organização na próxima auditoria de 

manutenção do manejo florestal, de acordo com o plano de ação proposto ; 
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Relatório de Não Conformidades (SF02) 
 

Organização: 

ARAUCO Florestal 

Arapoti SA 

 Não-conformitdade n° 001 

Auditoria : Inicial Processo:Relações Institucionais 
Auditor Líder:ADO  - 

Antonio de Oliveira 

Data :25/04/2013   Auditor :NMB – Nelson Bastos 

  

    

 
Representante da organização : Maria 

Yoshioka NBR 14789 :2007 

DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE / EVIDÊNCIA OBJETIVA E/OU REFERENCIA DOCUMENTAL 

Cláusula :5.2  Tipo de NC : Menor 

A organização deve implantar programas de divulgação e de comunicação com as 

partes interessadas. 

Comentários do Auditor : 

Falha na divulgação dos objetivos da reunião pública em Curiúva. Participaram 90 

pessoas sem conhecimento prévio sobre os objetivos da reunião.  

O resumo do plano de manejo deveria ter sido distribuído em meio físico aos 

trabalhadores florestais e comunidade local. 

 

A ser preenchido pela Organização 

Análise de Causa 

 

DIVULGAÇÃO DOS OBJETIVOS DA REUNIÃO PÚBLICA 

FALHA NA MÃO-DE-OBRA 

Em relação a divulgação da reunião pública, a equipe envolvida atualmente conduziu os 

processos de comunicação utilizando-se de vários meios, inclusive nas rádios de Arapoti e 

Curiúva. Como esta equipe não havia conduzido anteriormente outros processos de reunião 

pública de caráter de certificação, faltou conhecimento sobre o tema. A chamada da rádio foi 
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preparada de forma mais genérica. 

 

DISTRIBUIÇÃO DO RESUMO PÚBLICO  

FALHA NO MÉTODO 

Em relação a divulgação do resumo público em meio físico, o mesmo foi enviado para a Gráfica 

para impressão com pouco tempo hábil e, além disso, acabou sofrendo um atraso na confecção. 

O material está previsto para ser entregue em 29/04/2013. 

A ARAUCO distribuiu o resumo público em meio eletrônico para as partes interessadas que 

possuem e-mail,  

 

publica no seu website institucional (www.arauco.com.br) e, em meio físico, identifica as partes 

interessadas relevantes (Prefeitos, Secretários, Lideres comunitários, Líderes Sindicatos, outros) 

 

Ação Corretiva : 

01) Para as próximas reuniões de consulta pública com 
objetivo de certificação, de responsabilidade da 
ARAUCO, realizar a divulgação em rádio 
especificando melhor o objetivo da reunião, o objetivo 
da certificação e o que se espera neste dia 

Responsá

vel 

Relações 

Institucion

ais 

Prazo 

Próxima reunião 

em 5 anos 

02) Melhorar o planejamento prévio das revisões dos 
planos de manejo. Providenciar para as próximas 
revisões do Resumo Público calendário antecipado 
(mínimo de 3 meses antes dos processos de auditoria) 
de revisão pelas equipes envolvidas, para que se 
tenha tempo hábil e administrável em relação aos 
prazos das diagramações e impressões em gráfica 

Certificaçõ

es 

Próxima auditoria 

CERFLOR em 

2014 

03) Providenciar a distribuição do resumo público em meio 
físico as partes interessadas externas relevantes 
(alguns exemplos: líderes comunitários, líderes 
Sindicato, Prefeitos, Secretários e outras lideranças do 
poder público, outros) e para as partes internas junto 
com os procedimentos operacionais (disponibilizando 
cópia física para consulta nas frentes de operação)  

Relações 

Institucion

ais 

Certificaçõ

es 

Operações 

31/05/2013 

04) Providenciar a distribuição do resumo público 
atualizado no website ARAUCO 

Marketing 31/05/2013 

   

Representante da 

Administração : 
Maria Yoshioka Data: 25.04.2013 

http://www.arauco.com.br/
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Implementação da Ação Corretiva (avaliada pelo Auditor) 

 

Aceita ?   

Efetividade aceita ?  
A ser confirmado na 

próxima auditoria : 
 

Auditor :  Data : 

Comentários :  
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Relatório de Não Conformidades (SF02) 
 

Organização: ARAUCO FLORESTAL ARAPOTI S/A Não-conformidade n° 02 

Auditoria : 4ª MANUTENÇÃO Processo: Manejo Florestal 

Auditor 

Líder: ADO 

(Antônio De 

Oliveira) 

Data : 25/05/2012  

Auditor : RPG - Rafaela 

Guimarães E Silva 

  

    

  
Representante da organização:  

Luciana Sousa NBR 14789:2007  

DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE / EVIDÊNCIA OBJETIVA E/OU REFERENCIA DOCUMENTAL 

Cláusula : ITEM 1.3, LETRAS DE A a D  Tipo de NC: MENOR   

A empresa Latin Equipment do Brasil LTDA está com diversas pendências documentais 

em relação a atendimento a legislação previdenciária, tais elas: certidão negativa de 

débitos de tributos estaduais, certidão negativa de débitos no INSS, certidão negativa de 

débitos relativos e tributos federais, certidão negativa de tributos municipais. 

 

Comentários do Auditor : 

Contudo, dentre as 25 empresas prestadoras de serviço, somente a Latin Equipamento 

do Brasil LTDA apresentou esse desvio.  

Evidenciados reiterados e-mails entre a Arauco e a Latin para a resolução da situação 

previdenciária da mesma. 

Evidenciados os e-mails trocados entre a funcionária responsável por essa cobrança da 

Arauco e a funcionária responsável da Latin solicitando os documentos pendentes para 

conformidade junto a Arauco: 03/04/2012 e 04/05/2012.  

A ser preenchido pela Organização 

Análise de Causa 

A empresa Latin não quitou tributos fiscais e previdenciários de sua responsabilidade, 

embora tenha recebido todos os pagamentos devidos pela empresa Arauco Florestal 
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Arapoti S/A. 

Ação Corretiva : 

1) Solicitar a empresa Latin Equipament, um plano 

de ação para resolução das pendências fiscais e 

previdenciárias. 

Responsável 

Gerente 

Florestal 

Prazo 

90 dias 

2) Acompanhamento do plano de ação apresentado 

pela empresa Latin Equipament nos 

monitoramentos de gestão de contratos. 

Gestão de 

contratos 

Mensalm

ente 

3) Avaliar a viabilidade de novo prestador de 

serviços para manutenção mecânica ou a 

primarização desta atividade. 

 

Gerente Florestal 180 dias 

Representante da 

Administração : 
Marlus Wiecheteck Data: 29/05/2012 

 

Implementação da Ação Corretiva (avaliada pelo Auditor) 

 

Aceita ?  

A ação foi eficaz?  
A ser confirmado na 

próxima auditoria : 
 

Auditor :  Data :  

Comentários :  

 

A Latin apresentou um plano de quitação dos débitos e vem cumprindo mensalmente. A área de 

Contratação de Serviços tem realizado o constante acompanhamento deste tema. 
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Relatório de Não Conformidades (SF02) 

Organização: ARAUCO Florestal Não-conformidade n° FAA 01 

Auditoria: Recertificação Processo: CERFLOR Auditor Líder: Antonio de Oliveira 

Data : 25/04/2013 Auditor : Fábio Alves 

NBR 14789:2007 Representante da organização: Maria Harume 

Critério 2.1, letras a,  Tipo de NC: Menor 

Identificar os impactos ambientais pertinentes ao uso do recurso hídrico (cachoeira na Fazenda Salto 
Cavalcanti), pela comunidade e estabelecer medidas para evitar os impactos. 

Comentários do Auditor: 

Evidenciado o acesso da comunidade na Fazenda Salto Cavalcanti sem aplicação de um sistema de vigilância 
e/ou sinalizações, proporcionando a presença de lixo, riscos para a população, riscos de incêndio e riscos à 
fauna e flora. Verificar abrangência da falta de sinalização/educação ambiental para outras áreas, como 
exemplo fazenda Coqueiros. 

Análise de Causa 

FALHA NO MÉTODO: Insuficiência de placas educativas no local e lixeiras, monitoramento 
patrimonial/vigilância no local. Falta estabelecer uma parceria junto com a Prefeitura de Tomazina para a 
preservação da área. 

Ação Corretiva : 

6) Levantamento dos aspectos e impactos 
ambientais no local pelo uso da comunidade - 
recreação. 

Responsável: 

Patrimonial, Relações 
Institucionais, Certificações 

Prazo: 

17/05/2013 

7) Intensificar as vistorias do local com a vigilância 
especializada (Veper) e o monitoramento 
patrimonial no local 

Patrimonial Contínuo 

8) Reunir com a Prefeitura e Secretaria de Meio 
Ambiente do município de Tomazina / PR para 
estabelecer parceria para a preservação ambiental 
no local da cachoeira, utilizado pela comunidade 

Relações Institucionais, 
Patrimonial e Certificações 

30/05/2013 

9) Manter a apresentação dos relatórios de 
monitoramento pela equipe patrimonial, relatando 
os pontos positivos e negativos identificados no 
local. 

Patrimonial Contínuo 

10) Levantar as necessidades e instalar as placas 
educativas no local da cachoeira sobre a proibição 
de caça e pesca, cuidados com o lixo, outros 
conforme necessidade 

Patrimonial 30/08/2013 

 

Representante da Administração :Laercio dos 
Santos Couto 

data :30/04/2013 

Implementação da Ação Corretiva (avaliada pelo Auditor) 
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Aceita ? 

‘A ação foi eficaz?:Auditor :FAA A ser confirmado na próxima auditoria : 

Comentários : Verificar a efetividade da ação corretiva proposta pela organização na próxima auditoria de manutenção 
do manejo florestal, de acordo com o plano de ação proposto ; 
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Relatório de Não Conformidades (SF02) 

Organização: ARAUCO Florestal Não-conformidade n° FAA 02 

Auditoria: 
Recertificação 

Processo: CERFLOR Auditor Líder: Antonio de Oliveira 

Data : 25/04/2013 Auditor : Fábio Alves 

NBR 14789:2007 Representante da organização :Maria Harume 

Critério 3.5, letras a, b Tipo de NC: Menor 

Adoção de práticas silviculturais que visem a proteção e restauração de áreas de conservação e 
adequação do uso da área de preservação permanente conforme legislação florestal de modo que 
se possa evidenciar o atendimento através de mapas georreferenciados e campo. 

Comentários do Auditor: 

Não foi possível evidenciar no campo e nos mapas georreferenciados o atendimento da Delimitação 
das Áreas de Preservação Permanente, conforme Lei 12.651 no talhão 1 da Fazenda Salto 
Cavalcanti. Além disso, o talhão e a estrada de acesso ficam entre duas áreas de relevante interesse 
ecológico (APP e Banhado), com evidencia de uso pela fauna silvestre, o que poderia sugerir uma 
prática de menor impacto para este tipo de caso, como evitar a intervenção nestas áreas. 

Análise de Causa 

FALHA NA MÃO-DE OBRA: Pode ter havido equívoco na delimitação da faixa de APP. Não foi elaborado o 
croqui de sobreposição de áreas durante a medição da área de geoprocessamento com a consequente não 
atualização da base cartográfica. 

Ação Corretiva : 

6) Refazer o levantamento de campo na área e corrigir 
eventual desvio na base cartográfica 

Responsável: 

Geoprocessamento 

Prazo: 10/05/2013 

7) Corrigir em campo eventual divergência na APP Silvicultura 30/05/2013 

8) Gerar um croqui de sobreposição de áreas plantadas 
em APP após levantamento de campo para 
verificação das demarcações da faixa de APP. 
Atualizar a base cartográfica 

Geoprocessamento Contínuo 

9) Elaborar instrução operacional que inclua os itens de 
planejamento ambiental com base na legislação 
(marcação de APPs, outros) 

Coordenador de 

Silvicultura 

30/05/2013 

10) Treinar as equipes operacionais em relação a 
instrução operacional 

Silvicultura 28/06/2013 

 

Representante da Administração : Laercio dos 
Santos Couto 

Data  30/04/2013 

Implementação da Ação Corretiva (avaliada pelo Auditor) 
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Aceita ? 

‘A ação foi eficaz?: Auditor :LJQ A ser confirmado na próxima auditoria : 

Comentários : Verificar a efetividade da ação corretiva proposta pela organização na próxima auditoria de manutenção 
do manejo florestal, de acordo com o plano de ação proposto ; 
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Relatório de Não Conformidades (SF02) 

Organização: ARAUCO Florestal Não-conformidade n° LJQ 01 

Auditoria: Recertificação Processo: CERFLOR Auditor Líder: Antonio de Oliveira 

Data : 25/04/2013 Auditor : Luiz Juvencio Cardoso Quaglia 

NBR 14789:2007 Representante da organização: Maria 
Harume 

Critério 1.3 d) Tipo de NC: Menor 

Não há evidências de registros de monitoramento das condições de temperatura dos alimentos 
conservados em caixas isotérmicas, no momento de consumo pelos trabalhadores rurais, nas 
instalações florestais nas áreas de vivências, no horto da Fazenda Coqueiros, município de Imbaú. As 
quentinhas (marmitex) são fornecidas pelo restaurante do Posto Alegrete;  

Comentários do Auditor: 

- A Vigilância Sanitária estabelece regras específicas para empresas que produzem e ou manipulam 
alimentos (Resolução RDC  216 de 15/09/04, portarias no 1.428/MS e no 326 – SVS/MS, de 30/07/97). 
Segundo a RDC  216, a temperatura das marmitas servidas em campo deve ser superior a 60 ºC para 
evitar proliferação de bactérias e patógenos; Entretanto, não há atualmente um controle dessa 
temperatura nem quando a marmita sai do restaurante fornecedor nas caixas térmicas, como também 
no campo. Essa situação não garante que a RDC está sendo cumprida; 

Análise de Causa: Ausência da prática operacional da realização deste monitoramento em campo. 

Ação Corretiva : 

Adquirir termômetros; Responsável: Gestão de Pessoas Prazo 

14/06/2013 

Qualificar os responsáveis para utilização do termômetro; Gestão de Pessoas /Nutricionista 

local 

01/07/2013 

Implantar a sistemática de monitoramento (antes do 

consumo, de forma amostral e periódica) e planilhas de 

controle / gestão de itens não conforme 

Gestão de Pessoas /Nutricionista 

local 

01/07/2013 

Implantar sistemática de aferição periódica conforme 

orientação do fornecedor 

Nutricionista loca/Gestão de 

Pessoas 

01/07/2013 

Representante da Administração : data 

Implementação da Ação Corretiva (avaliada pelo Auditor) 
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Aceita ? 

‘A ação foi eficaz? Auditor :LJQ A ser confirmado na próxima auditoria : 

Comentários : Verificar a efetividade da ação corretiva proposta pela organização na próxima auditoria de manutenção 

do manejo florestal, de acordo com o plano de ação proposto ; 
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Relatório de Não Conformidades (SF02) 

Organização: ARAUCO Florestal Não-conformidade 001 

Auditoria: Inicial Processo: Relações 
Institucionais 

Auditor Líder: Antonio de Oliveira 

Data : 25/04/2013 Auditor : :NMB – Nelson Bastos 

NBR 14789:2007 Representante da organização : : Maria Yoshioka 

DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE / EVIDÊNCIA OBJETIVA E/OU REFERENCIA 
DOCUMENTAL 

Clausula 5.2  Tipo de NC: Menor 

A organização deve implantar programas de divulgação e de comunicação com as partes 
interessadas. 

Comentários do Auditor: 

Falha na divulgação dos objetivos da reunião pública em Curiuva.  

Participaram 90 pessoas sem conhecimento prévio sobre os objetivos da reunião.  

O resumo do plano de manejo deveria ter sido distribuído em meio físico aos trabalhadores 
florestais e comunidade local. 

Análise de Causa 

DIVULGAÇÃO DOS OBJETIVOS DA REUNIÃO PÚBLICA 

FALHA NA MÃO-DE-OBRA: Em relação a divulgação da reunião pública, a equipe envolvida atualmente 
conduziu os processos de comunicação utilizando-se de vários meios, inclusive nas rádios de Arapoti e 
Curiúva. Como esta equipe não havia conduzido anteriormente outros processos de reunião pública de 
caráter de certificação, faltou conhecimento sobre o tema. A chamada da rádio foi preparada de forma mais 
genérica. 

DISTRIBUIÇÃO DO RESUMO PÚBLICO  

FALHA NO MÉTODO: Em relação a divulgação do resumo público em meio físico, o mesmo foi enviado para 
a Gráfica para impressão com pouco tempo hábil e, além disso, acabou sofrendo um atraso na confecção. O 
material está previsto para ser entregue em 29/04/2013. 

A ARAUCO distribuiu o resumo público em meio eletrônico para as partes interessadas que possuem e-mail, 
publica no seu website institucional (www.arauco.com.br) e, em meio físico, identifica as partes interessadas 
relevantes (Prefeitos, Secretáriso, Lideres comunitários, Líderes Sindicatos, outros) 

Ação Corretiva : 

Para as próximas reuniões de consulta pública com objetivo de 
certificação, de responsabilidade da ARAUCO, realizar a divulgação em 
rádio especificando melhor o objetivo da reunião, o objetivo da certificação 
e o que se espera neste dia 

Responsável: 
Relações 
Institucionais 

Prazo: 
Próxima 
reunião em 5 
anos 

http://www.arauco.com.br/
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Melhorar o planejamento prévio das revisões dos planos de manejo. 
Providenciar para as próximas revisões do Resumo Público calendário 
antecipado (mínimo de 3 meses antes dos processos de auditoria) de 
revisão pelas equipes envolvidas, para que se tenha tempo hábil e 
administrável em relação aos prazos das diagramações e impressões em 
gráfica 

Certificações Próxima 
auditoria 
CERFLOR 
em 2014 

Providenciar a distribuição do resumo público em meio físico as partes 
interessadas externas relevantes (alguns exemplos: líderes comunitários, 
líderes Sindicato, Prefeitos, Secretários e outras lideranças do poder 
público, outros) e para as partes internas junto com os procedimentos 
operacionais (disponibilizando cópia física para consulta nas frentes de 
operação) 

Relações 
Institucionais 

Certificações 

Operações 

31/05/2013 

Providenciar a distribuição do resumo público atualizado no website 
ARAUCO 

Marketing 31/05/2013 

Implementação da Ação Corretiva (avaliada pelo Auditor) 

Representante da Administração : Maria 
Yoshioka 

Data 25.04.2013 

Aceita ? 

‘A ação foi eficaz? A ser confirmado na próxima auditoria : 
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Relatório de Não Conformidades (SF02) 

Organização: ARAUCO Florestal Não-conformidade 002 

Auditoria: 4ª 
MANUTENÇÃO 

Processo: Manejo Florestal Auditor Líder: Antonio de Oliveira 

Data : 25/05/2012 Auditor : RPG - Rafaela Guimarães E Silva 

NBR 14789:2007 Representante da organização : Luciana Sousa 

DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE / EVIDÊNCIA OBJETIVA E/OU REFERENCIA 
DOCUMENTAL 

Clausula : ITEM 1.3, LETRAS DE A a D Tipo de NC: Menor 

A empresa Latin Equipment do Brasil LTDA está com diversas pendências documentais em relação a 
atendimento a legislação previdenciária, tais elas: certidão negativa de débitos de tributos estaduais, 
certidão negativa de débitos no INSS, certidão negativa de débitos relativos e tributos federais, certidão 
negativa de tributos municipais. 

Comentários do Auditor: 

Contudo, dentre as 25 empresas prestadoras de serviço, somente a Latin Equipment do Brasil LTDA 
apresentou esse desvio. Evidenciados reiterados e-mails entre a Arauco e a Latin para a resolução da 
situação previdenciária da mesma.Evidenciados os e-mails trocados entre a funcionária responsável por essa 
cobrança da Arauco e a funcionária responsável da Latin solicitando os documentos pendentes para 
conformidade junto a Arauco: 03/04/2012 e 04/05/2012.  

Análise de Causa 

A empresa Latin não quitou tributos fiscais e previdenciários de sua responsabilidade, embora tenha recebido 
todos os pagamentos devidos pela empresa Arauco Florestal Arapoti S/A. 

Ação Corretiva : 

Solicitar a empresa Latin Equipament, um plano de ação para 
resolução das pendências fiscais e previdenciárias. 

ResponsávelGerente 

Florestal 
Prazo: 90 
dias 

Acompanhamento do plano de ação apresentado pela empresa 
Latin Equipament nos monitoramentos de gestão de contratos. 

Gestão de contratos Mensalmente 

Avaliar a viabilidade de novo prestador de serviços para manutenção 
mecânica ou a primarização desta atividade. 

Gerente Florestal 180 dias 

Implementação da Ação Corretiva (avaliada pelo Auditor) 

Representante da Administração : Marlus 
Wiecheteck 

Data 29/05/2012 

Aceita ? 
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‘A ação foi eficaz? A ser confirmado na próxima auditoria : 

Comentários : A Latin apresentou um plano de quitação dos débitos e vem cumprindo mensalmente. A área de 
Contratação de Serviços tem realizado o constante acompanhamento deste tema. 

 


