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O Bureau Veritas Certification (BVC) é um organismo de certificação reconhecido pelo 

INMETRO, que atua como organismo acreditador e é atualmente responsável por 

executar os procedimentos de auditorias anuais pelos próximos 04 anos na empresa 

Fibria Celulose S/A. Essas auditorias são feitas para avaliar as atividades relacionadas 

ao à gestão florestal de acordo com os Princípios e Critérios do CERFLOR, NBR 

14.789:2012.  

A empresa Fibria  produz celulose. O escopo da Certificação compreende 

158.205,87 ha. 

As auditorias feitas pelos auditores do BV durante os dias 01 e 04 de outubro de 

2013, basearam-se na adaptação do Padrão Normativo NBR 14.789:2012 – 

Manejo Florestal Sustentável–Princípios, critérios e indicadores para plantações 

florestais conhecido como CERFLOR, elaborado pela ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas. 

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

empresa Fibria S/A atende às exigências em suas unidades de gestão.  

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  Histórico da organização 
 

Identificação da Organização e das Unidades de Manejo Florestal objeto da 

Certificação  

A Fibria é uma empresa brasileira com forte atuação no mercado global, que trabalha 

para garantir que a crescente demanda por papel possa ser atendida de forma 

sustentável. Fundada em 2009, a partir da união das empresas Aracruz Celulose S.A. 

e Votorantim Celulose SA (VCP) a emprea é a líder mundial de celulose de fibra curta, 

operando em tres Unidades Industriais: Tres Lagoas, Aracruz e Vale do Paraíba. 

Com uma base florestal própria de 989.381 hectares, dos quais 354.697 destinados a 

conservação ambiental, a companhia conta também com fornecedores de madeira 

independentes. 

A Unidade Florestal São Paulo (SP) abrange mais de 60 municípios nas regiões do 

Vale do Paraíba e de Capão Bonito (Sudoeste do Estado). 

Com uma base florestal de 158,205,87 mil hectares dos quais 62,549,89 mil hectares 

são de áreas destinadas a conservação, as florestas das duas regiões são formadas 

respeitando os mais modernos conceitos de cultivo minimo do solo aliadas as 

melhores práticas de conservação de recursos, garantindo assim uma produtividade 

sustentada.  

No viveiro da unidade florestal em Capão Bonito, toda a produção é gerada com 

tecnologia clonal.  

A base florestal do Vale do Paraiba e de Capão Bonito (65 municípios) possuem as 

certificações ISO9001, ISO14001 e FSC (Forest Stewardship Council). 

Em 2012, a Fibria produziu 4,74 milhões de toneladas de celulose, 4% superior ao 

volume comercializado no ano anterior, superando inclusive o patamar de produção no 

período. A Fibria mantém cerca de 18.900 trabalhadores, entre empregados diretos e 

indiretos, e está presente em 254 municípios de sete Estados brasileiros. Com clientes 

em mais de 40 países, a companhia tem sede em São Paulo e escritórios em Miami 

(EUA), Nyon (Suíça), Csomád (Hungria) e Hong Kong, e centros de distribuição no 

Golfo do México, Sudeste e Nordeste dos EUA, Norte da Europa, Mediterrâneo, Costa 

da China e Sudeste da Ásia. Em outubro de 2012, a Fibria firmou aliança estratégia 

com a norte-americana Ensyn para investir no segmento de combustíveis renováveis a 

partir de biomassa. 
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Em sociedade com a Cenibra, opera o único porto especializado em embarque de 

celulose, Portocel – Terminal Portuário de Barra do Riacho (ES).  

O controle acionário da Fibria é exercido pelo BNDESPar (30,42%) e pela Votorantim 

Industrial (29,34%), com 40,24% das ações no mercado. 

 

1.2  Identificação da Organização e das Unidades de Manejo Florestal 
objeto da Certificação  
 

Dados gerais do empreendimento 

Produto Híbridos interespecíficos (predominantemente Eucalyptus grandis Hill ex-Maiden x Eucalyptus urophylla ST Blake) 

Área total Florestal Vale do Paraíba (ha) 81.578,34 

Área total Florestal Capão Bonito (ha) 76.590,13 

Área total Florestal São Paulo (ha) 158.168,47 

Área total efetivo plantio Florestal Vale do Paraíba (ha) 39.795,52 

Área total efetivo plantio Florestal Capão Bonito (ha) 45.750,14 

Área total efetivo plantio Florestal São Paulo (ha) 85.545,96 

Capacidade de Produção Florestal Vale do Paraíba (m3/ha/ano) 47,54 m³/ha.ano (volume total com casca) 

Capacidade de Produção Florestal Capão Bonito (m3/ha/ano) 55,62 m³/ha.ano (volume total com casca) 

Quadro 01: Dados gerais e áreas florestais. Fonte: Fibria SP, março/2013 

 

As áreas que integram o escopo de certificação do estado de São Paulo (Vale do 

Paraíba e Capão Bonito) somam 158.168,47 ha Abril/2013), considerando-se áreas 

Próprias, Parcerias e Arrendadas. 

As áreas destinadas a conservação correspondem a cerca de 40% da área de atuação 

da Fibria SP, o que representa quase 63 mil hectares. 
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1.2 Contatos na Organização para o processo de Certificação 

 

Pessoa de Contato: Sandro Bressan Pinheiro 

Endereço: Alameda Santos, 1357 – Cerqueira Cesar. 

CEP: 01419-908. São Paulo/SP – Brasil 

Fone: +55 11 2138-4594 
 

 
1.3 Localização e Distribuição de Terras de Florestas Plantadas 

 

O município de Jacareí é sede da Unidade Florestal SP e também da região florestal 

do Vale do Paraíba. Esta última atua em 42 municípios, sendo sete municípios de 

Minas Gerais, dois no Rio de Janeiro e os demais no Estado de São Paulo.  O 

município de Capão Bonito é a sede da Região Florestal de Capão Bonito e atua em 23 

municípios, todos no Estado de São Paulo.  

A figura 01 ilustra a localização geográfica do empreendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 - Localização geográfica do empreendimento -  Fonte: Fibria, 2012 

 

Os quadros 02 e 03 a seguir mostram a área total ocupada e plantada, incluídas no 

escopo de certificação do Cerflor, bem como as respectivas áreas dos municípios 

destacados na figura 1 para as regiões florestais do Vale do Paraíba e de Capão 

Bonito. Todas as áreas estão em hectare (ha). A legenda (*) na coluna "Outras Áreas" 
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refere-se a Estradas, Construções, Faixa de Proteção das Redes de Alta Tensão e 

Gasoduto. 

 

Unidade Descrição Tipo MunicIpio Area Município Outras Áreas 
Conservação 

* 
Talhões 

Area total 

ocupada (ha) 

Area total 

ocupada 

(%) 

Capão Bonito São Francisco III FPRO - Propria VOTORANTIM 18.400 729,87 2.025,97 1.329,58 4.085,42 22,20% 

Capão Bonito Ponte Alta FPRO - Propria SALTO DE PIRAPORA 28.031 236,73 290,81 524,17 1.051,71 3,75% 

Capão Bonito Santa Maria II FPRO - Propria SOROCABA 44.882 0,12 6,09 331,12 337,33 0,75% 

Capão Bonito Santa Maria II FPRO - Propria SOROCABA 44.882 261,81 1.566,47 768,20 2.596,48 5,79% 

Capão Bonito Ribeir?o FPRO - Propria PILAR DO SUL 68.240 49,36 254,58 263,93 567,87 0,83% 

Capão Bonito Santa Rita I FPRO - Propria SALTO DE PIRAPORA 28.031 29,87 40,91 160,55 231,33 0,83% 

Capão Bonito Santa Rita III FPAR - Parceria ALAMBARI 15.919 33,47 125,00 218,56 377,03 2,37% 

Capão Bonito Pantojo FARD - Arrendada ALUMINIO 8.373 29,06 8,59 235,94 273,59 3,27% 

Capão Bonito Pantojo FARD - Arrendada ALUMINIO 8.373 60,60 307,52 373,92 742,04 8,86% 

Capão Bonito Capuavinha FARD - Arrendada SALTO DE PIRAPORA 28.031 38,09 91,25 162,82 292,16 1,04% 

Capão Bonito Capuavinha FARD - Arrendada SALTO DE PIRAPORA 28.031 0,00 

 

14,57 14,57 0,05% 

Capão Bonito Pantojo II FARD - Arrendada MAIRINQUE 20.916 11,40 32,95 62,10 106,45 0,51% 

Capão Bonito Pantojo III FARD - Arrendada ALUMINIO 8.374 50,94 217,88 339,24 608,06 7,26% 

Capão Bonito Karamacy FPRO - Propria ITAPEVA 182.675 179,30 424,90 2.217,69 2.821,89 1,54% 

Capão Bonito Santo Angelo FPRO - Propria ITAPEVA 182.675 26,77 68,04 653,11 747,92 0,41% 

Capão Bonito Santa Clara II FPRO - Propria RIBEIR?O BRANCO 69.781 14,81 171,32 187,27 373,40 0,54% 

Capão Bonito Guarizinho FPRO - Propria ITAPEVA 182.675 7,53 12,22 176,20 195,95 0,11% 

Capão Bonito Campina FPRO - Propria ITAI 111.227 35,35 178,81 818,17 1.032,33 0,93% 

Capão Bonito Coimbra FPRO - Propria RIBEIR?O BRANCO 69.781 38,36 482,05 326,09 846,50 1,21% 

Capão Bonito Esplanada FPRO - Propria TAQUARIVAI 23.296 59,63 216,08 573,21 848,92 3,64% 

Capão Bonito Agua Fria FARD - Arrendada GUAPIARA 40.762 11,53 133,98 101,16 246,67 0,61% 

Capão Bonito Dos Cravos FPAR - Parceria GUAPIARA 40.762 4,64 99,72 119,34 223,70 0,55% 

Capão Bonito Irema FARD - Arrendada ALUMINIO 8.373 21,94 74,14 25,61 121,69 1,45% 

Capão Bonito Pirajibu FARD - Arrendada ALUMINIO 8.373 14,22 50,56 68,85 133,63 1,60% 

Capão Bonito Itupararanga FARD - Arrendada VOTORANTIM 18.400 117,31 901,59 748,31 1.767,21 9,60% 

Capão Bonito Arariba FPRO - Propria AVAI 54.216 81,24 277,02 767,54 1.125,80 2,08% 
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Capão Bonito Esmeralda FPAR - Parceria DUARTINA 26.428 88,35 622,73 1.115,09 1.826,17 6,91% 

Capão Bonito Pirapitinga I FPRO - Propria AREALVA 50.646 8,63 16,50 102,26 127,39 0,25% 

Capão Bonito Pirapitinga II FPRO - Propria AREALVA 50.646 5,03 0,00 123,79 128,82 0,25% 

Capão Bonito Barreiro Grande FPRO - Propria AREALVA 50.646 0,09 9,53 15,81 25,43 0,05% 

Capão Bonito Barreiro Grande FPRO - Propria AREALVA 50.646 11,51 30,22 403,15 444,88 0,88% 

Capão Bonito Santa Rosa FPRO - Propria AGUDOS 96.759 21,25 172,68 429,42 623,35 0,64% 

Capão Bonito Maria Paula FPRO - Propria VOTORANTIM 18.400 83,05 47,58 61,39 192,02 1,04% 

Capão Bonito Ligiana FPRO - Propria 
CAMPINA DO MONTE 

ALEGRE 
18.408 56,43 154,88 999,00 1.210,31 6,58% 

Capão Bonito Pe?o FPRO - Propria 
CAMPINA DO MONTE 

ALEGRE 
18.408 0,00 0,00 60,71 60,71 0,33% 

Capão Bonito Pe?o FPRO - Propria 
CAMPINA DO MONTE 

ALEGRE 
18.408 111,61 1.542,12 1.182,36 2.836,09 15,41% 

Capão Bonito 
Mangue Seco(Bom 

Retiro) 
FARD - Arrendada ITAPETININGA 179.208 28,60 184,61 155,74 368,95 0,21% 

Capão Bonito Monte Verde FPRO - Propria 
CAMPINA DO MONTE 

ALEGRE 
18.408 22,03 292,88 274,15 589,06 3,20% 

Capão Bonito Monte Verde FPRO - Propria 
CAMPINA DO MONTE 

ALEGRE 
18.408 5,33 20,05 300,66 326,04 1,77% 

Capão Bonito Pinheiro FPRO - Propria ITAPETININGA 179.208 39,73 418,30 628,25 1.086,28 0,61% 

Capão Bonito Fazenda Velha FPRO - Propria ITAPETININGA 179.208 18,81 505,45 299,58 823,84 0,46% 

Capão Bonito Cesario FPRO - Propria ITAPETININGA 179.208 53,19 517,56 602,02 1.172,77 0,65% 

Capão Bonito Juriti FPRO - Propria ITAPETININGA 179.208 88,02 1.209,93 1.297,15 2.595,10 1,45% 

Capão Bonito Santa Albana FPRO - Propria ITAPETININGA 179.208 52,08 578,03 526,95 1.157,06 0,65% 

Capão Bonito Iguacu FPRO - Propria ANGATUBA 102.724 3,54 15,46 67,12 86,12 0,08% 

Capão Bonito Olho D'Agua FPRO - Propria ITAPETININGA 179.208 7,36 27,37 103,58 138,31 0,08% 

Capão Bonito S?o Jose VI FPRO - Propria ITAPETININGA 179.208 23,02 189,92 198,10 411,04 0,23% 

Capão Bonito Banhadinho FPRO - Propria ITAPETININGA 179.208 78,07 391,42 986,33 1.455,82 0,81% 

Capão Bonito Cruz de Ferro FARD - Arrendada CAP?O BONITO 164.104 87,80 394,29 802,14 1.284,23 0,78% 

Capão Bonito Porto (Bom Retiro) FARD - Arrendada ITAPETININGA 179.208 3,03 94,82 102,04 199,89 0,11% 

Capão Bonito Manaca FARD - Arrendada BURI 119.498 37,95 245,87 518,25 802,07 0,67% 

Capão Bonito Rancho FARD - Arrendada BURI 119.498 122,97 587,84 958,71 1.669,52 1,40% 

Capão Bonito Acude do Lobo FARD - Arrendada BURI 119.498 53,88 438,22 1.091,52 1.583,62 1,33% 

Capão Bonito Lageado FARD - Arrendada BURI 119.498 92,58 308,83 909,03 1.310,44 1,10% 

Capão Bonito Sede Velha FARD - Arrendada CAPÃO BONITO 164.104 44,53 158,39 813,99 1.016,91 0,62% 
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Capão Bonito Cap?o Alto FARD - Arrendada CAPÃO BONITO 164.104 32,74 216,72 782,22 1.031,68 0,63% 

Capão Bonito Agua Branca FARD - Arrendada CAPÃO BONITO 164.104 49,26 310,53 1.093,52 1.453,31 0,89% 

Capão Bonito Boa Vista FARD - Arrendada CAPÃO BONITO 164.104 100,48 438,53 1.167,99 1.707,00 1,04% 

Capão Bonito Retiro FARD - Arrendada CAPÃO BONITO 164.104 91,00 279,94 1.148,13 1.519,07 0,93% 

Capão Bonito Lavrinhas FARD - Arrendada CAPÃO BONITO 164.104 35,34 341,49 422,71 799,54 0,49% 

Capão Bonito Prainha FARD - Arrendada CAPÃO BONITO 164.104 20,05 206,80 486,95 713,80 0,43% 

Capão Bonito Deserto FARD - Arrendada CAPÃO BONITO 164.104 62,50 555,35 763,75 1.381,60 0,84% 

Capão Bonito Suina FARD - Arrendada CAPÃO BONITO 164.104 45,20 1.004,58 640,98 1.690,76 1,03% 

Capão Bonito Tijuco FARD - Arrendada CAPÃO BONITO 164.104 92,48 977,29 907,85 1.977,62 1,21% 

Capão Bonito Ingles FARD - Arrendada CAPÃO BONITO 164.104 51,96 265,34 708,10 1.025,40 0,62% 

Capão Bonito Valinhos FARD - Arrendada CAPÃO BONITO 164.104 46,05 253,91 929,58 1.229,54 0,75% 

Capão Bonito S?o Roque FARD - Arrendada CAPÃO BONITO 164.104 78,91 226,22 956,27 1.261,40 0,77% 

Capão Bonito Mangueirinha FARD - Arrendada CAPÃO BONITO 164.104 74,81 421,30 1.134,77 1.630,88 0,99% 

Capão Bonito Apiai Mirim FARD - Arrendada CAPÃO BONITO 164.104 2,78 110,54 57,63 170,95 0,10% 

Capão Bonito Santana FARD - Arrendada CAPÃO BONITO 164.104 40,47 296,36 388,74 725,57 0,44% 

Capão Bonito Correas FARD - Arrendada CAPÃO BONITO 164.104 98,70 291,30 482,26 872,26 0,53% 

Capão Bonito Silo FARD - Arrendada CAPÃO BONITO 164.104 85,47 304,63 857,84 1.247,94 0,76% 

Capão Bonito Grupo FARD - Arrendada CAPÃO BONITO 164.104 95,32 224,72 707,11 1.027,15 0,63% 

Capão Bonito Campo de Pouso FARD - Arrendada CAPÃO BONITO 164.104 36,74 241,04 849,33 1.127,11 0,69% 

Capão Bonito Cemiterinho FARD - Arrendada CAPÃO BONITO 164.104 43,64 275,26 1.020,66 1.339,56 0,82% 

Capão Bonito Paranapanema FARD - Arrendada CAPÃO BONITO 164.104 28,92 447,66 951,64 1.428,22 0,87% 

Capão Bonito Torre FARD - Arrendada CAPÃO BONITO 164.104 73,13 478,60 1.082,43 1.634,16 1,00% 

Capão Bonito Copa FPRO - Propria CAPÃO BONITO 164.104 3,65 15,01 59,41 78,07 0,05% 

Capão Bonito Santo Antonio VII FPRO - Propria CAPÃO BONITO 164.104 15,94 54,50 172,00 242,44 0,15% 

Capão Bonito Planalto FPRO - Propria CAPÃO BONITO 164.104 51,29 58,84 333,42 443,55 0,27% 

Capão Bonito Paineira FPRO - Propria CAPÃO BONITO 164.104 31,44 49,53 170,06 251,03 0,15% 

Capão Bonito Santa Dolores FPRO - Propria BURI 119.498 39,83 233,02 600,98 873,83 0,73% 

Capão Bonito Chapad?o Verde FARD - Arrendada ITIRAPINA 56.426 41,28 165,25 178,27 384,80 0,68% 

AREA TOTAL REGIONAL CAPÃO BONITO 8.923.327 4.861,80 25.978,19 45.750,14 76.590,13 0,86% 

 

Quadro 02 - Áreas incluídas no escopo de certificação Cerflor para a Região Florestal de Capão Bonito  
Fonte: Fibria SP, Março 2013 
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Unidade Descrição Tipo MunicIpio 
Area 

Município 

Outras 

Áreas 

Conservação 

* 
Talhões 

Area total 

ocupada 

(ha) 

Area total 

ocupada 

(%) 

Jacareí Sitio Alaor FPRO - Propria JACAREI 46.007 8,87 

  

8,87 0,02% 

Jacareí Banco FPRO - Propria GUARAREMA 27.050 72,66 196,80 524,83 794,29 2,94% 

Jacareí Santa Branca FPRO - Propria SANTA BRANCA 27.500 38,59 189,98 316,13 544,70 1,98% 

Jacareí Santa Maria FPRO - Propria SANTA BRANCA 27.500 40,26 212,61 335,81 588,68 2,14% 

Jacareí S?o Carlos FPRO - Propria SANTA BRANCA 27.500 32,94 97,98 282,05 412,97 1,50% 

Jacareí Francos FPRO - Propria GUARAREMA 27.050 37,44 115,56 213,23 366,23 1,35% 

Jacareí Tiete FPRO - Propria BIRITIBA-MIRIM 31.930 3,44 39,18 48,44 91,06 0,29% 

Jacareí S?o Jose V FPRO - Propria GUARAREMA 27.050 3,76 15,78 35,63 55,17 0,20% 

Jacareí Santa Luzia FPRO - Propria GUARAREMA 27.050 15,38 96,63 152,25 264,26 0,98% 

Jacareí S?o Manoel FPRO - Propria MOJI DAS CRUZES 71.416 22,59 734,06 

 

756,65 1,06% 

Jacareí Marcilio FPRO - Propria MOJI DAS CRUZES 71.416 1,89 154,50 

 

156,39 0,22% 

Jacareí Pena FPRO - Propria GUARAREMA 27.050 2,44 5,96 26,93 35,33 0,13% 

Jacareí S?o Silvestre FPRO - Propria JACAREI 46.007 112,69 68,30 99,79 280,78 0,61% 

Jacareí S?o Sim?o FPRO - Propria BERTIOGA 49.485 53,06 647,60 

 

700,66 1,42% 

Jacareí Morro Azul FPRO - Propria IGARATA 29.332 42,82 394,45 405,23 842,50 2,87% 

Jacareí S?o Joaquim FARD - Arrendada SANTA BRANCA 27.500 70,36 490,79 531,59 1.092,74 3,97% 

Jacareí Angola FARD - Arrendada JACAREI 46.007 22,75 34,30 110,65 167,70 0,36% 

Jacareí S?o Jose IV FARD - Arrendada SANTA BRANCA 27.500 19,14 148,48 158,99 326,61 1,19% 

Jacareí S?o Sebasti?o III FPRO - Propria JACAREI 46.007 7,61 24,24 74,23 106,08 0,23% 

Jacareí Santo Antonio III FPRO - Propria JACAREI 46.007 4,48 42,38 28,82 75,68 0,16% 

Jacareí Barra Limpa FPRO - Propria SANTA BRANCA 27.500 23,77 112,10 181,92 317,79 1,16% 

Jacareí Bela Vista III FPRO - Propria SANTA BRANCA 27.500 22,04 125,29 206,12 353,45 1,29% 

Jacareí Santa Laura FPRO - Propria JACAREI 46.007 20,51 164,63 108,93 294,07 0,64% 

Jacareí Rosa Helena FPRO - Propria IGARATA 29.332 16,42 109,04 140,58 266,04 0,91% 

Jacareí Rogemar FPRO - Propria GUARAREMA 27.050 33,76 174,58 108,42 316,76 1,17% 

Jacareí Rogemar FPRO - Propria GUARAREMA 27.050 1,17 0,00 37,71 38,88 0,14% 

Jacareí S?o Pedro II FPRO - Propria GUARAREMA 27.050 27,57 101,52 186,90 315,99 1,17% 

Jacareí Barra Bonita FPRO - Propria SANTA BRANCA 27.500 13,45 75,87 116,37 205,69 0,75% 
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Jacareí Tabo?o FPRO - Propria SANTA BRANCA 27.500 24,87 276,51 243,24 544,62 1,98% 

Jacareí Santa Cruz III FPRO - Propria JACAREI 46.007 15,22 21,42 18,28 54,92 0,12% 

Jacareí S?o Jo?o II FPRO - Propria IGARATA 29.332 4,11 36,40 57,74 98,25 0,33% 

Jacareí S?o Silvestre II FPRO - Propria JACAREI 46.007 5,11 35,58 49,06 89,75 0,20% 

Jacareí Santa Marta FPRO - Propria IGARATA 29.332 9,20 58,51 91,97 159,68 0,54% 

Jacareí Capixaba FPRO - Propria JACAREI 46.007 12,70 41,72 58,80 113,22 0,25% 

Jacareí Santa Fe II FPRO - Propria GUARAREMA 27.050 14,69 83,58 69,03 167,30 0,62% 

Jacareí Amarela FPAR - Parceria JAMBEIRO 18.376 13,42 59,67 40,80 113,89 0,62% 

Jacareí 
Santa Cruz do 

Sert?ozinho 
FPAR - Parceria S?O LUIS DO PARAITINGA 61.715 7,22 58,54 84,35 150,11 0,24% 

Jacareí Granja Clarim FPRO - Propria CRUZEIRO 30.457 7,23 26,39 22,36 55,98 0,18% 

Jacareí Santa Terezinha III FARD - Arrendada AREIAS 30.657 12,55 129,51 106,84 248,90 0,81% 

Jacareí Santa Terezinha III FARD - Arrendada AREIAS 30.657 0,00 0,00 13,96 13,96 0,05% 

Jacareí 
Nossa Senhora de 

Lourdes II 
FPAR - Parceria PINDAMONHANGABA 73.017 15,47 156,05 175,06 346,58 0,47% 

Jacareí Velha FPAR - Parceria JAMBEIRO 18.376 15,94 34,82 43,27 94,03 0,51% 

Jacareí Almeida Rosa FPAR - Parceria JAMBEIRO 18.376 32,99 62,26 51,86 147,11 0,80% 

Jacareí Sao Judas Tadeu FPRO - Propria NATIVIDADE DA SERRA 83.261 20,25 323,44 194,05 537,74 0,65% 

Jacareí 
S?o Jose dos 

Coqueiros 
FPRO - Propria LORENA 41.378 3,61 36,91 62,15 102,67 0,25% 

Jacareí Santa Rita VI FPRO - Propria GUARATINGUETA 75.144 27,54 39,33 38,54 105,41 0,14% 

Jacareí S?o Joaquim II FARD - Arrendada GUARATINGUETA 75.144 5,05 36,44 55,37 96,86 0,13% 

Jacareí Daniela FPRO - Propria GUARATINGUETA 75.144 11,12 114,36 68,33 193,81 0,26% 

Jacareí Panda FPRO - Propria IGARATA 29.332 6,58 48,88 53,18 108,64 0,37% 

Jacareí S?o Jose VIII FPAR - Parceria LORENA 41.378 15,89 117,78 108,70 242,37 0,59% 

Jacareí Do Tanque FPAR - Parceria S?O JOSE DOS CAMPOS 109.961 10,08 178,57 126,80 315,45 0,29% 

Jacareí Santa Maria V FPRO - Propria GUARATINGUETA 75.144 8,95 129,32 69,80 208,07 0,28% 

Jacareí Santa Cecilia FPAR - Parceria S?O LUIS DO PARAITINGA 61.715 7,02 49,61 61,61 118,24 0,19% 

Jacareí Velha II FPAR - Parceria LORENA 41.378 33,92 50,74 142,20 226,86 0,55% 

Jacareí 
Nossa Senhora 

Aparecida II 
FPRO - Propria NATIVIDADE DA SERRA 83.261 5,43 161,24 41,61 208,28 0,25% 

Jacareí S?o Luiz II FPAR - Parceria TREMEMBE 19.242 17,74 53,98 63,26 134,98 0,70% 

Jacareí Santana II FPAR - Parceria BARRA MANSA 54.744 16,98 88,44 214,59 320,01 0,58% 
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Jacareí Lagoinha FPRO - Propria NATIVIDADE DA SERRA 83.261 10,22 86,12 49,76 146,10 0,18% 

Jacareí Pinheirinho II FPRO - Propria GUARATINGUETA 75.144 3,18 58,64 61,84 123,66 0,16% 

Jacareí Sert?ozinho III FARD - Arrendada PINDAMONHANGABA 41.378 6,60 60,76 74,34 141,70 0,34% 

Jacareí Candonga FPAR - Parceria GUARATINGUETA 73.017 6,15 68,20 29,80 104,15 0,14% 

Jacareí Americana FPRO - Propria GUARATINGUETA 75.144 31,58 73,21 33,67 138,46 0,18% 

Jacareí Limoeiro I e II FPRO - Propria RESENDE 75.144 8,19 116,18 85,97 210,34 0,28% 

Jacareí Cordeiro FPAR - Parceria GUARATINGUETA 111.351 8,25 54,95 69,90 133,10 0,12% 

Jacareí Do Rosario FPAR - Parceria LORENA 75.144 12,08 206,48 190,28 408,84 0,54% 

Jacareí Cachoeira FPAR - Parceria GUARATINGUETA 41.378 6,67 41,96 45,76 94,39 0,23% 

Jacareí Cafundo do Meio FPRO - Propria CRUZILIA 75.144 8,31 45,75 79,05 133,11 0,18% 

Jacareí Bela Cruz FPRO - Propria CRUZILIA 52.347 51,67 560,05 832,22 1.443,94 2,76% 

Jacareí Grama FARD - Arrendada ANDRELANDIA 52.347 12,61 172,58 304,29 489,48 0,94% 

Jacareí Pedra FARD - Arrendada 
MADRE DE DEUS DE 

MINAS 
100.454 7,63 70,12 129,57 207,32 0,21% 

Jacareí Barreiro FARD - Arrendada CARRANCAS 49.357 56,73 719,05 1.138,26 1.914,04 3,88% 

Jacareí Barreiro FARD - Arrendada CARRANCAS 49.357 15,34 0,00 221,42 236,76 0,48% 

Jacareí Pio FPRO - Propria ANDRELANDIA 49.872 2,10 13,61 52,84 68,55 0,14% 

Jacareí Placas FPRO - Propria ANDRELANDIA 100.454 4,50 32,57 70,61 107,68 0,11% 

Jacareí Geriba FARD - Arrendada 
MADRE DE DEUS DE 

MINAS 
100.454 11,41 50,46 151,00 212,87 0,21% 

Jacareí Goiabeiras FARD - Arrendada 
MADRE DE DEUS DE 

MINAS 
49.357 9,32 83,64 148,25 241,21 0,49% 

Jacareí Diamantina FARD - Arrendada 
MADRE DE DEUS DE 

MINAS 
49.357 4,77 79,41 96,13 180,31 0,37% 

Jacareí Catitu FARD - Arrendada CARRANCAS 49.357 35,32 241,31 418,26 694,89 1,41% 

Jacareí Bruno FARD - Arrendada ANDRELANDIA 72.782 6,68 42,40 75,15 124,23 0,17% 

Jacareí Carapina FARD - Arrendada ANDRELANDIA 100.454 6,02 26,94 35,75 68,71 0,07% 

Jacareí Sete Valo FARD - Arrendada ANDRELANDIA 100.454 1,89 38,03 33,94 73,86 0,07% 

Jacareí Pinheiros FARD - Arrendada ANDRELANDIA 100.454 10,39 110,50 186,59 307,48 0,31% 

Jacareí Colibri FPRO - Propria CRUZILIA 100.454 8,52 196,94 117,41 322,87 0,32% 

Jacareí Pelotas FARD - Arrendada ANDRELANDIA 52.347 2,34 32,86 46,26 81,46 0,16% 

Jacareí Morro dos Ventos FARD - Arrendada PIEDADE DO RIO GRANDE 100.454 2,69 13,86 42,26 58,81 0,06% 

Jacareí Jo?o de Barro FARD - Arrendada ANDRELANDIA 32.274 0,82 13,16 27,29 41,27 0,13% 
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Jacareí Nova Esperanca FARD - Arrendada CRUZILIA 100.454 9,07 97,21 121,66 227,94 0,23% 

Jacareí Pasto de Casa FARD - Arrendada ANDRELANDIA 52.347 0,57 12,46 31,06 44,09 0,08% 

Jacareí Boa Esperanca II FARD - Arrendada ANDRELANDIA 100.454 6,12 25,93 36,62 68,67 0,07% 

Jacareí Favacho FARD - Arrendada CRUZILIA 100.454 20,98 54,57 110,67 186,22 0,19% 

Jacareí Taquaral FPRO - Propria ANDRELANDIA 52.347 2,20 69,94 47,44 119,58 0,23% 

Jacareí Fazenda Samambaia FARD - Arrendada ANDRELANDIA 100.454 50,53 102,37 186,47 339,37 0,34% 

Jacareí Do Capivari FARD - Arrendada LUMINARIAS 100.454 6,47 24,48 80,51 111,46 0,11% 

Jacareí Itapeva FARD - Arrendada ANDRELANDIA 49.872 7,08 104,80 154,26 266,14 0,53% 

Jacareí Botelhos FARD - Arrendada AREIAS 100.454 20,67 122,54 197,75 340,96 0,34% 

Jacareí S?o Francisco FARD - Arrendada AREIAS 30.657 5,86 22,81 39,63 68,30 0,22% 

Jacareí Palmeiras I FPRO - Propria QUELUZ 30.657 55,23 212,93 416,38 684,54 2,23% 

Jacareí Santa Rosa FARD - Arrendada AREIAS 24.941 6,02 64,39 58,78 129,19 0,52% 

Jacareí S?o Benedito FPRO - Propria SILVEIRAS 30.657 51,39 89,92 107,23 248,54 0,81% 

Jacareí Cava Grande FPRO - Propria REDENC?O DA SERRA 41.470 27,26 158,10 284,48 469,84 1,13% 

Jacareí Espirito Santo FPAR - Parceria JAMBEIRO 30.911 14,68 84,42 86,03 185,13 0,60% 

Jacareí 
Nossa Senhora 

Aparecida 
FARD - Arrendada JAMBEIRO 18.376 19,74 70,00 92,30 182,04 0,99% 

Jacareí Patizal do Vale Feliz FPRO - Propria PARAIBUNA 18.376 11,00 86,48 86,07 183,55 1,00% 

Jacareí Recanto do Didi FPAR - Parceria JAMBEIRO 80.979 13,28 35,62 51,41 100,31 0,12% 

Jacareí Santa Cruz I FPRO - Propria JAMBEIRO 18.376 0,06 2,35 149,84 152,25 0,83% 

Jacareí Santa Cruz I FPRO - Propria JAMBEIRO 18.376 85,25 586,03 764,18 1.435,46 7,81% 

Jacareí 
Santo Antonio 

Varadouro 
FPRO - Propria JAMBEIRO 30.911 53,89 207,97 364,14 626,00 2,03% 

Jacareí S?o Domingos FPRO - Propria JAMBEIRO 18.376 27,18 133,30 246,07 406,55 2,21% 

Jacareí São João FPRO - Propria JAMBEIRO 18.376 27,25 121,14 254,23 402,62 2,19% 

Jacareí S?o Pedro I FARD - Arrendada PARAIBUNA 18.376 129,12 799,56 1.131,31 2.059,99 11,21% 

Jacareí Serrote II FPAR - Parceria JAMBEIRO 80.979 26,50 83,07 91,01 200,58 0,25% 

Jacareí Sobradinho FARD - Arrendada S?O JOSE DOS CAMPOS 18.376 3,62 35,55 40,73 79,90 0,43% 

Jacareí Espirito Santo/Fartura FARD - Arrendada S?O JOSE DOS CAMPOS 109.961 26,18 307,20 192,99 526,37 0,48% 

Jacareí 
Hercilia / 

Mascarenhas 
FARD - Arrendada S?O JOSE DOS CAMPOS 109.961 57,78 390,35 461,20 909,33 0,83% 

Jacareí Karacy FPRO - Propria SAPUCAI-MIRIM 109.961 66,59 1.120,94 518,58 1.706,11 1,55% 

Jacareí Picapau Amarelo FARD - Arrendada MONTEIRO LOBATO 28.480 12,30 207,08 93,70 313,08 1,10% 
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Jacareí Santa Rita II FARD - Arrendada S?O JOSE DOS CAMPOS 33.274 20,43 111,78 111,44 243,65 0,73% 

Jacareí Santa Terezinha I FPRO - Propria S?O JOSE DOS CAMPOS 109.961 49,99 492,24 428,21 970,44 0,88% 

Jacareí Santo Antonio II FARD - Arrendada MONTEIRO LOBATO 109.961 7,99 46,02 72,43 126,44 0,11% 

Jacareí S?o Luiz FPRO - Propria MONTEIRO LOBATO 33.274 22,18 152,08 143,73 317,99 0,96% 

Jacareí Sert?ozinho FARD - Arrendada S?O JOSE DOS CAMPOS 33.274 12,50 56,63 53,55 122,68 0,37% 

Jacareí Campo Belo FARD - Arrendada CACAPAVA 109.961 5,81 28,27 58,85 92,93 0,08% 

Jacareí Carazal FPAR - Parceria TREMEMBE 36.991 8,10 59,31 73,25 140,66 0,38% 

Jacareí Dami?o FPAR - Parceria MONTEIRO LOBATO 19.242 51,99 365,11 362,06 779,16 4,05% 

Jacareí Kobayashi FPRO - Propria CACAPAVA 33.274 7,32 26,40 97,68 131,40 0,39% 

Jacareí Santa Terezinha II FPRO - Propria CACAPAVA 36.991 15,23 31,71 102,88 149,82 0,41% 

Jacareí S?o Lourenco FPRO - Propria CACAPAVA 36.991 16,27 54,55 174,15 244,97 0,66% 

Jacareí 
S?o Sebasti?o do Rib 

Grande 
FPRO - Propria PINDAMONHANGABA 36.991 33,92 1.584,20 

 

1.618,12 4,37% 

Jacareí Baronesa FPRO - Propria PINDAMONHANGABA 73.017 62,59 796,25 761,43 1.620,27 2,22% 

Jacareí Vagalume FPRO - Propria GUARAREMA 73.017 0,00 0,78 1,88 2,66 0,00% 

Jacareí Vagalume FPRO - Propria GUARAREMA 73.017 34,50 104,80 132,86 272,16 0,37% 

Jacareí Cobras FPRO - Propria JACAREI 46.007 44,40 60,83 82,55 187,78 0,41% 

Jacareí Santa Rita IV FPRO - Propria GUARAREMA 46.007 23,12 331,88 111,02 466,02 1,01% 

Jacareí Vitoria FPRO - Propria JACAREI 27.050 4,59 31,28 51,39 87,26 0,32% 

Jacareí Invernada Bugio FPAR - Parceria PIRACAIA 46.007 31,85 323,45 299,70 655,00 1,42% 

Jacareí 
Nossa Senhora 

d'Ajuda 
FPRO - Propria CACAPAVA 38.473 21,89 63,40 274,51 359,80 0,94% 

Jacareí Conceic?o I FPRO - Propria CACAPAVA 36.991 14,76 74,62 157,66 247,04 0,67% 

Jacareí Conceic?o I FPRO - Propria CACAPAVA 36.991 19,14 34,04 125,60 178,78 0,48% 

Jacareí S?o Gabriel FPRO - Propria NATIVIDADE DA SERRA 62.592 11,26 242,46 

 

253,72 0,41% 

Jacareí Gaspar FPRO - Propria CACAPAVA 83.261 69,05 195,05 331,00 595,10 0,71% 

Jacareí Gaspar FPRO - Propria CACAPAVA 83.261 11,17 36,57 229,70 277,44 0,33% 

Jacareí 
Nossa Senhora da 

Gloria 
FPRO - Propria CACAPAVA 62.592 40,60 371,51 223,84 635,95 1,02% 

Jacareí Independencia II FPAR - Parceria REDENC?O DA SERRA 36.991 66,20 310,09 519,86 896,15 2,42% 

Jacareí Jambeiro FPRO - Propria PINDAMONHANGABA 30.911 18,99 61,08 183,62 263,69 0,85% 

Jacareí S?o Jose I FPRO - Propria CACAPAVA 73.017 19,39 140,57 157,45 317,41 0,43% 

Jacareí Quilombo FPAR - Parceria TAUBATE 62.592 30,21 230,13 304,96 565,30 0,90% 
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Jacareí Santa Cruz II FPRO - Propria NATIVIDADE DA SERRA 83.261 23,14 151,17 189,62 363,93 0,44% 

Jacareí Modelo FPRO - Propria CACAPAVA 36.991 7,77 44,55 184,98 237,30 0,64% 

Jacareí S?o Francisco II FPRO - Propria REDENC?O DA SERRA 30.911 5,75 41,82 81,81 129,38 0,42% 

Jacareí Santa FPRO - Propria TAUBATE 62.592 17,35 228,19 212,25 457,79 0,73% 

Jacareí S?o Jose II FPRO - Propria S?O LUIS DO PARAITINGA 61.715 52,04 234,72 537,05 823,81 1,33% 

Jacareí 
Nossa Senhora de 

Lourdes 
FARD - Arrendada S?O LUIS DO PARAITINGA 61.715 27,93 162,52 190,85 381,30 0,62% 

Jacareí Rio Claro FPRO - Propria CACAPAVA 36.991 8,48 104,68 91,10 204,26 0,55% 

Jacareí S?o Jose III FPRO - Propria S?O LUIS DO PARAITINGA 61.715 12,98 98,06 144,96 256,00 0,41% 

Jacareí Luiza Miranda FARD - Arrendada TAUBATE 62.592 19,37 68,61 133,49 221,47 0,35% 

Jacareí Pinheiral FARD - Arrendada NATIVIDADE DA SERRA 83.261 4,96 45,24 29,71 79,91 0,10% 

Jacareí Una FPRO - Propria TAUBATE 62.592 20,97 258,41 214,73 494,11 0,79% 

Jacareí Agua Branca FPRO - Propria REDENC?O DA SERRA 30.911 9,23 27,89 68,00 105,12 0,34% 

Jacareí Beira Rio FPRO - Propria NATIVIDADE DA SERRA 83.261 28,61 284,16 161,80 474,57 0,57% 

Jacareí Tres Estrelas FPAR - Parceria REDENC?O DA SERRA 30.911 17,26 61,93 160,01 239,20 0,77% 

Jacareí Tres Marias FPRO - Propria PINDAMONHANGABA 73.017 21,45 110,91 214,95 347,31 0,48% 

Jacareí Boa Esperanca FPRO - Propria LORENA 41.378 4,56 224,72 204,53 433,81 1,05% 

Jacareí Riacho Fundo FPRO - Propria CANAS 5.349 6,59 53,58 42,57 102,74 1,92% 

Jacareí Riacho Fundo FPRO - Propria CANAS 5.349 0,65 1,38 23,05 25,08 0,47% 

Jacareí Calipso FPRO - Propria S?O LUIS DO PARAITINGA 61.715 11,79 82,23 147,96 241,98 0,39% 

Jacareí Santo Antonio IV FPRO - Propria CANAS 5.349 26,41 150,29 223,27 399,97 7,48% 

Jacareí Serra do Mato Dentro FPRO - Propria CACHOEIRA PAULISTA 28.784 4,58 18,13 24,21 46,92 0,16% 

Jacareí Pio X FPRO - Propria S?O LUIS DO PARAITINGA 61.715 12,76 41,97 85,53 140,26 0,23% 

Jacareí Porto do Meira FPRO - Propria LORENA 41.378 23,59 112,54 204,37 340,50 0,82% 

Jacareí Alianca FPRO - Propria PIQUETE 17.588 26,96 101,65 146,02 274,63 1,56% 

Jacareí Santo Antonio V FARD - Arrendada CACHOEIRA PAULISTA 28.784 16,70 36,39 102,49 155,58 0,54% 

Jacareí Santa Lucia FARD - Arrendada GUARATINGUETA 75.144 11,32 60,94 150,25 222,51 0,30% 

Jacareí Salto Goiabal FPAR - Parceria QUELUZ 24.941 34,65 207,66 205,24 447,55 1,79% 

Jacareí Santa Lucia II FPRO - Propria CACHOEIRA PAULISTA 28.784 8,07 37,02 49,92 95,01 0,33% 

Jacareí Santo Antonio VI FPRO - Propria S?O LUIS DO PARAITINGA 61.715 3,63 26,12 45,12 74,87 0,12% 

Jacareí Lago Azul FPRO - Propria LORENA 41.378 14,00 34,95 108,89 157,84 0,38% 

Jacareí Cachoeira II FPAR - Parceria AREIAS 30.657 12,94 44,84 111,61 169,39 0,55% 
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Jacareí Conceic?o II FPAR - Parceria AREIAS 30.657 15,93 75,94 138,90 230,77 0,75% 

Jacareí Conceic?o II FPAR - Parceria AREIAS 30.657 0,00 0,00 14,05 14,05 0,05% 

Jacareí Campo Novo FPAR - Parceria AREIAS 30.657 31,44 32,11 67,72 131,27 0,43% 

Jacareí Campo Novo FPAR - Parceria AREIAS 30.657 0,00 2,87 

 

2,87 0,01% 

Jacareí Santa Maria III FPAR - Parceria AREIAS 30.657 2,63 15,02 37,64 55,29 0,18% 

Jacareí Salto FPAR - Parceria CRUZEIRO 30.457 8,82 146,35 68,42 223,59 0,73% 

Jacareí Recreio FPAR - Parceria LAVRINHAS 17.137 19,83 150,91 137,16 307,90 1,80% 

Jacareí Serrinha FPRO - Propria SANTA BRANCA 27.500 15,34 127,15 117,54 260,03 0,95% 

Jacareí Jardim da Dinda FPAR - Parceria JAMBEIRO 18.376 14,75 62,83 62,52 140,10 0,76% 

Jacareí Santa Elisa FPRO - Propria REDENC?O DA SERRA 30.911 22,74 99,71 211,40 333,85 1,08% 

Jacareí Figueira FPRO - Propria CANAS 5.349 7,36 36,66 101,51 145,53 2,72% 

Jacareí S?o Roque II FPAR - Parceria QUELUZ 24.941 7,14 22,81 52,91 82,86 0,33% 

Jacareí Palmeiras II FPRO - Propria APARECIDA 12.094 15,97 87,50 128,98 232,45 1,92% 

Jacareí Caieiras FPAR - Parceria TAUBATE 62.592 12,64 166,93 109,77 289,34 0,46% 

Jacareí Chale Azul FPAR - Parceria LAVRINHAS 17.137 19,15 101,90 230,62 351,67 2,05% 

Jacareí Campo Alegre FPRO - Propria TREMEMBE 19.242 27,32 113,75 187,21 328,28 1,71% 

Jacareí Tanque Verde FPRO - Propria TREMEMBE 19.242 17,92 66,57 146,08 230,57 1,20% 

Jacareí Santa Maria IV FPAR - Parceria AREIAS 30.657 4,81 48,81 74,03 127,65 0,42% 

Jacareí Vida Nova FPRO - Propria CUNHA 140.717 7,41 52,00 74,07 133,48 0,09% 

Jacareí Santa Julia I FPRO - Propria CRUZEIRO 30.457 6,47 28,14 45,57 80,18 0,26% 

Jacareí Santa Julia II FARD - Arrendada CRUZEIRO 30.457 12,38 48,25 79,91 140,54 0,46% 

Jacareí Banhar?o FPRO - Propria CUNHA 140.717 11,76 162,08 198,05 371,89 0,26% 

Jacareí Varzea do Tanque FPRO - Propria CUNHA 140.717 18,10 87,12 176,48 281,70 0,20% 

Jacareí Sitio Velho FPRO - Propria CUNHA 140.717 6,49 42,32 109,11 157,92 0,11% 

Jacareí S?o Benedito II FPRO - Propria CUNHA 140.717 2,42 15,70 30,76 48,88 0,03% 

Jacareí 
Comprida e Varzea do 

Tanque 
FPRO - Propria CUNHA 140.717 20,08 110,79 142,99 273,86 0,19% 

Jacareí Santa Edwiges FPRO - Propria GUARATINGUETA 75.144 0,00 0,00 1,28 1,28 0,00% 

Jacareí Santa Edwiges FPRO - Propria GUARATINGUETA 75.144 56,19 596,03 634,46 1.286,68 1,71% 

Jacareí Santa Rita V FPRO - Propria GUARATINGUETA 75.144 0,00 0,00 117,44 117,44 0,16% 

Jacareí Santa Rita V FPRO - Propria GUARATINGUETA 75.144 26,16 546,54 242,21 814,91 1,08% 

Jacareí S?o Benedito III FPAR - Parceria NATIVIDADE DA SERRA 83.261 14,49 200,36 110,08 324,93 0,39% 
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Jacareí 
Santa Cruz dos 

Coqueiros 
FPAR - Parceria REDENC?O DA SERRA 30.911 38,86 175,85 243,64 458,35 1,48% 

Jacareí Independencia FPAR - Parceria RESENDE 111.351 18,66 78,42 160,87 257,95 0,23% 

Jacareí Monte Alegre FPAR - Parceria RESENDE 111.351 52,15 165,86 343,07 561,08 0,50% 

Jacareí S?o Pedro III FPAR - Parceria RESENDE 111.351 11,67 50,07 122,71 184,45 0,17% 

Jacareí Caximonan FPAR - Parceria RESENDE 111.351 9,83 67,76 90,53 168,12 0,15% 

Jacareí Sitio Sal?o FPRO - Propria CUNHA 140.717 3,97 36,55 19,85 60,37 0,04% 

Jacareí Nevada FPRO - Propria NATIVIDADE DA SERRA 83.261 7,12 92,51 63,35 162,98 0,20% 

Jacareí Montanha FPRO - Propria GUARATINGUETA 75.144 8,03 65,20 72,26 145,49 0,19% 

Jacareí Sert?ozinho II FPRO - Propria S?O LUIS DO PARAITINGA 61.715 20,41 114,13 190,16 324,70 0,53% 

Jacareí Vila Rica FPAR - Parceria PINDAMONHANGABA 73.017 12,17 124,74 74,84 211,75 0,29% 

Jacareí Pinheirinho FPRO - Propria GUARATINGUETA 75.144 10,50 23,57 41,10 75,17 0,10% 

Jacareí Jo?o da Silva FPRO - Propria APARECIDA 12.094 0,75 8,39 15,83 24,97 0,21% 

Jacareí Novela FARD - Arrendada GUARATINGUETA 75.144 5,57 36,93 63,11 105,61 0,14% 

Jacareí Ribeir?o do Meio FPRO - Propria GUARATINGUETA 75.144 4,66 29,32 38,44 72,42 0,10% 

Jacareí Roque Mota FPRO - Propria CUNHA 140.717 4,51 13,71 25,61 43,83 0,03% 

Jacareí Balaeiro FPRO - Propria CUNHA 140.717 6,54 34,59 62,85 103,98 0,07% 

Jacareí Retorno FPRO - Propria JACAREI 46.007 1,68 27,56 31,40 60,64 0,13% 

Jacareí Jardim FPAR - Parceria S?O JOSE DOS CAMPOS 109.961 22,96 292,77 188,56 504,29 0,46% 

Jacareí Goncalo FPRO - Propria GUARATINGUETA 75.144 36,38 134,87 97,05 268,30 0,36% 

Jacareí Leopoldina FPRO - Propria GUARATINGUETA 75.144 2,23 21,55 33,96 57,74 0,08% 

Jacareí Ponte FPRO - Propria RESENDE 111.351 50,66 199,34 142,69 392,69 0,35% 

Jacareí S?o Sebasti?o FPRO - Propria SILVEIRAS 41.470 63,98 338,09 369,47 771,54 1,86% 

Jacareí Santa Rita do Pinheiro FPRO - Propria GUARATINGUETA 75.144 0,39 68,67 8,71 77,77 0,10% 

Jacareí Santa Matilde FPRO - Propria PINDAMONHANGABA 73.017 7,05 47,79 77,01 131,85 0,18% 

Jacareí Varadouro FPRO - Propria JAMBEIRO 18.376 16,75 47,73 20,45 84,93 0,46% 

Jacareí Recreio do Pinheiro FPRO - Propria NATIVIDADE DA SERRA 83.261 4,97 51,09 59,70 115,76 0,14% 

Jacareí Humaita FPRO - Propria SILVEIRAS 41.470 11,97 85,01 96,40 193,38 0,47% 

Jacareí Vale dos Sonhos FPRO - Propria REDENC?O DA SERRA 30.911 8,28 69,49 65,93 143,70 0,46% 

Jacareí Reino FPRO - Propria ROSEIRA 13.019 78,51 296,36 264,51 639,38 4,91% 

Jacareí Ponte Nova FPRO - Propria RESENDE 111.351 14,40 139,71 132,70 286,81 0,26% 

Jacareí Santa Se FPRO - Propria JACAREI 46.007 3,91 14,99 21,04 39,94 0,09% 
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Jacareí Soledade II FPRO - Propria RESENDE 111.351 10,31 238,37 145,38 394,06 0,35% 

Jacareí Bonfim FPAR - Parceria CACAPAVA 36.991 138,69 596,68 401,80 1.137,17 3,07% 

Jacareí S?o Miguel FPRO - Propria NATIVIDADE DA SERRA 83.261 24,27 189,94 172,59 386,80 0,46% 

Jacareí JR FPRO - Propria LAVRINHAS 17.137 25,16 140,15 159,98 325,29 1,90% 

Jacareí Capuava FPAR - Parceria CRUZEIRO 30.457 23,70 61,11 67,99 152,80 0,50% 

Jacareí S?o Jose do Tanque FPRO - Propria PINDAMONHANGABA 73.017 29,19 202,98 204,74 436,91 0,60% 

Jacareí Rio Das Cobras FPRO - Propria IGARATA 29.332 19,37 154,11 207,89 381,37 1,30% 

Jacareí Barro Branco FPRO - Propria IGARATA 29.332 1,91 17,06 30,30 49,27 0,17% 

Jacareí 
Soledade/S?o 

Goncalo 
FPAR - Parceria RESENDE 111.351 2,48 105,55 131,83 239,86 0,22% 

Jacareí Jatai FPRO - Propria JAMBEIRO 18.376 5,13 79,24 54,30 138,67 0,75% 

Jacareí Jatai FPRO - Propria JAMBEIRO 18.376 3,14 

 

25,03 28,17 0,15% 

Jacareí Guaruja FPRO - Propria LORENA 41.378 25,01 202,86 113,70 341,57 0,83% 

Jacareí Urutay FPAR - Parceria PARAIBUNA 80.979 9,92 56,68 86,71 153,31 0,19% 

Jacareí Ronco FPRO - Propria LORENA 41.378 6,99 44,34 36,85 88,18 0,21% 

Jacareí Rodeio FARD - Arrendada S?O JOSE DO BARREIRO 57.710 5,85 47,02 63,23 116,10 0,20% 

Jacareí Santa Clara III FPRO - Propria TAUBATE 62.592 6,41 67,40 87,55 161,36 0,26% 

Jacareí S?o Jose VII FPRO - Propria TREMEMBE 19.242 7,29 137,35 83,37 228,01 1,18% 

Jacareí Santo Antonio I FPRO - Propria GUARATINGUETA 75.144 14,81 134,89 82,29 231,99 0,31% 

Jacareí Palmeira FPRO - Propria GUARATINGUETA 75.144 0,72 41,96 3,35 46,03 0,06% 

Jacareí Chumbo Grosso FARD - Arrendada GUARATINGUETA 75.144 4,04 64,59 69,88 138,51 0,18% 

Jacareí Bom Jardim FPAR - Parceria APARECIDA 12.094 2,26 7,25 29,67 39,18 0,32% 

Jacareí Sinho FPAR - Parceria JAMBEIRO 18.376 7,11 88,35 53,27 148,73 0,81% 

Jacareí S?o Benedito IV FPAR - Parceria JACAREI 46.007 10,56 72,92 62,51 145,99 0,32% 

Jacareí Santa Martha FARD - Arrendada RESENDE 111.351 1,48 18,21 22,16 41,85 0,04% 

Jacareí Passa Vinte FPAR - Parceria CRUZEIRO 30.457 5,90 49,97 59,67 115,54 0,38% 

Jacareí Abra?o FARD - Arrendada JAMBEIRO 18.376 7,08 40,58 50,45 98,11 0,53% 

Jacareí Sete Voltas FPRO - Propria TAUBATE 62.592 25,08 250,58 198,57 474,23 0,76% 

Jacareí S?o Jose IX FPRO - Propria LORENA 41.378 6,66 81,53 92,85 181,04 0,44% 

Jacareí Lampi?o FPAR - Parceria JAMBEIRO 18.376 7,30 50,85 47,54 105,69 0,58% 

Jacareí Esperanca FPRO - Propria GUARATINGUETA 75.144 6,38 71,49 38,34 116,21 0,15% 

Jacareí Marambaia FPAR - Parceria GUARATINGUETA 75.144 20,76 88,48 100,37 209,61 0,28% 
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Jacareí Do Sert?o FARD - Arrendada TAUBATE 62.592 6,15 112,70 80,80 199,65 0,32% 

Jacareí Mato Dentro FARD - Arrendada CANAS 5.349 8,97 252,53 55,68 317,18 5,93% 

Jacareí Mato Dentro FARD - Arrendada CANAS 5.349 1,59 

 

39,72 41,31 0,77% 

Jacareí Boa Vista FARD - Arrendada LORENA 41.378 3,86 76,72 58,11 138,69 0,34% 

Jacareí Flor Branca FARD - Arrendada GUARATINGUETA 75.144 35,52 87,42 110,84 233,78 0,31% 

Jacareí Santa Terezinha IV FARD - Arrendada GUARATINGUETA 75.144 10,64 136,94 129,97 277,55 0,37% 

Jacareí Passa Vinte II FARD - Arrendada CRUZEIRO 30.457 4,51 19,14 23,60 47,25 0,16% 

Jacareí 
S?o Jose Boa 

Esperanca 
FARD - Arrendada NATIVIDADE DA SERRA 83.261 5,01 79,03 61,46 145,50 0,17% 

Jacareí Cedro Taquaral FPRO - Propria RESENDE 111.351 10,84 252,73 45,88 309,45 0,28% 

Jacareí Rio Branco FARD - Arrendada CACHOEIRA PAULISTA 28.784 19,15 118,36 184,75 322,26 1,12% 

Jacareí Itamirim FARD - Arrendada JACAREI 46.007 7,19 55,99 49,71 112,89 0,25% 

Jacareí Estiva FARD - Arrendada CUNHA 140.717 9,18 57,20 90,98 157,36 0,11% 

Jacareí Santo Antonio VIII FARD - Arrendada CACHOEIRA PAULISTA 28.784 16,71 76,26 152,69 245,66 0,85% 

Jacareí Bela Vista FARD - Arrendada CRUZEIRO 30.457 7,41 64,78 87,45 159,64 0,52% 

Jacareí Americana II FARD - Arrendada GUARATINGUETA 75.144 12,83 54,39 96,19 163,41 0,22% 

Jacareí Santa Terezinha V FARD - Arrendada JACAREI 46.007 8,27 89,58 98,09 195,94 0,43% 

Jacareí Santa Terezinha VI FARD - Arrendada JACAREI 46.007 4,29 23,41 38,51 66,21 0,14% 

Jacareí 
São Benedito do 

Paraitinga 
FPRO - Propria CUNHA 140.717 0,47 12,04 24,89 37,40 0,03% 

AREA TOTAL REGIONAL JACAREI 15.980.539 5.223,33 36.571,70 39.820,71 81.615,74 0,51% 

AREA TOTAL UNIDADE SÃO PAULO 24.903.866 10.085,13 62.549,89 85.570,85 158.205,87 0,64% 

 

Quadro 03 - Áreas incluídas no escopo de certificação Cerflor para a Região Florestal do Vale do Paraíba 
Fonte: Fibria SP, Março / 2013 
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1.4 Distribuição de Florestas Plantadas e Áreas Naturais 

 

Área total auditada: 158.205,87 ha, nas quais, estão distribuidas conforme quadros 1 e 

2 acima ilustrados. 

 

 
2. Manejo Florestal 

 

2.1 Características Regionais 

 

O processo de ocupação e uso do solo na Bacia do Rio Paraíba do Sul, intensificado 

nos últimos 200 anos a partir da cafeicultura, resultou na completa transformação de 

uma paisagem predominantemente florestal para outra paisagem dominada por 

pastagens. 

O trecho fluminense da bacia é o que detém a maior extensão de remanescentes da 

Mata Atlântica, embora o percentual de florestas em relação ao território da bacia 

(13,2%) seja inferior ao que foi identificado para todo o Estado do Rio de Janeiro pela 

Fundação SOS Mata Atlântica (21%). O trecho mineiro da bacia do Paraíba do Sul é o 

que se encontra mais desmatado e o que apresenta a maior extensão e o maior 

percentual de áreas de campo/pastagem. Do que restou na bacia, a floresta ombrófila 

ocupa maior área, respondendo por 7,4% dos remanescentes de florestas, a maior 

parte (52%) no Estado de São Paulo, 46% no Rio de Janeiro e 1,7% em Minas Gerais. 

Dos remanescentes de floresta estacional, 51% estão em terras mineiras, 47% em 

terras fluminenses e apenas 2,3% no trecho paulista da bacia. 

2.1.1. Biomas e Ecossistemas presentes  

Fauna e flora 

 

A caracterização do ambiente natural de ocorrência na área de abrangência do projeto 

Fibria se dá por meio de diagnósticos e monitoramento da fauna e flora. De maneira 

geral, os trabalhos buscam identificar, de forma aleatória ou sistemática, a lista de 

espécies da fauna e flora local, possibilitando identificar espécies críticas (protegidas 

por legislação), mapear os habitats das espécies endêmicas, raras e ameaçadas de 
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extinção, buscar oportunidade de estudos mais aprofundados, ações de restauração 

para a flora ou incremento das condições ambientais para a fauna.   

A partir destes resultados, objetiva-se implantar ou subsidiar várias ações ambientais 

visando a melhoria na performance ambiental das atividades operacionais, tais como 

implantação de áreas de recuperação da flora, reintrodução de espécies da fauna (não 

utilizada atualmente), programa de educação ambiental, locação de reserva legal, 

formação de corredor ecológico, entre outras. O quadro a seguir mostra o número de 

espécies de fauna e flora registrado para a unidade florestal São Paulo desde 2001. 

 

Componentes 

Número de 

espécies e 

morfoespécies 

Número de 

espécies 

Espécies ameaçadas de extinção 

IUCN IBAMA São Paulo 
IUCN, IBAMA 

e São Paulo 

Flora 1.961 1.250 37 9 20 57 

Aves - 407 7 6 23 23 

Mamíferos - 41 5 10 12 13 

Quadro  - Fauna e Flora Unidade Florestal São Paulo 
Fonte: Meio Ambiente Florestal, 2013 

 

Monitoramento ambiental 

 
A estratégia de conservação ambiental fundamenta-se em dois fatores principais: (i) 

conhecimento do meio no qual a Fibria SP atua; e (ii) definição das atividades 

operacionais que são desenvolvidas nestes ambientes. 

A estratégia de monitoramento fundamenta-se no estudo das fazendas presentes nas 

diferentes situações ambientais determinadas pela combinação de aspectos 

fitofisionômicos, climáticos e altimétricos.  

De acordo com o descrito no item 6.2.1, os resultados dos trabalhos desenvolvidos 

nesta área temática são os principais subsídios para a identificação de novos estudos 

(diagnósticos ou monitoramentos ambientais) nas áreas da empresa. Para tanto, 

realiza-se o cruzamento de informações dos resultados ambientais e das atividades 

operacionais de produção de mudas (viveiro), silvicultura (implantação e manutenção), 

estradas, colheita e transporte, com base na escala e intensidade destes elementos, 

visando definir locais representativos denominados unidades de monitoramento para a 

instalação de novos estudos. Os monitoramentos são fundamentais para o processo 
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de melhoria contínua do desempenho ambiental, na medida em que seus resultados 

são analisados para a definição de oportunidades de melhoria no manejo florestal e 

conservação das áreas naturais.  

Atualmente, a empresa desenvolve trabalhos nas unidades de estudos ambientais 

descritas no quadro abaixo: 

Unidade de Estudo Título Indicador 

Vale do Paraíba Monitoramento da fauna e regeneração da flora Fauna e Flora 

Vale do Paraíba Caracterização da flora Flora 

Região Capão Bonito Monitoramento da fauna e regeneração da flora Fauna e Flora 

Região Capão Bonito Caracterização da flora Flora 

Fazenda Santa Marta, Igaratá/SP 
Monitoramento das operações florestais como base na bacia hidrográfica como 

unidade de manejo 
Água 

Fazenda Santa Inês, Capão Bonito/SP 
Monitoramento das operações florestais como base na bacia hidrográfica como 

unidade de manejo 
Água 

Quadro - Trabalhos de pesquisas ambientais 
Fonte: Meio Ambiente Fibria SP, 2013 

 

As figuras a seguir ilustram a distribuição e situação das fazendas e os 

monitoramentos ambientais da Fibria Unidade Florestal São Paulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura - Fazendas com monitoramento de flora e/ou fauna na região florestal do Vale do Paraíba e a 

localização dos remanescentes de cobertura florestal nativa, com a inserção dos centros urbanos. Fonte: 

Fibria SP, 2012 
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Figura - Situações ambientais no Vale do Paraíba 

Fonte: Fibria SP, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura - Situações ambientais no Vale do Paraíba e Capão Bonito 

Fonte: Fibria SP, 2012 
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2.1.2. Geologia 

 

O material de origem dos solos da Região do Vale do Paraíba do Sul está relacionado 

à geologia e tipos de rochas descritos a seguir. 

a) Rochas Sedimentares 

Formação Caçapava: depósitos fluviais incluindo arenitos com lentes subordinadas de 

folhelhos e termos arcosianos e conglomeráticos.  

Formação Tremembé: depósitos lacustrinos incluindo folhelhos e argilitos localmente 

pirobituminosos, com intercalações de arenito, brechas e conglomerados.  

 b) Rochas Cristalinas 

Proterozóico Superior: extensos conjuntos de rochas cristalinas e metamórficas, em 

vários graus de metamorfismo e composição muito variada e com sua distribuição 

geográfica, em linhas gerais, condicionada a orientação de grandes e extensos 

lineamentos de falhas transcorrentes (de deslizamento horizontal). São constituídos de 

migmatitos, xistos, quartzitos, filitos, calcários dolomíticos, metassiltitos. 

Proterozóico inferior: gnaisses a biotita, hornblenda e granada com grau variável de 

migmatização, associados a migmatitos de estruturas diversas e intercalações de não 

individualizadas de quartzitos, xistos. 

Região florestal de Capão Bonito 
 

O material de origem dos solos da região de Capão Bonito está relacionado à geologia 

e tipos de rochas descritos a seguir. 

a) Grupo Passa Dois 
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Esta formação é a principal responsável na gênese dos solos que recobrem as 

fazendas das Regionais Capão Bonito, Itapeva e Itapetininga. Em São Paulo esta 

formação apresenta-se como uma complexa associação de variadas litofácies, quase 

todas detríticas, que se sucedem vertical e horizontalmente, de maneira mais ou 

menos rápida. No estado de São Paulo as litologias predominantes são arenitos de 

granulação heterogênea, mineralogicamente imaturos.  

Constituem-se de camadas delgadas a bancos, cuja espessura pode alcançar várias 

dezenas de metros. São maciços ou mostram estratificação plano paralela a cruzada, 

de corrente aquosa. Como estruturas primárias denotam também, certa freqüência 

marcas de ondas e acamamento gradacional: arenitos de granulação variada, 

imaturos, passando a arcóseos, siltitos, folhelhos, ritmitos; raras camadas de carvão.  

b) Grupo Açungui 
 

Mais especificamente esta formação geológica é constituída de rochas metamórficas 

pertencentes ao Complexo Cristalino. Complexo Pilar: Filitos, quartzo filitos e 

metassiltitos com intercalações subordinadas de micaxisto e quartzitos. Estas rochas 

dão origem a solos pedologicamente pouco desenvolvidos. 

Geomorfologia 
 

Região florestal do Vale do Paraíba 
 

A região do Vale do Paraíba do Sul é parte integrante do Planalto Atlântico. O seu 

relevo caracteriza-se por uma depressão alongada, de origem tectônica, ladeada pelas 

Serras do Mar e da Mantiqueira. Nela pode-se distinguir as seguintes sub-divisões 

naturais descritas a seguir. 

a) Região do Vale Superior ou Sub-Região do Alto Paraíba, que se estende desde sua 

nascente até Guararema. Esta por sua vez, subdivide-se em duas porções: o Planalto 
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do Paraitinga e o Maciço da Bocaina. 

b) A região do Vale Médio Superior, de Guararema até Cachoeira Paulista. Nela está a 

região de passagem, cercada ao norte pela Serra da Mantiqueira e ao sul pela Serra 

da Quebra Cangalha e de Jambeiro, na denominada Bacia Terciária de Taubaté, que 

se estende por uma área de planície inundável de mais ou menos 4 km de largura.  

c) A região do Vale Médio Inferior que compreende a faixa de terra no Estado de São 

Paulo. Nela encontramos duas sub-regiões distintas: a da “Soleira”, que vai desde 

Cachoeira Paulista até Queluz, separando a bacia Terciária de Taubaté da Bacia 

Terciária de Rezende; e, outra, que acompanha o sopé da Serra da Bocaina e vai até 

Bananal, denominada de “garupas”, onde estão situados os famosos “Mares de 

Morros”. 

 

Região florestal de Capão Bonito 
 

Segundo o Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo as fazendas da Unidade 

Capão Bonito estão localizadas na Província Geomorfológica da Depressão Periférica, 

Zona do Paranapanema, no contato com o Planalto Atlântico junto a zona do Planalto 

de Guapiara. Os tipos de relevo que ocorrem na área estudada estão descritos a 

seguir. 

a) Colinas médias: Com interflúvios com áreas superiores a 4 Km2, topos extensos e 

aplainados, vertentes com perfis retilíneos a convexos. Drenagem de média a baixa 

densidade, padrão sub-retangular. Este padrão de relevo está relacionado às rochas 

sedimentares de composição argilosa e/ou siltosa e consequentemente aos solos daí 

originados.  

b) Morrotes alongados e espigões: Predominam interflúvios sem orientação 

preferencial, topos angulosos a achatados, vertentes ravinadas com perfis retilíneos. 
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Drenagem de média a alta densidade, padrão dendrítico, vales fechados. Este padrão 

de relevo está relacionado à sedimentos arenosos ou siltosos, com variação 

granulométrica lateral, o que condiciona resistência diferenciada à modelagem do 

terreno pela erosão geológica 

2.1.3 Clima 

Região florestal do Vale do Paraíba 

 

O Mapa Pedológico do Estado de São Paulo indica o predomínio de Latossolos 

Amarelo e Vermelho Amarelo no relevo de Colinas e Tabuleiros, derivados de rochas 

sedimentares ao longo do Rio Paraíba do Sul. Nos terraços do rio são assinalados 

Gleissolos Melânicos, ou mais apropriadamente associados aos Neossolos Fúlvicos. 

No relevo de morros estão assinalados a ocorrências dominante de Argissolos 

Vermelho e Vermelho Amarelo, Distróficos e Eutróficos associados a Cambissolos 

Háplicos Latossólicos ou típicos, predominando a textura argilosa.  

No relevo de montanhas (Serras da Mantiqueira, Quebra Cangalha), o mapa indica a 

dominância de Cambissolos Háplicos e nas maiores altitudes cambissolos húmicos, 

estes condicionados pela baixa temperatura média anual que favorece a acumulação 

de matéria orgânica.  

Região florestal de Capão Bonito 

 

As principais classes de solos segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 

(Embrapa solos, 2006) estão descritos a seguir. 

a) Latossolos 

De maneira geral, predominam os Latossolos Vermelhos, constituídos por material 

mineral, apresentando horizonte B latossólico, imediatamente abaixo de qualquer tipo 
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de horizonte A, dentro de 200 cm da superfície do solo ou dentro de 300 cm, se o 

horizonte A apresenta mais que 150 cm de espessura. Os solos são virtualmente 

destituídos de minerais primários ou secundários menos resistentes ao intemperismo e 

têm capacidade de troca de cátions baixa inferior a 17 cmolc/kg de argila sem 

correção para carbono, comportando variações desde solos predominantemente 

cauliníticos, com valores de Ki mais altos, em torno de 2, admitindo o máximo de 2,2 

até solos oxidícos de Ki extremamente baixo. 

São normalmente muito profundos (maior que 2 metros de profundidade), sendo a 

espessura do solum raramente inferior a um metro. Têm sequência de horizontes A, B, 

C, com pouca diferenciação de horizontes e transições usualmente difusas ou 

graduais.  

b) Argissolos 

São solos com significativo aumento de argila entre os horizontes A e Bt, geralmente 

de textura arenosa/média e estão distribuídos sobre rochas arenosas da formação 

Itararé, em relevo de colinas dissecadas, relevo suave a fortemente ondulado. São 

distróficos (pobres em Ca, Mg, K), medianamente profundos a pouco profundos e 

apresentam alta erodibilidade devido a composição granulométrica diferenciada entre 

horizonte A e Bt.  

c) Cambissolos 

São solos em estágio inicial de pedogênese, ricos em minerais primários e fragmentos 

de rocha. A profundidade efetiva geralmente é entre 50 e 100 cm. Sua composição 

granulométrica é muito variada (função direta do emsamento rochoso) e na região são 

predominantemente distróficos.  
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Geralmente ocorrem em relevo de vertentes dissecado (obviamente quase exposição 

do embasamento rochoso ou associado a este), e com classes de declividade entre 

ondulado a fortemente ondulado.  

2.1.4. Recursos Hídricos Disponíveis 

Hidrografia 

 

Região florestal do Vale do Paraíba 

 

Localizada na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, destacam-se como principais 

cursos d’água o Rio Paraibuna, Paraitinga, Pomba, Jaguari, Muriaé e Caramgola, além 

do próprio Rio Paraíba da Sul que se estende ao longo de quase todo o comprimento 

do estado do Rio de Janeiro e separa parte deste estado do estado de Minas Gerais. 

A região apresenta ainda diversos córregos, riachos e lagoas. 

Região florestal de Capão Bonito 

 

Localizada na bacia hidrográfica do rio Paranapanema, destacam-se como principais 

cursos d’água o Rio Paranapitanga, Rio das Almas e o próprio Rio Paranapanema, 

divisor natural dos territórios dos Estados de São Paulo e Paraná. A região apresenta 

ainda diversos córregos, riachos e lagoas. 

2.1.5.  Identificação de Vestígios Arqueológicos e Paleontológicos 

Sítios históricos 

 

Nas integrações de funcionários são realizadas orientações para conscientizar para 
adoção de práticas quanto à identificação de sítios arqueológicos nas áreas de 
influencia da empresa. 
 
Nas atividades de manejo florestal (preparo do solo, plantio, inventário e colheita) 
quando detectado a existência no local da presença de pedaços de cerâmica, 
grafismos rupestres ou outros sinais que demonstrem ocorrência de sítios 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Para%C3%ADba_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1
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arqueológicos nas áreas onde a atividade de manejo será realizada, deve-se realizar a 
identificação com fita em um raio de 50 metros.  
 

 

 
Figura -  Localização das principais unidades de conservação do Estado de São Paulo e fazendas 

da Fibria SP 

Fonte: Fibria SP, 2012 

 
A equipe de Meio Ambiente Florestal deve visitar o local para verificar a significância 
da descoberta, solicitar registro em mapa e avaliar as oportunidades de conservação e 
integração com a comunidade local e/ou científica. Caso o local seja de interesse 
histórico será informado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e o 
local será preservado. 
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2.1.6. Unidades de Conservação e Locais de Interesse Comunitário 

 

Florestas de Alto Valor de Conservação 

 

Todas as florestas contêm valores ou funções ambientais e sociais, além dos valores 

produtivos, tais como espécies de fauna e flora e seus habitats, proteção de recursos 

hídricos, entre outros. Quando os valores são considerados extraordinários, a floresta 

pode ser definida como Floresta de Alto Valor de Conservação (FAVC ou HCVF, do 

inglês "High Conservation Value Forest", HCV Resource Network, 2007), sendo alvo 

de uma gestão da Fibria que visa manter ou melhorar seus atributos. 

A Fibria Unidade Florestal São Paulo utilizou como referência para este trabalho os 

critérios de atributos baseado e adaptado do Guia prático de Floresta de Alto Valor de 

Conservação desenvolvido pelo ProForest, conforme demonstrado no quadro 13 a 

seguir. 

Critério Definição 

AAVC1 
Áreas contendo concentração significativa de valores relativos à biodiversidade em nível global, regional 

ou nacional (ex: endemismo, espécies ameaçadas, refúgios de biodiversidade). 

AAVC2 

Áreas extensas, em nível de paisagem, de significância global, regional ou nacional, onde populações 

viáveis da maioria, ou de todas as espécies naturais ocorrem em padrões naturais de distribuição e 

abundância. 

AAVC3 
Áreas situadas dentro de, ou que contenham, ecossistemas raros, ameaçados ou em perigo de 

extinção. 

AAVC4 
Áreas que fornecem serviços ambientais básicos em situações críticas (ex.: proteção de bacias 

hidrográficas, controle de erosão). 

AAVC5 Áreas essenciais para suprir as necessidades básicas de comunidades locais (ex: subsistência, saúde). 

AAVC6 
Áreas críticas para a identidade cultural tradicional de comunidades locais (áreas de importância 

cultural, ecológica, econômica ou religiosa, identificadas em conjunto com estas comunidades). 

Quadro  - Critérios para definição de FAVC 

Fonte: Rede HCV (High Conservation Value) resource network, 2007 

 

Dentre as regiões florestais do Vale do Paraíba e de Capão Bonito, foi identificada, até 

o presente momento, uma Floresta de Alto Valor para a Conservação. O quadro 

abaixo detalha a FAVC identificada. 
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Fazenda 
Região 

Florestal 
Área (ha) Área de Domínio 

Categoria de 

estratégia para a 

Conservação 

São Sebastião do Ribeirão 

Grande 

Vale do 

Paraíba 
1.617,90 

Mata Atlântica - 

Mantiqueira 

Floresta de Alto Valor 

de Conservação 

(FAVC) 

Quadro - Floresta de Alto Valor de Conservação 

Fonte: Fibria SP, 2012 

 

A fazenda São Sebastião do Ribeirão Grande foi eleita uma FAVC de acordo com a 

metodologia de identificação de potenciais florestas de altos valores de conservação, 

definido internamente por parâmetros pré-estabelecidos. 

 

2.1.7. Perfil e Condições Sócio-econômicas das Áreas adjacentes 

 

A área de atuação da Empresa se caracteriza por diferentes realidades econômicas, 

sociais e culturais, bem como, diferentes históricos de relacionamentos, o que gera 

diferentes níveis de demandas e complexidade de relacionamento. 

Considera-se a área de influência direta do empreendimento todos os municípios onde 

a empresa realiza o manejo direto de propriedades rurais. Esses municípios são 

classificados considerando três dimensões: vulnerabilidade socioeconômica 

(Vulnerabilidade); Impacto gerado pelas atividades da Empresa (Impacto); importância 

do município para a Empresa (Importância).  

Os indicadores empregados para caracterizar cada dimensão, em nível municipal 

originam-se de fontes oficiais (instituições públicas e privadas) e da base cadastral da 

Empresa, como descrito a seguir. 

a) Dimensão 1 - Vulnerabilidade 

- Índice de Desenvolvimento da Família (IDF): Mede o grau de vulnerabilidade de 

cada família integrante do Cadastro Único para Programas Sociais (CADÚNICO) do 

Governo Federal. Para contemplar o caráter multidimensional da pobreza e a forma 

como elas afetam o desenvolvimento dos indivíduos dentro de um núcleo familiar, o 

IDF foi elaborado a partir de seis dimensões: vulnerabilidade; acesso ao 

conhecimento; acesso ao trabalho; disponibilidade de recursos; desenvolvimento 
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infantil e condições habitacionais (Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome - MDS). 

- Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB): Calculado a partir da taxa 

de rendimento escolar (aprovação) e das médias de desempenho nos exames 

padronizados aplicados pelo INEP (Fonte: Ministério da Educação - MEC). 

- Participação percentual do PIB gerado pela administração pública no PIB municipal 

(Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE). 

- Participação percentual dos empregos da administração pública no total do 

emprego formal total do município (Fonte: Ministério da Educação - MEC). 

- Índice do Sistema Único de Assistência Social (SUAS): Criado com o objetivo de 

fazer a partilha, priorização e o escalonamento da distribuição de recursos para o 

co-financiamento da Proteção Social Básica de forma a priorizar aqueles 

municípios com maior proporção de população vulnerável (indicado pela taxa de 

pobreza), menor capacidade de investimento (receita corrente liquida municipal per 

capita) e menor investimento do Governo Federal na Proteção Social Básica 

(Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS). 

- Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM): Abrange, com igual 

ponderação, as três principais áreas de desenvolvimento humano (Emprego & 

Renda, Educação e Saúde). Varia entre 0 e 1, sendo quanto mais próximo de 1, 

maior o nível de desenvolvimento da localidade (Fonte: Federação das Indústrias 

do Rio de Janeiro  - FIRJAM). 

- Remuneração média dos empregos formais (Fonte: Ministério da Educação - MEC). 

- Participação percentual do emprego formal juvenil no emprego formal total (Fonte: 

Ministério da Educação - MEC). 

 

b) Dimensão 2 - Impacto: Dado pela percentagem da área do município ocupada pela 

empresa e pela presença de fábrica, escritórios descentralizados, portos, terminais e 

outras infraestruturas. 

 

c) Dimensão 3 - Importância: Dada pela percentagem dos plantios de eucalipto da 

Fibria no município e pela avaliação do histórico de relacionamento feita pela CRL. 
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Cada uma das dimensões é categorizada em três níveis de acordo com uma escala 

gerada utilizando-se a média e o desvio padrão para cada indicador, como descrito a 

seguir. 

- Alta (o): igual ou superior à média mais um desvio padrão. 
- Média (o): igual à média. 
- Baixa (o): igual ou inferior à média menos um desvio padrão. 
 

Conforme diretrizes da Política de Investimentos Socioambientais, utilizam-se estes 

critérios para definir a atuação em comunidades prioritárias nas regiões onde a Fibria 

tem unidades industriais, plantios próprios, centros de operações florestais e 

municípios com base significativa do programa de fomento florestal, conforme matriz 

de prioridade de relacionamento. 

Na região do Vale do Paraíba, em termos de extensão de área ocupada, a pecuária 

aparece ainda como principal forma de uso da terra na bacia, embora boa parte do 

que se classifica como campo/pastagem já seja de terras degradadas, sem uso.  

A atividade agropecuária na maior parte da bacia é praticada de modo precário, sem a 

utilização de práticas de conservação de solo. As pastagens são geralmente 

renovadas pela queima e rebrota natural da gramínea. Poucos pecuaristas fazem um 

manejo dos pastos de modo a evitar a degradação dos solos e é raro encontrar-se 

matas preservadas nas nascentes e margens de rios. 

Conforme os dados apresentados pelos Censos Agropecuários do IBGE, a atividade 

agropecuária sofreu uma redução significativa no período 1985-1995, em praticamente 

todos os municípios da bacia, principalmente na área ocupada com as lavouras, que 

sofreu reduções de 35% em Minas Gerais, 41% no Rio de Janeiro e 46% em São 

Paulo (ver gráfico a seguir). A redução de área utilizada com pastagens ocorreu 

apenas em pastagens “naturais” (17% em média), ou seja, aquelas que são renovadas 

à custa de queimadas anuais, sem preparo do solo e plantio das gramíneas. As 
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pastagens plantadas, ao contrário, aumentaram, mas não o suficiente para compensar 

a redução na área de pastagens naturais.  

As áreas da regional da Fibria no Vale do Paraíba estão distribuídas em quase 

quarenta municípios da região, sendo inúmeras as diferenças entre elas. Há 

municípios como São José dos Campos, com cerca de 540 mil habitantes em 2000, 

até municípios como Areias, Jambeiro, Monteiro Lobato, Canas, com menos de 4 mil 

habitantes, enquanto Redenção da Serra e Silveiras têm entre 4 a 6 mil habitantes. O 

Vale do Paraíba, além disso, sofreu profundas transformações socioeconômicas nas 

últimas décadas. No caso de São José dos Campos houve um boom econômico 

desde a década de 1970 e principalmente até meados da década seguinte quando 

entrou em profunda depressão econômica. Isso teve consequências para os 

municípios do Vale como um todo, que apresentava significativo número de pessoal 

qualificado desempregado. Concomitantemente a pecuária leiteira, base da economia 

rural da região, igualmente entrou em crise e até os dias de hoje não se recuperou, ao 

contrário da indústria, que atualmente vive nova fase relativamente próspera.  

A crise na pecuária leiteira provocou uma acentuada queda de renda na população 

rural do Vale do Paraíba e muitos chegaram a abandonar a atividade, enquanto outros 

procuraram outros meios de sobrevivência, notadamente através da exploração do 

turismo, onde havia tal vocação. Nesse aspecto, destaque-se o incremento de plantios 

florestais de eucalipto, como fonte alternativa de renda, além da própria expansão da 

indústria de celulose instalada na região. Tal fato tem provocado acalorados debates 

nas mais diversas instâncias representativas da sociedade civil, desde aqueles que se 

mostram favoráveis à atividade, com fonte viável de alternativa de renda até críticos 

contrários à atividade. 

Quanto à região florestal de Capão Bonito, a economia regional está fortemente 

associada ao setor primário, com atividades agrícolas (grãos, legumes e fruticultura), 

de pecuária e silvicultura. A expansão da base florestal na região tem recentemente 

motivado o debate público acerca dos riscos e oportunidades envolvidos nesse 

processo, explicitando o papel das empresas florestais como um importante ator no 

desenvolvimento regional. 
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A análise de alguns dos principais indicadores sociais aponta Capão Bonito como um 

município de fraco desenvolvimento econômico e social. Tomando por base um amplo 

conjunto de indicadores de riqueza, longevidade e escolaridade, o Índice Paulista de 

Responsabilidade Social - desenvolvido pela Fundação SEAD - confirma o município 

de Capão Bonito como de “baixo dinamismo econômico e desenvolvimento social”. 

Entretanto, na última década tem sido observado um crescimento gradual nesses 

indicadores. A despeito destes avanços, o município apresenta ainda baixos 

indicadores econômicos além de taxas de mortalidade e níveis de escolaridade bem 

distantes dos alcançados pelas médias regionais (RA de Sorocaba) e do Estado de 

São Paulo. 

Cabe destaque para a alta taxa de analfabetismo (11,6%), valor cerca de 75% superior 

ao encontrado na média dos municípios paulistas. Em relação à renda, 72% dos 

responsáveis pelos domicílios declararam ter renda entre 0 e 3 salários mínimos, 

sendo o rendimento médio de R$ 589,82 (referência julho de 2000). Em termos 

comparativos, essa renda é cerca de 50% inferior à média do Estado de São Paulo. 

Estudo da Fundação Seade (2004), a partir de dados do Censo 2000 e baseado em 

dimensões sociais e econômicas, aponta para o fato de que 77% da população urbana 

de Capão Bonito se encontram em situação considerada como de “Alta” ou “Muito Alta 

Vulnerabilidade Social”, conforme ilustrado na figura a seguir. 

 

 

Figura - Vulnerabilidade social em Capão Bonito 

Fonte: Diagnóstico ambiental, 2009 
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Em anos recentes a melhoria nos indicadores econômicos locais tem permitido um 

sensível incremento na arrecadação do município, sendo que para o ano de 2005 o 

orçamento público estava estimado em cerca de R$ 38,8 milhões. Apesar destes 

avanços na receita municipal, o poder executivo local tem ainda fortes limitações 

financeiras para a realização de investimentos voltados à inclusão social e ao 

desenvolvimento local. 

Em Capão Bonito a sociedade civil apresenta grande vitalidade e organização, sendo 

um importante ator político e social. Este elevado estoque de capital social - 

representado por dezenas de entidades e associações - pode ser considerado um 

elemento fundamental na constituição da rede de proteção social local, através de um 

grande conjunto de organizações voltadas, prioritariamente, à temática da inclusão 

social, da educação complementar e da geração de emprego e renda.  

A dimensão política desta atuação social também é destacada, efetivando-se através 

da participação ativa nos diversos Conselhos de Políticas Públicas e manifestando-se 

também em outras instâncias coletivas de representação. 

A região de Capão Bonito está próxima aos maiores fragmentos de Mata Atlântica do 

Estado de São Paulo. Na região há muitas Unidades de Conservação Ambiental: 

Estações Ecológicas de Angatuba, Itaberá, Itapeva, Paranapanema e Xitué, Floresta 

Nacional de Capão Bonito, Área de Proteção Ambiental Botucatu, Parques Estaduais 

Carlos Botelho, Intervales e PETAR, além de algumas áreas indígenas disseminadas 

pela região. 

 

2.2  Programas Sócio-ambientais e de Relacionamento  
 

Programa de educação ambiental 

 

O Programa de Formação Ambiental da Fibria, denominado “Árvore do Saber”, 

dissemina informações e práticas ambientais para conscientizar seus participantes 

sobre atitudes e condutas sustentáveis e transformadoras da realidade 

socioambiental. Para atingir os públicos interno e externo, na Unidade Jacareí o 

Programa foi dividido em diferentes atividades e projetos diferenciados e alinhados 

com a realidade de cada público, conforme descrito no quadro abaixo. 

 

Atividades Público alvo Objetivo Observações 

Programa de 

Formação Ambiental 

para Comunidades 

Escolares 

Alunos e 

professores de 5º 

ano do Ensino 

Fundamental das 

escolas 

Despertar e aprimorar a consciência 

ambiental de professores e alunos e contribuir 

para que estes possuam papel ativo na 

resolução de problemas ambientais em suas 

comunidades.  

Contato com 1680 escolares até dezembro de 

2012, dos Municípios de Capão Bonito, 

Taquarivaí, Santa Branca, Paraibuna e 

Jambeiro. 
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municipais   

Programa de 

Formação Ambiental 

para Trabalhadores 

Trabalhadores 

florestais próprios 

e terceiros 

Incentiva a mudança positiva de 

comportamento no dia-a-dia dos 

trabalhadores florestais próprios e terceiros 

com o objetivo de diminuir incidentes e não 

conformidades ambientais no trabalho. 

São realizados treinamentos semestrais sobre 

temas ambientais para multiplicadores da área 

florestal. Após o treinamento, eles disseminam 

as informações adquiridas para os demais 

trabalhadores das suas áreas operacionais 

mensalmente, através de uma ferramenta 

participativa denominada Diálogo Direto de 

Meio Ambiente (DDMA). Em 2012, 176 

multiplicadores ambientais disseminaram 

informações para cerca de 2753  trabalhadores 

florestais 

Visitas técnicas 
Escolas Técnicas e 

Universidades 

Apresentar a Gestão Ambiental da Fibria e 

esclarecer sobre o manejo florestal 

Totalizam-se 185 atendimentos até dezembro 

de 2012. 

Bibliotecas móveis 
Público interno e 

comunidades 

Disponibilizar material para leitura e 

acessibilidade de informações técnicas e 

também leituras do dia-a-dia e atualidades. 

Atualmente são 3  caixas estantes em 

diferentes unidades de trabalho da empresa e 

comunidades. Em 2012, 481  exemplares foram 

emprestados. 

Treinamentos e 

Integrações 

Trabalhadores 

florestais próprios 

e terceiros 

Conscientizar e mobilizar os trabalhadores 

para seu papel de agente transformador, 

enquanto consumidor, na busca da 

sustentabilidade do planeta. 

Em 2012, 3183 funcionários participaram dos 

treinamentos. 

Projeto de Educação 

Ambiental para a 

Conservação do 

Papagaio Verdadeiro 

Jovens e 

comunidade 

vizinha a base 

florestal em CB 

Divulgar informação sobre a fauna regional e 

sensibilizar quanto às ameaças e atitudes de 

conservação  do Papagaio Verdadeiro 

(Amazona aestiva). 

Trabalho de EA com alunos de escolas 

municipais de Itapeva em conjunto com 

Monitoramento e Manejo da espécie. 

Participaram deste projeto 1.449 pessoas. 

Projeto Lugares de 

Aprender 

Alunos e 

professores da 

rede estadual de 

ensino 

Proporcionar a vivência com o ambiente 

natural de forma a ampliar o modo de ver e 

entender o lugar em que vivemos.  

Parceria com a Secretaria do Estado de São 

Paulo através do Programa “Cultura é 

Currículo”. Em 2012, 2301 alunos e 228 

professores visitaram o Núcleo de Educação 

Ambiental e a Fazenda São Sebastião do 

Ribeirão Grande e participaram de dinâmicas 

ambientais e trilha interpretativa. 

 

Projeto Educação 

Patrimonial e 

Ambiental  da Fazenda 

São Sebastião do 

Ribeirão Grande 

Instituições 

escolares e 

culturais e 

também grupos 

organizados da 

cidade.  

Conhecer para preservar este patrimônio  

natural e cultural existente nesta AAVC  

(Área de Alto Valor de Conservação). 

Visitaram a FSSRG 1.017 participantes em 

2012, incluindo alunos da Faculdade de 

Roseira, jovens do Projeto de Educação 

Ambiental "Casa Verde” e do Espaço Anália 

Franco, bem como, alunos da rede pública 

estadual de Pindamonhangaba. 

 

Quadro - Principais atividades do Programa de Formação Ambiental da Fibria na Unidade Jacareí 
Fonte: Fibria SP, 2013 

 

Os dois Núcleos de Educação Ambiental (NEA’s) da Unidade Jacareí, localizados em 

Santa Branca e em Capão Bonito (SP) servem de base para o desenvolvimento das 

atividades educativas, servindo de elo entre a Educação Ambiental (EA) formal e 

informal, além de fortalecer as relações com as comunidades locais, promovendo 

maior integração da empresa com a sociedade.  
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Os principais projetos de investimento socioambiental da Fibria, na Unidade Florestal 

SP realizados em 2012 estão relacionados nos quadros 16 e 21 a seguir. Detalhes 

sobre o gerenciamento e resultados destes programas e projetos  estão disponíveis na 

Sustentabilidade via software SISPART, arquivos, relatórios de acompanhamento e/ou 

atas de reunião. 

 

Projetos com Investimento Social Externo 

Linha de 

atuação 
Nome da Instituição Nome do Projeto 

Municípios 

Atendidos 

meta nº. 

Beneficiados 

Ano do 

Projeto 

Valor 

Revisado 

(R$/ano) 

Cultura 

ISB - Instituto Santa 

Branca de 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Batucando – Formando 

Talentos - Santa Branca 
Santa Branca 100 2011 / 2012 R$ 99.310,00 

Educação 

GAMT - Grupo de 

Assessoria e 

Mobilização de 

Talentos 

Ponto de Encontro - 

Caçapava 
Caçapava 670 2009/2012 R$ 108.140,00 

Educação Metodologia IV 

Parceria Votorantim pela 

Educação  - Jacareí 
Jacareí 

Educação Formal 

e comunidade em 

geral 

2010/2012 R$ 50.000,00 

Parceria Votorantim pela 

Educação - Santa Branca 
Santa Branca 2010/2012 R$ 50.000,00 

Parceria Votorantim pela 

Educação - Jambeiro 
Jambeiro 2011/2012 R$ 50.000,00 

Trabalho 
Sindicato Rural de 

Queluz 

Jovem  Aprendiz Rural  - 

Queluz 
Queluz 45 2011/2012 R$ 110.325,92 

Trabalho 
JAM - Jacareí Ampara 

Menores 

Jardinagem e Horticultura - 

Jacareí 
Jacareí 30 2012 R$ 36.738,65 

Engajamento 

Metodologia IV 

Engajamento com Partes 

Interessadas - Santa Branca 
Santa Branca 

13 funcionários e 

comunidade em 

geral 

2011/2012 R$ 100.000,00 

Engajamento 

Engajamento com Partes 

Interessadas - São Luiz do 

Paraitinga 

São Luiz do 

Paraitinga 

12 funcionários - 

Grupo de 

trabalho. 

2011/2012 R$ 100.000,00 

Cultura 

Caravana Cultural 

Produções Artísticas 

Ltda- Me 

Caravana do Cinema 

Brasileiro de Curtas – Vale 

do Paraíba 

20 municípios do 

Vale do Paraíba 
50000 2008/2012 R$ 101.000,00 

Cultura 
Raiz Produções 

Cinematográficas Ltda 

Festival de Cinema e Meio 

Ambiente de Guararema 
Guararema 8000 2007/2012 R$ 78.700,00 
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Cultura 

GAMT - Grupo de 

Assessoria e 

Mobilização de 

Talentos 

Meninos GAMT- Caçapava 

Caçapava 

Cunha 

Guararema 

Jambeiro 

São José dos 

Campos 

500 diretamente  

5.000 em 

apresentações 

2012 R$ 138.460,00 

 

3.  PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
 

3.1 Norma ou Padrão Normativo utilizado para avaliação 
 

O processo de avaliação foi efetuado com base no Escopo de Certificação descrito 

acima, conforme o Padrão Normativo NBR 14.789:2012 – Manejo Florestal 

Sustentável – Princípios, critérios e indicadores para plantações florestais 

conhecido como CERFLOR, elaborado pela ABNT - Associação Brasileira de Normas 

Técnicas. 

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 14.789:2012 foi elaborada pela Comissão de Estudo Especial 

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

representantes dos setores envolvidos. A revisão de 2012 da norma circulou em 

consulta nacional durante o ano de 2011 e 2012. Esta  edição cancela e substitui a 

edição anterior de 2007.  

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 14789:2012, 

destacamos que: 

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

descrevem os estados ou dinâmicas de um ecossistema florestal e do sistema social a 

ele associado”. 
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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 

14789:2012, podendo emitir certificados com a logomarca deste organismo 

credenciador.  

O objetivo do BVC é realizar serviços de certificação com alta credibilidade, sendo 

este o motivo pelo qual optou em realizar tais certificações de acordo com os 

requisitos do Sistema Brasileiro de Certificação 

Dados para Contato 

Escritório São Paulo: 

BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)  

Sr. Lucia Nunes: Certification Technical Manager  

Av. do Café 277 – Torre B – 5o andar 

04311-000 SÃO PAULO/SP 

Fone: (0**11) 2655-9000 

Fax: (0**11) 2655-9000 

E-mail: lucia,nunes@br.bureauveritas.com 

mailto:jose.cunha@br.bureauveritas.com
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3.3. Responsável pelo OCF 
 

BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) 

Sr  Luiz Carlos Martins (Diretor de Certificação) 

Av. do Café 277 – Torre B – 5o andar 

04311-000 SÃO PAULO/SP 

Fone: (0**11) 2655-9000 

Fax: (0**11) 2655-9000 

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

 

3.4. Descrição do Processo de Auditoria 

 

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; 

 Planejamento de auditoria complementar e/ou de Follow-up (caso pertinente); 

 Apreciação do processo de auditoria por parte da Comissão de Certificação; 

 Emissão de relatório final após avaliação de ações corretivas (caso pertinente) 

e demais questões pertinentes. 
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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.  

 3.4.1 Definição da Equipe de Auditoria 

 

A seguinte equipe foi designada para a realização desta auditoria: 

        Nome          Função na Equipe Formação Acadêmica 

Juliana Bueno Colpas Auditoria Líder Bióloga e Química 

Maria Fernanda Trabulsi Auditora Membro Engenheira Florestal 

Tatiana Fernandes Auditora Membro Engenheira Florestal 

Mauro Jaymes Auditor Membro Biólogo 

 

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 não participa ativamente das 

reuniões em função do objetivo destas. 

Foram realizadas quatro 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: Queluz, Caçapava, Capão Bonito e Santa Branca, 

nas datas de 03 e 05 de junho de 2013. 
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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. 

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 e Escopo de Certificação pretendida, foram executadas as seguintes 

atividades: análise de documentação, verificações em campo, entrevistas com 

colaboradores da empresa, 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.  
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PLANO DE AUDITORIA FIBRIA UNIDADE JACAREÍ - SP Florestal: Certificação Cerflor  

DIA 

Juliana Colpas Mauro James Tatiana Fernandes  Maria Claudia 

Processo Processo Processo Processo 

01/10 
Terça - 
manhã 

Deslocamentos - cada auditor direto para o prédio da 
Engenharia/Flortestal em Jacareí  

Reunião de abertura - 09:30h no Auditório do Prédio da 
Engenharia/Florestal 

Reunião para 
definição das frentes 

de Silvicultura e 
Colheita - 08:30 h 

01/10  
Terça 
manhã 

MEIO 
AMBIENTE 

FLORESTAL 

Licenciamento e 
Cumprimento 

das legislações 
ambientais 

GEO-CADASTRO 

Cadastro de 
propriedades, 

Mapas e conversão 
de florestas 

 
 
 

PCP 

PAC (plano anual de 
colheita)  e PAS 
(plano anual de 

silvicultura) 
 
 

CENTRO DE 
TECNOLOGIA 

Manejo Florestal 
Melhoramento 

Genético 

VIVEIRO CB 
 
 
 
SILVICULTURA:  

Auditoria em campo:  
 
preparação de solo, 
adubação, plantio, 
combate a formiga, 
aplicação de herbicida, 
etc.  

01/10 
Terça 
tarde 

MEIO 
AMBIENTE 

FLORESTAL  

Aspectos e 
Impactos 

Ambientais e 
Monitoramentos 

Ambientais 
(hidricos, fauna e 

flora) 

PATRIMÔNIO 

Questões Legais 
relacionadas a 
Posse de Terra, 
Contratos de 
Arrendamentos, 
Parceria, etc. 
Resolução de 
Conflitos 
 
CONTROLADORIA 

CENTRO DE 
TECNOLOGIA: 

 - Manejo de Pragas e 

Doenças 
 - Controle de Químicos 

 - Monitoramento de 
Solos 

COLHEITA CB  

 
VIisita a campo - 
colheita mecanizada  

02/10 
Quarta 
manhã 

MEIO 
AMBIENTE 

FLORESTAL 

Gerenciamento 
de Resíduos 

Educação 
Ambiental 

SILVICULTURA 
Vale:  
Visita em campo:  
 
combate a formiga, 
aplicação de 
herbicida, etc.  

DHO 
 

1) Treinamentos 
2) Verificação de 
Acordos Coletivos 
3) Verificação dos 
monitoramentos 
previdenciário e 
trabalhista 

 
SUSTENTABILIDADE 

 Projetos Sociais na 
região de Capão 

Bonito 
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02/10 
Quarta 
tarde 

SISTEMA DE 
GESTÃO 

Análise das 
respostas das 
Partes 
interessadas - 
Reunião Pública 

COLHEITA Vale  

 
VIisita a campo - 
colheita mecanizada  

MEIO AMBIENTE 
FLORESTAL 

 

Plano de Manejo e 
Resumo Público 

 
Atividades até às 16:00 

- Deslocamento para 
Queluz - Pernoite na 

região  

Deslocamento de 
Capão Bonito para 

Jacareí - 
Hospedagem hotel 

Brisa Rio 

03/10 
Quinta 
manhã 

JURÍDICO 

Questões 
ambientais 
(ações civeis 
ambientais 
 
Questões 
juridicas 
trabalhistas 

HSMT - Segurança 
do trabalho - 
Caçapava: 

 a) Monitoramentos 
de Segurança das 
empresas; 
b) Documentação da 
Fibria e das 
empresas auditadas 
no campo - PPRA; 
PCMSO, ASO; 
c)  Plano de 
atendimento a 
Emergêrcia, 
Cumprimento NR's; 

 Logistica Florestal 
Transporte e Estrada  

Visita a campo 

Práticas de 
conservação do solo, 

manutenção e 
conservação de 

estradas, e obras de 
arte, etc. 

 
SUSTENTABILIDADE 
Vale:  

   - Objetivos e Metas 
da Sustentabilidade 
- Gestão dos aspectos 
e impactos sociais da 
Fibria 
- Procedimento 
resolução de conflitos 

03/10 
Quinta 
tarde 

Eventuais 
pendências e 
consultas as 

partes 
interessadas 
por telefone. 

MANUTENÇÃO 
MECÂNICA 
Oficina e 
manutenção de 
equipamentos 
 
DEPÓSITO DE 
QUÍMICOS 

Meio Ambiente: 

 
 - Área Florestal na 
região com enfoque a 
recuperação/restauraçã
o. 
 
 - Áreas com planta 
invasoras, APP, RL, 
AAVC, etc. 
 
 

Desenvolvimento 
Operacional:  

 - Monitoramentos de 
Qualidade 

relacionados a 
Silvicultura e Colheita 

04/10 
Sexta 
manhã 

Elaboração de relatórios e apresentação de pendências por parte da Fibria 

Reunião de encerramento: 16:00h 
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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. 

3.5.1. Resultado da Avaliação dos Princípios e Critérios Cerflor – Manejo 
Florestal  

 

3.5.1.1. Princípio 1 

Critério 1.1 

Evidenciada a sistemática de levantamento da legislação aplicável, conforme previsto 

no PO12.000.007 – Requistos Legais Aplicáveis e Outros, Revisão 21. 

É contratada uma empresa de consultoria para o levamento prévio das legislações a 

serem cumpridas. 

Verificados amostralmente os seguintes documentos: 

CADRI – Processo n.46/00149/04 – Essencis Solução Ambientais S.A. Validade 10 de 

julho de 2017. 

CADRI – Processo n.03/00653/07 - Essencis Solução Ambientais S.A. Validade 15 de 

fevereiro de 2015. 

Sigla – Sistema informatizado o qual faz a gestão da documentação legal. 

Cadastro de Fazendas 

Licença de Fazenda Colibri 

Certidão N.47131/2013 

Validade de 04 anos. 

Deliberação Normativa COPAM N.74, de 09 de setembro de 2004. 

De 500 e 2.000ha.  Pequeno 

Até 2.000 e 10.000ha. Médio 

Acima de 10.000ha. Grande 
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Outorga 

Portaria DAEE N.1626, de 23 de maio de 2013. 

– Vazão m3/h – 0,44 (06 meses). 

Captação Superficial 156 – Ribeirão da Vargem do Tanque; 

Captação Superficial 157 – Ribeirão da Vargem do Tanque; 

Captação Superficial 158 – Afluente do Ribeirão do Sertão; 

Captação Superficial 159 – Córrego do Parreiral. 

 

Critério 1.2 

Verificado de forma amostral a conformidade no cumprimento dos referidos princípios 

e critérios baseado nas evidencia de que; 

 Não há conflitos sociais na região em tela, no qual possa ter sido iniciado alguma 

ação demanda judicial relacionada. Verificado a consistência legal dos registros de 

posse e titularidade das áreas contidas no escopo auditado. 

Atualmente a situação de regularidade imobiliária da unidade de manejo Florestal SP, 

que compreende as regionais do Vale do Paraíba e Capão Bonito, encontra-se com 

todos os seus processos dentro dos prazos legais estabelecidos por lei, seja ela 

municipal, estadual ou federal.  

Dentre os itens de regularidade destaca-se como ponto positivo a evolução das 

regularizações de Titularidade, sendo que os objetos que não foram atualizados estão 

protocolizados nos respectivos RGIs.  

A regularização de Reserva Legal possui em sua maioria processos protocolados, 

Termo de Compromisso no órgão ambiental. Foi iniciado de forma proativa o Cadastro 

Ambiental Rural – CAR, após a liberação do sistema estadual e entendimento dos 

procedimentos técnicos de operação do sistema. Para os imóveis que ainda estão em 

fase de execução, a empresa possui prazo legal de 1 ano após a emissão do decreto 

federal regulamentando o CAR-Federal, fato este que ainda não ocorreu.  

Os processos para o Georreferenciamento foram 100% contratados em 2013. Em 

alguns processos identificou-se pendências documentais durante as etapas, sendo 

estabelecido cronograma de regularização. Em resumo, as atividades na Unidade 

estão sob gestão, com cronogramas estabelecidos e acompanhamento mensal da 

evolução dos trabalhos. 

- Verificado que não há conflitos sociais na região em tela, no qual possa ter sido 

iniciado alguma ação demanda judicial relacionada. OK 
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- Situação legal dos imóveis – Uma matricula em curso para registro – 10 matriculas 

em cursos de transcrição. Situação de extinção de condomínio são 25 -OK 

- Titularidade – Incorporação pendentes 305 – Próprios consolidados  = 126 – Imóveis 

em nome de terceiros  = 34  - Georeferenciamento pendentes títulos = 26 – estudos de 

campo concluídos = 91 títulos – Contratação das atividades de geo em campo = 155 – 

Reserva legal averbada dos objetos =12 - Pendente 53 – Restante 394 protocolado – 

Reserva Legal pendentes (não protocolada) – ITR 100% regular – CCIR irregular (não 

emitido) =  74 Contratos de arrendamento = 74 - Parceria =  54  

Indicadores de performance do processo Patrimônio 

- Protocolo de georeferenciamento – meta 45.667 há – acumulado no período 18.762 

até agosto – nas reuniões de rotinas, são apresentadas as causas dos atrasos e a 

formatação do plano de ação existente-OK 

- Regularidade Imobiliária – meta – atingir 78,95% regularidade em SP em 2013  

Acumulado no período 76,85%  

 

Critério 1.3 

DHO – Recursos Humanos 

Evidenciado o fluxo de monitoramento Trabalhista e Previdenciário realizado pela 

Fibria nas empresas prestadores de Serviço (EPS): a área de controladoria realiza 

atividades de monitoramento mês a mês e a área de DHO a cada 6 meses. 

Verificados os contratos com as devidas assinaturas das EPS: JFI e Barbosa&Inácio.  

Barbosa&Inácio: valido até 30/04/2016. Devidas assinaturas no contrato de acordo 

com o fluxo de informações 

JFI: valido até 15 de junho de 2018. Devidas assinaturas no contrato de acordo com o 

fluxo de informações 

Evidenciado o procedimento da área de controladoria COA: PO.03.02.042 revisão 02; 

que tem por objetivo estabelecer a formalização do processo de verificação de 

documentos jurídico e trabalhistas das EPS 

Evidenciado o procedimento do DHO: PO.12.00.027 revisão 01; que tem por objetivo 

monitorar as relações trabalhistas e previdenciárias por parte dos fornecedores de 

serviço 

Verificadas as certidões negativas de INSS e FGTS das EPSs: Ok (para a EPS Barbosa há 

o parcelamento do pagamento do INSS realizado junto a Receita Federal, inscrição 

nº37.296.305-6. 
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Empresa Prestadora de Serviço - JFI 

Evidenciados documentações trabalhistas separadas por unidades de produção: 

Região do Capão Bonito e Região do Vale. 

Capão Bonito: 

-Acordo Trabalhista firmado junto ao sindicato de Capão Bonito; com vigência validada 

até 30 de setembro 2013. Evidenciado ata de reunião realizada dia 23 de setembro 

para a negociação de novo acordo; e nova reunião marcada para a data 08 de 

outubro, verificado ofício com data da reunião marcada junto ao sindicato.  

No acordo esta previsto o piso salarial e pagamento de 28 horas semanais de horas 

itíneres com acréscimo de 50%, verificado por amostragem últimos 3 meses de 

holerites de 3 funcionários da empresa. ASOs também verificados 

Amadeu Gonçalves Ribas: Servente Rural  

Celso José de Oliveira: Servente Rural  

Luciano Orlando Rosa: Servente Rural 

Os prêmios por atividade são pagos mês a mês como estabelecidos no acordo 

coletivo; verificados o pagamento diretamente no holetit do funcionário 

Evidenciado lista de presença dos funcionários realizada na divulgação do acordo 

coletivo   

Não pode ser evidenciado o PPRA e PCMSO e treinamentos da empresa pois estes 

documentos ficam restritos junto a área de segurança da Fibria, a ser auditada por 

outro auditor.  

Região do Vale: 

-Acordo Trabalhista firmado junto ao sindicato de São José dos Campos; com vigência 

validada até 30 de abril de 2014. Número de registro no ministério do trabalho: 

MR045147/20134 

No acordo esta previsto o piso salarial e pagamento de 1 hora por dia de horas itíneres 

com acréscimo de 50%, verificado por amostragem últimos 3 meses de holerites de 3 

funcionários da empresa. ASOs também verificados 

Cosme dos Santos Bezerra Capela: Servente Rural  

Antonio de Paula Rosa: Servente Rural 

Os prêmios por atividade são pagos mês a mês como estabelecidos no acordo 

coletivo; verificados o pagamento diretamente no holetit do funcionário 
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Evidenciado lista de presença dos funcionários realizada na divulgação do acordo 

coletivo   

 

Barbosa&Inácio 

Empresa Prestadora de Serviço, responsável pela colheita Manual 

Verificado o acordo coletivo firmado junto ao Sindicato Rural de São José dos 

Campos. Com vigência até 30 de abril de 2014  

No acordo esta previsto o piso salarial e pagamento de 1 hora por dia de horas itíneres 

com acréscimo de 50%, verificado por amostragem últimos 3 meses de holerites de 3 

funcionários da empresa. ASOs também verificados 

Leandro Candia da Silva: Ajudante geral  

Celso Luiz Moreira: Operador de Motossera 

Evidenciado lista de presença dos funcionários realizada na divulgação do acordo 

coletivo na data de 15/05/2013.  

3.5.1.2. Princípio 2 

Critério 2.1  

A organização possui um consistente sistema de gestão ambiental no qual todos os 

aspectos e impactos associados as suas atividades forma identificados e avaliados, 

controles de mitigação aplicáveis foram estabelecidos e procedimentados,  no qual 

são monitorados com periodicidades pertinentes e adequadas. 

Critérios 2.2; 2.3; 2.4 

Verificado que  o micro planejamento se encontra alinhado ao plano de manejo, 

descrevendo e identificando as interfaces ambientais, sociais e operacionais 

existentes previamente, como forma de subsidiar a mitigação dos eventuais impactos 

negativos das operações subsequentes. Os mapas contidos nos micro-planejamento 

descrevem com alta precisão a tipificação das interfaces existentes nas áreas 

visitadas. 

Verificado a harmonização entre as previsões e atividades descritas e nos Planos 

Anuais e plurianuais, com as sistemáticas de refinamento e ajustes ao longo de tempo 

como forma de alcançar a eficiência da acurácia do planejado com os realizados.  

Constatado a capacitação adequada dos colaboradores e terceiros que executam 

atividades especificas no processo de silvicultura. 
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Verificado a consistência da sistemática utilizada para identificar e rastrear o produto 

florestal colhido e transportado.  

- Projeto F 842 Fazenda Modelo – talhão 2 – área 34,35 há – Floresta com 5,3 

anosOK 

- Book Micro Planejamento 20/09/2013 – Ata de reunião da entrega do book realizada 

em 04/09/13  

Indicadores do processo 

- Comprimento tora – 5 a 10% - resultado 2% - nota 10-OK 

- Altura do Toco – 15 cm +- 15% - resultado 54% - justificado em função do projeto 

com características adversas e de brotaçãoOK 

- Diâmetro mínimo 5cm – resultado 4,8 cm com 20% de tolerância-OK  

- Descascamento 10,0% avaliação 3,4%  nota 10-OK 

- Livro de DDS realizado em 02/10/13 assunto, auditoria-OK 

- Verificado as estruturas e controles aplicáveis presentes no modulo 3 da colheita tais 

como, sinalizações, disponibilidade de procedimentos aplicáveis, contenções, 

segregação dos resíduos gerados, entre outros-OK 

- Verificado Havester - 120 operando na frente de colheita no referido talhão 2 no 

projeto supra citado, verificado check list dos períodos 25/09 a 02/10/13, entrevista 

com o operador, condições gerais do equipamentos, sentido de corte e baldeio da 

área sendo colhida-OK 

- Verificado registro de Apontamento de Produção de Colheita sob n. 94537OK 

- Verificado Moop do motorista do comboio Placa PNL 13 42 com  vencimento em 

12/03/14- Verificado CNH 02328160560 categoria AD com vencimento em  03/03/16-

OK 

- Fispqs dos produtos do comboio tais como, Óleo Hidráulico HD 88; Óleo Lubras Top 

e Aditivo de Radiador-OK 

- Rastreado a validade dos CAs junto ao site do MT – CA 5361 (Creme Protetor Solar); 

CA 10362 (Luva para Proteção contra Agentes Mecânicos). 

Silvicultura  - Atividade de Adubação  

- Projeto - F 834 - Fazenda Gaspar Talhão 17 = 29,51 há, executado pel a empresa 

terceira JFI->OK 
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- PO.12 02.002 ver: 16 – Processo de Manutenção Florestal – Verificado a definição 

da metodologia de aplicação e validação do processo de adubação manual no qual se 

encontra adequada OK 

- OS 11532 previsão para 16/09/13 – NPK 10-00-30 para uma quantidade de 500 Kg 

/haOK 

- Registro da Avaliação de Adubação – Calibração do aplicador – Verificado 

metodologia e registros da avaliação aplicado em 50% da equipe em tela, analisado os 

critérios de pesagem e medição da distancia entre o adubo e a base da muda-OK 

- Registro de DDS realizado em 02/10/13 – Assunto: APR – Verificado APR 

preenchida em 18/10/10OK 

- Micro Planejamento emitido em 15/03/13 – Ata da reunião da validação do micro- 

planejamento, com as respectivas  presenças dos envolvidos-OK 

- Verificado Caixa de primeiros socorros do ônibus placa EJZ 9142. EPCs disponíveis, 

cintos de segurança, faróis, setas sinla sonoro de ré e condições gerais. Verificado 

check list do referido veiculo nos períodos de 28/09 a 02/10/13-OK 

- Verificado a CNH e sua validade do motorista do ônibus placa EJZ 9142OK 

- Verificado Autorização do Departamento de estradas e rodagens referente ao ônibus 

EJZ 9142 sob n. 022 em 20/08/13 vencimento 30/07/14-OK 

- ARTESP sob n. 09615 validade até 2013OK 

- Verificado nota fiscal do fertilizante NPK sob n. 09214 emitida em 30/09/13OK 

- Verificado estrutura e condições gerais do modulo utilizado, comunicações 

aplicáveis, procedimentos pertinentes, organização, contenções, sinalizações e 

controles aplicáveis aos resíduos gerados, perigos e riscos presentesOK 

 

3.5.1.3. Princípio 3 

Critérios auditados: 3.2, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2 

Verificado a PO 12.03.001 revisão 11- Processo de colheita – produção tora longa 

sem casca, revisão 11. Que tem como objetivo definição de critérios para a colheita 

mecanizada, própria   

Evidenciado em todos os pontos a segregação de lixo e envio para locais autorizados 

Evidenciado no Harvister nº 140 os itens exigidos na PO: check list diário, manual de 

operação da máquina e mapa da área de operação. No momento da auditoria estava 

sendo realizado a manutenção preventiva do equipamento.  
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Evidenciado no Harvister nº 141 os itens exigidos na PO: check list diário, manual de 

operação da máquina e mapa da área de operação   

Verificado o procedimento de lavagem de máquinas a campo PO 012.07.004 revisão 

13. Evidenciado o laudo de solos em atendimento ao CONAMA 420  

A lavagem das máquinas é realizada pela VOLCAR de acordo com o procedimento. 

Existe uma previsão de até duas lavagens por máquina por mês. 

Verificado os treinamentos que são passados aos funcionários próprios de colheita 

pelo técnico de desenvolvimento. Meta de retreinamentos mensais de no mínimo 4 

operadores de uma equipe de 34 estabelecidas pelo gerente da área.  

Evidenciado o procedimento PO 12.09.001 revisão 19 – Construção e Manutenção de 

Estradas  

Os aceiros são mantidos pela esquipe de estradas onde há possibilidade de entrada 

de máquinas e onde não há fica por conta da silvicultura.  

As estradas são feitas e modificadas de acordo com a PO em conjunto com outras 

áreas quando necessário.  Evidenciado o controle de erosão em todas as estradas 

rodadas.  

Não foi possível realizar auditoria/entrevistas, na equipe de estradas pois devido ao 

tempo de chuvoso os funcionários não estavam trabalhando no dia da auditoria.  

Evidenciado mapeamento de risco realizado por fazenda antes das operações, plano 

realizado em conjunto com várias áreas para definições de recomendações na área 

onde haverá atividade. Verificado o plano da fazenda visitada Palmeiras 

PO. 12.03.016 revisão 01 – Processo de colheita Corte misto. Tem como objetivo 

estabelecer critérios para a colheita em declividades a 24º a 45º.  

Trator 858: verificados as documentações do trator; check list diário, extintor, manual e 

condições visuais 

Auditado a equipe colheita manual em atividade; verificados atendimento a PO da 

atividade, uso de EPIs, conhecimentos ambientais. O abastecimento das motosserras 

é realizado em campo com uso de bacias de contenção 

Evidenciado a FISPIQ do óleo lubrificante TUTELAC-1 

Verificados os documentos do ônibus de transporte dos trabalhadores. Placa: EJZ 

9654. Licenciamento OK. Licença de trafego em estradas com o itinerário valido até 

30/06/2014. 

Critérios 3.2, 3.4 e 3.5. 

Evidenciado a comunicação junto ao órgão do plano de suprimentos Florestal do 

estado de São Paulo. Protocolo com informações da data de 19/11/2012 
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Verificado o PO 12.02.005, revisão 08- Restauração de áreas destinadas a 

Conservação; que define o pano de recuperação das áreas degradadas e matriz de 

responsabilidades.  

Verificado o Relatório Anual elaborado junto com a “Casa da Natureza” que realiza o 

levantamento de fauna e flora das unidades de manejo da Fibria. Constam no relatório 

a identificação das espécies raras e endêmicas.  

Nesse relatório estão presentes os levantamentos de fauna e monitoramentos já 

realizados com os entregáveis previstos em contrato, resultado final em 2014.  

Verificado a campo as recuperações de área em duas fazendas da empresa; boa 

qualidade visual. Fazendas: Palmeiras I e Santa Maria 3 

Na fazenda Palmeiras I foi detectado a presença de pinus e eucalipto em área de APP 

diagnosticado no microplanejamento. Segundo o coordenador de meio ambiente, a 

Fibria possui equipe de silvicultura própria especializada no atendimento as 

recuperações para que seja feito um plano de erradicação de exóticas em nativas. 

Critérios: 3.1, 3.3. 

Melhoramento Genético 

O foco do melhoramento genético é feito em reuniões com representantes de todas as 

áreas, que ocorre a cada dois meses. 

Contratos com a Universidade de Viçosa e IPEF-USP para novas tecnologias: 

evidenciado o relatório enviado pelo IPEF e do Programa junto a Univ. de Viçosa. 

Evidenciado também o uso de informações geradas pelos trabalhos junto a 

universidades com relação de novos clones florestais e conservação de banco 

genético. 

Evidenciado a PO 12.06.001, revisão 06 - Elaboração e Divulgação de 

Recomendações Técnica, que tem como objetivo estabelecer o caminho de uma 

recomendação técnica da geração até a aplicação.  

Fichas de recomendação Técnica FO. 12.06.001 – revisão 03, evidenciado com 

informações que são repassadas para a área operacional da empresa. Informações 

por área de plantio: fazenda e talhão. Verificados as fichas: MG3.001.12 para a região 

do Vale do Paraíba e Sul de Minas, e a Ficha MG3.002.12 para a região de Capão 

Bonito. Nas fichas esta descriminado na tabela 2 a recomendação ao uso de clones 

por tamanho da área visando o maior uso possíveis de clones.  

 

 

 



 

 58 

Proteção Florestal  

Critérios: 3.3 e 4.3 

A área tem como premissa básica o maior uso possível de diversidade biológica 

(maior uso de clones por área) visando a minimização dos riscos e plantio visando a 

conectividade entre fragmentos nativos 

Evidência do procedimento PM.12.02.009 Monitoramento integrado de pragas 

florestais, versão 03, contendo um “Plano de monitoramento ambiental” de pragas, 

doenças e ervas daninhas.  

Os clones são selecionados e recomendados visando as principais doenças e pragas 

por região, trabalho realizado em conjunto com a área de melhoramento genético. 

Informações repassadas pela recomendação técnica.  

Evidenciado da PO.12.02.003 – Processo de combate a formiga, versão.14. Objetivo 

de estabelecer os procedimentos técnicos e operacionais para o combate a formiga 

Nas áreas de conservação é feito o combate na borda da área com dose única de 

aplicação a cada 5 metros e carreiros encontrados. Não é realizado a aplicação de 

iscas dentro da área de conservação 

A empresa Equilíbrio faz monitoramento de pragas e doenças. Ocorrências referentes 

ao monitoramento são cadastradas no Sistema de Monitoramento Florestal - SMF. 

Cadastro de informações de pragas e doenças, as informações são armazenadas na 

rede, contendo as informações: data de ocorrência, região, Fazenda, talhão, tipo de 

ocorrência. 

 Para outras pragas além da formiga é feito o monitoramento porem foi determinado 

que o nível de infestação nunca foi considerado crítico até a presente data, não 

havendo a necessidade de uso de parasitoides e nem de produtos químicos. 

Monitoramentos constantes são feitos com base no levantamento dessas informações 

pela empresa contratada EQUÍLIBRIO através do SMF (Sistema de Monitoramento 

Florestal). 

Cadastro: 

Constatado a consistência da gestão sobre a acurácia das informações utilizadas na 

construção dos mapeamentos e informações cadastrais das propriedades da empresa  

- PO 12 016 008 ver: 5 – Planejamento do uso do soloOK 

- PO 12 016 007 ver: 02 – Execução dos serviços topográficos-OK 

- Verificado relatório de “Levantamento e caracterização do uso e cobertura do solo 

baseado em imagens Landsat TM relativo ao ano de 1994 nas propriedades da Fibria”. 
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- Verificado que as atualizações estão sendo realizadas a partir de 2011 através do 

uso de ortofotos e Lidar-OK 

- Verificado que foi identificado situação de conversão na fazenda Recreio Projeto F 

880 equivalente a 30 há no município de Lorena, no qual a tipificação identificada de 

floresta nativa anteriormente existente era de floresta em estágio médio e avançado.  

- Verificado que as informações coletadas utilizando os recursos de ortofotos e Lidar e 

observações e constatações de campo, são consideradas na compilação e atualização 

do cadastro das propriedades da Fibria.-->OK 

- O Lidar utilizado no último levantamento realizado em 2012 propiciou os 

mapeamentos planoaltimétricos com precisão altimetrica de 15 cm e planimétrica 10 

cm e as imagens geradas ortofotos tem precisão de 15 cm.-->OK  

- Rastreado a pertinência e acurácia junto ao cadastro das informações disponíveis 

referente ao Projeto auditado F 842 Fazenda Modelo – talhão 2 – área 34,35 há – 

Floresta com 5,3 anos 

- Rastreado a pertinência e acurácia junto ao cadastro das informações disponíveis 

referente ao Projeto auditado - F 834 - Fazenda Gaspar Talhão 17 = 29,51 há, 

executado pela empresa terceira JFI->OK 

3.5.1.4. Princípio 4 

Critérios 1.1 e 4.4 

Fazenda Glória: 

A primarização do processo de manutenção aplicado aos equipamentos da colheita na 

referida unidade, demonstra alta performance e diferencial importante para a melhoria 

dos resultados do processo em volume produtivo e custo/beneficio, servindo inclusive 

como referencia dentro da própria Fibria, assim como, para outras empresas do seu 

segmento. 

- PO. 12.007.014 ver: 01 Execução de serviços – manutenção corretiva-OK 

- PO. 12.007 015 ver: 0 – Planejamento e programação de manutenção-OK 

- Registros de manutenção preventiva dos equipamentos HV 120 Harvest 941.1 

Komatsu – manutenção programada   660 h executado em 12/09/13 – para 2400 h 

realizado em 23/05/13OK  

Indicadores de performance 

- Disponibilidade mecânica para o equipamento Harvest  HV 120 em relação ao 

modulo 3, com um total de 25011 horas rodadas – meta 79,5 real acumulado setembro 

= 83,3OK 
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- Disponibilidade mecânica para o Harvester HV 124 com um total de 25217 horas 

rodadas relacionadas ao modulo 3 – meta 79,5 real acumulado setembro = 83,3OK 

- Disponibilidade mecânica das Harvester – meta 80% acumulado em setembro 80%--

>OK 

- Verificado as estruturas utilizadas pela manutenção no site da Fazenda Gloria, 

sinalizações aplicáveis, identificação e rastreabilidade, controles ambientais 

pertinentesOK 

- Laudo de analise da qualidade dos efluentes gerados pela caixa separador ade água 

e óleo – periodicidade semestral - Laudo n. 173048/2013-1 julho de 2013 e Laudo sob 

n. 301714/2012-0OK 

- Verificado a deposito de defensivos agrotóxicos no qual apresenta conformidade nas 

quesitos relacionados as estruturas do depósito, sinalizações aplicáveis, controle de 

acesso, preservação dos produtos armazenados, distanciamento das paredes dos 

ambientes, sistemas de prevenção a incêndio e emergência, Fispqs, controles 

operacionais aplicáveis-OK 

 

Critério 4.3 

Constatado a consistência dos programas de racionalização dos usos de insumos 

importantes tais como, óleo diesel, agrotóxicos. 

Constatou-se a consistência da gestão sobre o uso e aplicação dos produtos 

agrotóxicos, sobretudo na busca da redução dos seus usos e a não utilização dos 

restritivos aplicáveis. 

- PPRA ciclo 2013 Fibria Florestal 

- Verificado a Definição dos exames aplicáveis para as funções rastreadas abaixo, em 

com consonância aos riscos identificados e avaliados no LTCAT e PPRA.-->OK 

- Verificado as ações de controles contidas no cronograma do PPRA e suas 

execuções-OK 

- PCMSO ciclo 2013 Fibria Florestal 

- Verificado a estrutura descritiva do PCMSO, ações de saúde preventiva, definições 

dos exames aplicáveis as funções abaixo rastredas-OK 

- ASO periódico para a função de técnico de operação florestal matricula 126143 – 

realizado em 25/09/13OK 

- ASO periódico para a função de Mecânico Maquina Florestal III  matricula 70544 – 

realizado em 27/09/13OK 
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- ASO periódico para a função de Operador Maquina Florestal II  matricula 136254 – 

realizado em 18/09/13OK 

- ASO periódico para a função de comboista  matricula 181723 – realizado em 

20/09/13OK 

- ASO admissional para a função de Retificador de Corrente  RG: 20078642  – 

realizado em 04/06/12OK 

PPRA ciclo 2013 da empresa terceira JFI (Executa atividades de Silvicultura)  

- ASO periódico para a função de Servente Rural  RG: 47511907-1 realizado em 

02/04/13OK 

- ASO periódico para a função de Servente Rural  RG: 43334764-8 realizado em 

21/03/13OK 

- ASO periódico para a função de Motorista  RG: 21926029 realizado em 

18/03/13OK 

- ASO Admissional para a função de Motorista  RG: 21926029 realizado em 

02/04/12OK 

- ATA da CIPA executada em 06/09/12 no qual apresenta os resultados dos exames 

ASO realizados em 2012-OK 

- Certificado de movimentação de resíduos ambientais sob n. 57001089 com validade 

até 29/08/14 relacionada a empresa Titã Lubrificantes EPP no qual recolhe e 

transporta e destina os resíduos perigosos como óleo e filtros de óleo da diversos 

postos de troca, em especial ao posto utilizado pela terceira JFI de nome Auto Posto 

Rogepel-OK 

- Certificado de Coleta de Óleo Usado sob n. 7537 emitido em 22/08/13 referente a 

1000 litros no posto Rogepel-OK 

- Certificado de Coleta de Óleo Usado sob n. 7444 emitido em 07/06/13 referente a 

1000 litros no posto Rogepel-OK 

- Analise Ergonômica realizada pela Fibria para as funções de Operador de maquina 

florestal realizado em 01/02/12, função Mecânico em 30/01/12; Tratorista em 01/02/12 

Administrador de colheita em 01/02/12-OK  

- Certificados de treinamentos dos membros da CIPA eleitos em Abril de 2013. 

Verificado o certificado de treinamento para os componente da CIPA relacionado a NR 

31 CIPATR com carga horária de 20 horas 

- Ata de instalação e Posse da CIPATR em 18/04/13-OK 

- Ata da CIPATR no qual apresentou os resultados do PCMSO ciclo 2012 realizada em 

12/07/13OK 
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- Verificado registros de treinamento do operador de Harvester – Treinamento aplicado 

a Operçaõ de Harvester Komatsu realizado em 14 a 23/01/13 com carga horária de 24 

horas;  Treinamento executado abordando Operação de Harvest  Jhon Dear realizado 

entre 16 a 18/05/13 com carga horaria de 24 horas-OK 

Indicadores de acidentes 

- IDS (Índice de desempenho de segurança) meta – 90 – acumulado  90OK 

- Taxa de frequência de acidentes com afastamento – meta 0,99 acumulado 0,77OK 

Registros de acidentes  

- Acidente com afastamento nível IV ocorrido em 05/09/13 – CAT registrada sob n. 

2013 385131.1-1/01 em 05/09/13-OK 

- Acidente com afastamento nível II ocorrido em 25/08/13 – CAT registrada sob n. 

2013.665.588-1/01 registrada em 26/08/13OK 

- Acidente com afastamento nível II ocorrido em 12/01/12 - CAT registrada sob n. 

2012.017146/05/01 registrada em 13/01/12OK 

- Verificado a sistemática de prevenção de incidentes denominado Pock. Verificado os 

registros dos pockts no período agosto a setembro de 2013OK 

- Cronograma dos simulados ciclo 2013 

- PO.12.11.001 ver: 11 Procedimento operacional de emergência – Verificado as 

definições de responsabilidade, cenários e  brigada-OK 

- Simulado realizado em 17/09/13 relacionado ao cenário de “Combate a Incêndio 

Florestal”, “Acidentes com Vitima” e “Incêndio em maquinas florestais”OK 

- Simulado realizado em 23/05/13 relacionado ao cenário de “Combate a Incêndio 

Florestal”OK 

 

Critérios: 2.1, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4 

Viveiro 

As atividades do Viveiro são realizadas por aproximadamente 90 funcionários do 

prestador de serviço JFI Silvicultura Ltda.  

O viveiro produz 12 milhões de mudas, com perda de 20%. Possui uma estrutura com 

três casas de vegetação, 5 jardins clonais e 20 quadras de aclimatação e outras 

estruturas como depósito de químicos e escritórios. 
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Foram evidenciados: 

- Outorga da Fazenda Boa Esperança número 324, emitida em 12/02/2010 com 

validade de 5 e 23 para a captação superficial e barramentos, respectivamente.  

- RENASEM número SP00654/2006, válido até 23/02/2015 

- Cadastro Técnico Federal (IBAMA), válido até 09/10/2013 

- Certificado de Sanidade Vegetal, válido até 31/12/2013 

- Monitoramento da água é realizado através das coletas semestrais. São quatro 

pontos de coleta: viveiro e açude, que são as entradas e saída das quadras e saída 

das estufas, que são as saídas. Também foi evidenciado o controle diário de água 

através dos higrômetros e observando a quantidade máxima de acordo com a outorga 

e estão dentro do permitido. 

- AVCB da Fazenda Boa Esperança – O AVCB está vencido, porém foi evidenciado o 

protocolo do formulário para atendimento técnico número 055680-3/2013, data 

24/09/2013. Este formulário solicita a alteração do projeto em vista da ampliação da 

área construída e mudança de ocupação no campo de bocha.  

- Foi evidenciado durante a auditoria de visita que os extintores não foram 

inspecionados no mês de agosto em função da não realização de um aditivo no 

contrato com o provedor responsável. Porém, foi evidenciado no dia seguinte que a 

empresa Carverex Equipamentos contra incêndio  estava realizando as inspeções e o 

contrato de número 4600482608 para novas inspeções e manutenção dos 

equipamentos foi fechado em 26/09/2013.   

- PO.12.01.001 – Procedimentos de Operações do Viveiro  

- Foi realizada visita no Depósito de Agrotóxicos e foi a verificada a pasta com a 

Recomendação Operacional – controle de pragas doenças e plantas daninhas em 

viveiros (LT23.05.002), também foram evidenciadas todas as fichas de emergência e 

FISPQs dos produtos encontrados no viveiro. 

Foram entrevistados três funcionários acima citados e verificados treinamentos de 

suas respectivas atividades, ASO e comparados com PPRA e PCMSO. Também 

foram questionados quanto à qualidade das refeições, água potável e relação com a 

equipe. 

Critério: 4.1 

Manejo Florestal  

Pesquisas de adubação são feitas para determinar se haverá ou não adubação 

complementar, na data presente esta sendo feita em apenas 20% da área de empresa 
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Para campo é enviada a “Ficha de Recomendação Técnica; SM3.005.13 Revisão 01” 

presente na FO. 12.06.001 Revisão 03 com informações por fazenda e talhão.   

As informações estão descriminadas no Plano de Manejo: MA 12.13.001 revisão 09. 

No item 6.1.3., onde menciona os estudos e caracterizações de solo realizados pela 

FIBRIA e no item que utiliza das informações de solos para as estradas (item 9.3.5)   

Boas praticas: projeto visando o manejo sustentável da produção (com relação ao uso 

maior da biomassa) 

Evidenciado a PO 12.06.001, revisão 06 - Elaboração e Divulgação de 

Recomendações Técnica, que tem como objetivo estabelecer o caminho de uma 

recomendação técnica da geração até a aplicação.  

Planejamento: 

O planejamento anual de colheita e de silvicultura a consideração dos levantamentos 

hídricos, de solo e clima locais e estradas. Verificado a conformidade da sistemática 

de gestão e dos controles aplicáveis a formatação e monitoramento dos Planos anuais 

de colheita e silvicultura , assim como, a pertinência dos indicadores de performance 

atribuídos. Verificado que as áreas de preservação e reserva legal estão sendo 

consideradas na formatação dos Planos anuais, sobretudo no desdobramento dos 

micro- planejamentos das operações florestais. 

- Descrição do negócio  DN 12 15001 ver: 01--OK 

- Mapa de processo FL 12.15.001 ver: 01OK 

- Plano Anual de Colheita ciclo 2013 para o ultimo trimestre – Verificado planejamento 

da Fazenda Modelo código F842 – volume de corte mecanizado 25.990m³ + 140 m³ 

de corte misto-OK 

Indicadores do PAC (Plano Anual de Colheita)  

- A colheita esta sendo realizada predominantemente mecanizada, ou seja, 80% e 

corte misto cerca de 20%. As operações de corte misto são realizadas por terceiros.-

OK 

- Acurácia do PAC  - Volume – meta 90% agosto = 94% acumulado 91,50% - 

sequenciamento – definido como ideal 90% é somente medido – agosto  foi 94% 

media acumulada 91,5%-->OK 

Indicadores PAS (Plano Anual de Silvicultura)  

- Acurácia do PAS – meta 95% - acumulado no período 94,12% - justificativa no mês 

adverso-OK 

- Verificado a programação no PAS no mês outubro – Projeto Rio Branco talhão 1 – 

previsto plantio manual-OK  
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- PO.12.15.001 ver: 02 Planejamento Operacional Colheita --Ok 

- PO. 12.15/002 ver: 02 – Planejamento Operacional Silvicultura-Ok 

- Rastreado a validação do micro planejamento do projeto Modelo – atividade Colheita 

– Ata reunião realizada em 04/09/13 – verificado planta. 

 

Desenvolvimento Operacional  

A empresa Martins Florestal é responsável pelas auditorias em campo e compilar os 

dados e mostrar os resultados para o departamento de desenvolvimento operacional e 

nas reuniões mensais. 

Foram evidenciados os documentos do monitoramento das auditorias em campo das 

seguintes atividades de qualidade: plantio, replantio, aplicação de herbicida pré-

emergente e pós-emergente, adubação, preparo de solo, colheita, combate à formiga 

e infestação de ervas daninhas e seus resultados. 

Projeto Prainha – talhão 3 – Plantio 

Foi realizada a visita na área para verificar a atividade de plantio.  

Foi evidenciada a área de vivência contendo água potável, tenda, banheiro, kit 

primeiros socorros.  

Verificadas APP e RL no entorno em boas condições de conservação. 

Evidenciados: 

- APR – revisada em 03/01/2013 – para a atividade de plantio e replantio  

- Procedimento em caso de emergência com telefones úteis e hospitais 

- DDS sobre equipamento de proteção 

- Lição ponto a ponto n.1, data 12/01/2010 – passos para o plantio 

 

Fazenda Karamacy – Módulo II – Módulo de Cavaco - Colheita 

Entrevistados: Paulo Ferreira Mendes – supervisor de colheita 

Esaú Diego Araujo – operador de máquina 

A colheita é realizada por funcionários próprios.  
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Foram evidenciados: área de vivência bem estruturada, checklist pré-operação, LT 

12.03.017 – Colheita – revisão 1, treinamentos, DDS, procedimento de colheita, 

depósito de ferramentas, oficina mecânica, contenção para manutenção, AVCB válido. 

O operador de máquinas foi entrevistado e questionado sobre emergências, água 

potável, treinamentos, uso de EPIs, exames periódicos, entre outros. 

Colheita não própria 

Entrevistados: 

David Ferraz do Nascimento – operador de motosserra 

Isac Oliveira Costa – operador de motosserra 

João Venâncio Ramos – supervisor 

Foi realizada a visita em um módulo de colheita que é terceirizado pela empresa JVR. 

Esta colheita é semi-mecanizada, com a utilização de motosserras. A madeira colhida 

é destinada serrarias da região. 

Foram evidenciados: 

- treinamento para operador de motosserra, que é realizado anualmente. 

- ASO dos dois funcionários entrevistados em campo. 

- ficha de entrega de EPIs (caneleira, óculos, bota com bico de aço, luva de nylon, 

calça de nylon) 

- PPRA e PCMSO 

- checklist de inspeção das motosserras diário. É realizada uma inspeção diária antes 

do início das atividades, após as atividades e a empresa terceira também é 

monitorada mensalmente pelo departamento de saúde e segurança da Fibria. 

 

3.5.1.5. Princípio 5 

 

Sustentabilidade 

Política de Investimentos Socioambientais PC. 00.012 – é corporativa e abrange todas 

as unidades da Fibria. 

Existem três comitês de sustentabilidade: Comitê de Sustentabilidade (nível 

Presidente), Comissão Interna de Sustentabilidade (gestores de diversas áreas) e 

Comissão de Relacionamento Local (gerentes).  
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No procedimento são definidos critérios para identificar os projetos potenciais de 

parceria. Os projetos são avaliados, aprovados e depois quando já estão em 

andamento, são monitorados a cada 6 meses para verificar o cumprimento das metas. 

Os projetos do Instituto Votorantin são monitorados pelo sistema GPS e enviada uma 

carta convite para que possam inscrever o projeto dentro do próprio sistema 

(proponente, aspectos gerais, investimento, características do projeto, implementação, 

orçamento, cronograma, análise final). Verificados os relatórios de monitoramento do 

projeto Legionários de Defesa do Menor.  

Os projetos próprios da Fibria são monitorados pelo sistema Smartsheet são inseridos 

no sistema dados de gestão, produção e comercialização. Verificados os relatórios de 

monitoramento do projeto APICAB. 

A Fibria desenvolveu uma ferramenta chamada Matriz de priorização de localidades 

para auxiliar na escolha de projetos e priorizar as áreas e/ou comunidades com maior 

prioridade. Os dados ainda estão sendo inseridos e até o final do ano a Fibria terá os 

resultados. 

Evidenciado o Manual de Gestão de relacionamento – MA.20.01.001 

Foram verificadas as metas de longo prazo e acompanhamento de metas. 

Diálogo Operacional  

Foram verificadas as evidências que foi realizado o Diálogo operacional na Fazenda 

Karamacy. Foram verificados fotos da entrega de material, listas de presença, 

relatórios pré-colheita e pesquisa de satisfação pós-colheita. 

  

SISPART (Sistema de Partes Interessadas)  

Foram verificadas algumas ocorrências e suas tratativas. 

Quase todos os funcionários entrevistados são da região. São desenvolvidos projetos 

sociais em parceria com institutos locais e governos. Deve-se destacar o programa 

social realizado junto as serrarias de madeira o “ASSIM”. 

 

Foram visitados quatro projetos sociais:  

1) ASSIM: é uma associação composta por 6 serrarias de Capão Bonito que 

receberam incentivos através da obtenção de madeira da Fibria por uma preço mais 

acessível, auxílio na infra-estrutura e áreas para plantio.  

2) Legionários em defesa do Menor: promover capacitação de jovens de 16 a 29 anos 

nos cursos de Auxiliar de escritório, técnicas de vendas, serigrafia, design gráfico, 

entre outros. Entrevistado: Rivael Pereira. 



 

 68 

3) GVCC: qualificação de organizações oferecendo o apoio técnico especializado 

através de parcerias. Entrevistados: Célia Lincoln e Gilson 

4)APICAB: associação dos apicultores, contribuindo para o aperfeiçoamento e 

expansão da atividade. Entrevistado: Carmo Henrique Contieri. 
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3.5.2. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria: 

 

Donizete da Costa Dias: Coordenador de Melhoramento 

Alexandre Missiaggia: Coordenador de Biotecnologia 

Claudio Roberto Silva: Coordenador de Recurso de Campo 

Eduardo Nogueira Campinos: Coordenador de Manejo Florestal  

José Eduardo Petrilli Mendes: Pesquisador da área de proteção florestal 

Henrique Weeck: Gerente de DHO 

Andressa Nogueira do Santos: Analista de DHO 

Nilton Domingos Leite: Gerente de recursos Humanos EPS- JFI 

Érika Cristina Pires M. Silva: Técnica de Segurança do Trabalho Barbosa&Inácio 

Adriana Pereira de Jesus Carvalho: Analista de RH Barbosa&Inácio 

Onara Oliveira de Lima: Coordenadora de Meio ambiente 

Fabiana Bastos Passlaqua: Analista de Licenciamento Ambiental 

Antônio Carlos da Silva Carvalho: Supervisor de Silvicultura 

Célio Reginaldo de Souza: Supervisor de Colheita Mecanizada 

Anderson Aparecido Gama: Técnico de Desenvolvimento Operacional 

Sidnei da Fonseca: Técnico de Operações 

Admilson Alcides de Oliveira: Operador de Harvister 

Afonso Maria Ribeiro: Operador de Harvister  

Wanderlei Bezzerra: Encarregado de estradas Empresa Prestadora de Serviço (EPS) - 

TMW 

Aislan Ribeiro Gomes: Técnico de saúde e segurança EPS TMW 

João Magela de Melo: Especialista de estradas   

Helio Rech: Responsável da empresa Barbosa e Inácio EPS de colheita manual  

Érika Cristina Pires M. Silva: Técnica de Segurança do Trabalho Barbosa&Inácio 

Cristina Aperecida dos Santos: Técnica de Enfermagem EPS Barbosa e Inácio 

Jorge Donizete dos Santos: Tratorista EPS Barbosa e Inácio 
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Jairo Domigues: ajudante de colheita EPS Barbosa e Inácio 

Daniel Fonseca: ajudante EPS Barbosa e Inácio 

Gabriel Alves da Rosa: Motosserista EPS Barbosa e Inácio 

Divonsil Moraes de Souza: Motorista de Onibus EPS Breda Transportes 

Flávio Ricardo Tedesco – supervisor de operações 

Waldo Luiz da Silva – assistente administrativo 

Juliana de Lima Gonçalves – Analista Viveiro   

Paulo Roberto de Oliveira – funcionário de aplicação e adubação de químicos 

Jurandir Batista de Araujo – funcionário do viveiro – expedição  

Solange Silva Figueiredo – funcionária do viveiro – casa de vegetação 

Michele de Souza - consultor 

Israel Batista Gabriel – consultor da Fibria 

Antônio do Nascimento – consultor 

Ricardo de Castro Rodrigues – Steiner engenharia 

Luciana Barros Cunha Diniz – consultora de sustentabilidade 

Ana Luiza Reis – Steiner engenharia 

Flávia de Carvalho Oliveira Tayama – coordenadora de sustentabilidade 

Glodoaldo Arantes Ramiro - coordenação 

Cirineu José – analista  

Natalie Guimarães de Paula – analista de operações florestais 

Manoel Pereira dos Santos – Supervisor 

Carlos Jovino Lourenço – motorista 

Luís Eduardo Sabbado – Coordenador PCP – Florestal 

Luciana Miarelli – Analista 

Richard Nascimento Bezerra – Especialista de PCP 

Odair José dos Santos – Analista de PCP 

Elias Daniel Chagas – Analista de sistema de informações 
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Tamires Frasile José – Analista de informação 

Ediana Ribeiro Silva Bandeira – Analista de Sistemas  

Helio Ivase – Coordenador de Patrimônio 

Marcello Portela – Advogado 

Elisabeth Ruano Tavares Braga – Advogada Imobiliária   

Bruno Assunção Noronha – Supervisor florestal 

Silvio Aparecido dos Santos – Encarregado, servente Florestal 

Matheus Lolo Brigida – Supervisor Operacional 

Benedito Elias Chavieer Filho – Técnico Florestal  

Arnaldo Francisco Lemes – Servente Rural 

Edinaldo dos Santos Oliveira – Servente Rural 

José Elmar dos Santos – Motorista de Caminhão  

Helem Batriz de Oliveira – Técnica de Segurança 

Leandro dos Santos Albulussi – Servente Rural  

Nelson Medeiros da Carta – Motorista de Ônibus 

José Maria Vieira – Supervisor de colheita 

Luiz Carlos Barreto – Técnico de Operações 

Washington Luís Motta – Técnico em Desenvolvimento Operacional 

Luiz Claudio dos Santos Braga – Mecânico Líder 

Carlos Henrique Fleming – Retificador de correntes 

Gustavo Rocha de Oliveira- Analista de Manutenção 

José Leonardo Bouças Ribeiro – Especialista de manutenção 

Rafael Oliveira de Azevedo – Coordenador de manutenção 

Mariana Vieira Rubio – Consultora de meio ambiente 

Fabiana Bastos Passalagua – Analista de meio ambiente pleno 
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3.6  Não Conformidades Registradas 

 

Durante a auditoria não foram registradas não conformidades. 

 

3.7. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas 

 

Durante a auditoria de certificação foram registradas 07 Observações que deverão 

ser analisadas criticamente pela empresa quanto à tomada de ações pertinentes. 

Estas OMs e OBSs devem ser analisadas com foco em melhoria contínua dos 

processos realizados pela empresa no âmbito do CERFLOR. Abaixo seguem as 

Observações: 

Observação1: Convém avaliar em dados qualitativos e quantitativos a aplicação de 

iscas formicidas na área de APP. Finalização do estudo realizado para maiores 

conhecimentos científicos embasando a possibilidade de aplicação ou não do produto 

químico. 

Observação 2: Convém atentar para a importância de ser reavaliado a frequência e os 

momentos de execução das ginastica laborais praticadas pelos terceiros,  nas 

atividades de silvicultura e corte misto, sobretudo para que se alcance a melhoria dos 

resultados de compensação e mitigação dos riscos ergonômicos relacionados a 

algumas atividades existentes, no qual atualmente estão sendo executadas apenas no 

inicio das atividades. 

Observação 3: Convém rever a sistemática utilizada na elaboração e descrição das 

LTCATs, assim como, das ações de controles descritas no PPRA Fibria.  

Observação 4: Convém avaliar e estabelecer um nível de tolerância de 

contaminação/impregnação por óleo e graxa nos uniformes dos operadores de 

comboios, sobretudo para que seja assegurado um nível adequado de controle, frente 

ao potencial risco de contaminação por absorção da pele dos contaminantes 

relacionados.  

Observação 5: Convém atentar para a importância de ser avaliado, sob a luz as saúde 

preventiva,  os riscos relacionados as alimentação fornecidas, sobretudo no que tange 

as quantidades de sódio, gorduras e outros elementos adversos a saúde contidos nos 

cardápios praticados.  

Observação 6: Convém atentar para a importância de ser estabelecido criticidades 

para os itens não executados nos planos de manutenção dos equipamentos florestais, 
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sobretudo para que seja identificado quais itens serão mais críticos para a 

disponibilidade mecânica dos referidos equipamentos ao longo do tempo 

Observação 7: Convém atentar para a importância de ser atribuído um indicador para 

o processo de cadastro, sobretudo que permita medir a performance do processo, ou 

seja, qual o desempenho da acurácia das informações utilizadas.   

Observação 8: Convém avaliar a importância de incorporar o uso de GPS na validação 

dos dados cadastrais em campo, sobretudo para melhorar ainda mais a verificação da 

acurácia das validações a aprimoramentos.  

Observação 9: Convém atentar para a importância de ser considerado na analise dos 

simulados realizados para incêndios em edificações, as prerrogativas descritas na NBR 

5219, sobretudo para que as análises críticas estejam mais bem adequadas.  

4. CONSULTAS PÚBLICAS 

 

4.1. Consulta aos órgãos públicos 

 

Como parte do processo de auditoria foi realizada consulta aos seguintes órgãos 

públicos:  

Sindicato Rural da Região do Vale do Paraíba e pessoas relacionadas aos projetos 

sociais, conforme evidências de auditoria apontadas neste relatório. 

 

4.2. Reuniões Públicas 
 

4.2.1. 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.  
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De um total de aproximadamente 320 convites enviados por correio e 180 correios 

eletrônicos enviados, o Bureau Veritas Certification recebeu 08 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. 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 quatro Reuniões Públicas nos municípios descritos abaixo:  

 

Município Data Horário 
No. 

Pessoas 

Capão Bonito/SP 03/06/2013 19:00 às 21:00hrs 12 

Santa Branca/SP 03/06/2013 19:00 às 21:00hrs 10 

Caçapava  04/06/2013 19:00 às 21:00hrs 06 
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Queluz 05/06/2013 19:00 às 21:00hrs 07 

 TOTAL DE PARTICIPANTES 35 

 

4.2.2.  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. 

4.2.3.  Relação dos Participantes nas Reuniões Públicas 

 

As reuniões Públicas totalizaram 35 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. 

 

4.2.4. 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.  

 
1) Reunião Pública 03/06/2013, realizada no município de Capão Bonito/SP:  

a.1) Questionamento sobre o projeto já aprovado pela Fibria que estava programado 
para ser iniciado em março de 2013, porém ainda não começou. Trata-se do Projeto 
Horta Comunitária junto a ONG ARKHE.  

Resposta Fibria:  
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O questionamento refere-se ao Programa de Desenvolvimento Rural Territorial – 
PDRT, implantado inicialmente em Capão Bonito, nas comunidades Boa Esperança e 
Ferreira das Almas. A consultoria contratada para o desenvolvimento do projeto iniciou 
as atividades práticas nestas comunidades em fevereiro de 2013 por meio de reuniões 
comunitárias, diagnóstico e estabelecimento de planos de ação e trabalhos em 
conjunto com as famílias beneficiadas. O Programa tem ocorrido conforme 
planejamento junto à comunidade e é de conhecimento da prefeitura municipal, 
inclusive se dispondo como parceira por meio da Secretaria de Agricultura. 

a.2) Questionado também sobre a estrada vicinal Vitor Gomes de Macedo que liga 
Capão ao bairro Proença, que foi danificada pela passagem dos treminhões da 
Empresa. Disse que a empresa foi procurada por diversas vezes para se posicionar 
sobre o assunto e até a presente data nada foi feito.  

Resposta Fibria:  

Após diversas vistorias e tentativas de formação de parcerias, foi realizada uma 
reunião entre a Fibria e o Prefeito de Capão Bonito no dia 14/08/13. A Fibria realiza o 
monitoramento do peso dos caminhões que estão a seu serviço no transporte de 
madeira, de forma a atender os procedimentos internos e a legislação vigente no País. 
Estamos em fase de cotação dos serviços para recuperar a estrada vicinal Vitor 
Gomes de Macedo que liga Capão ao bairro Proença.  

b) Comentário sobre que estradas são danificadas, sobretudo no início de 2012, e 
desde então não foi arrumada, gerando grandes prejuízos para a produção agrícola na 
região. Disse que antes do início das operações da Fibria a prefeitura procurou os 
responsáveis para alertar que a estrada não iria aguentar o tráfego desses caminhões, 
pois não tinha estrutura para tal.  

Resposta Fibria:  

A Fibria realiza o planejamento de suas operações previamente, incluindo as 
manutenções das estradas, promove o diálogo operacional com as comunidades, de 
forma a minimizar os impactos ambientais e sociais de suas atividades. Buscamos 
parcerias com a prefeitura para recuperação de estradas públicas, de forma a manter 
condições adequadas de trafegabilidade para isso reunimos no dia 14/08/13 com o 
prefeito de Capão Bonito. A Fibria possui canal aberto, de forma a manter diálogo as 
partes interessadas, fazendo a avaliação dos impactos sociais e ambientais de suas 
atividades.  

c) Comentário sobre o recolhimento de impostos para o município de Capão, que não 
é feito pelas empresas prestadoras de serviço da Fibria. Menciona-se que o "município 
poderia produzir muito mais se não fosse o latifúndio da Fibria, onde a matéria é 
produzida em Capão, mas o imposto vai para Jacareí”.  

Resposta Fibria:  
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Nas operações da Fibria são gerados impostos (ISS e ICMS) para o município de 

Capão Bonito: ISS (recolhimento no município) e ICMS (repasse por meio do Governo 

do estado), gerando benefício e desenvolvimento na cidade. 

 

 ISS (Imposto sobre serviços de qualquer natureza):  incide sobre a prestação 
de serviços e é recolhido mensalmente, diretamente para a Prefeitura.  

 

 ICMS (Imposto sobre circulação de mercadorias/Serviço):  Este imposto é 
gerado nas operações intermunicipais , e principalmente na transferência  da 
madeira do município de  Capão Bonito para a fábrica. Estas operações são 
 base para composição do índice de participação dos municípios, e, conforme 
legislação, fica sob responsabilidade do Governo Estadual efetuar o repasse 
do referido imposto para o município.  

 

d) Questionamento se não haveria a possibilidade da venda de madeira para o 
mercado/comércio do município, visando o incremento da economia local. Agradeceu 
a ajuda da Fibria na reforma do Posto de Saúde de Capão, mas que a Fibria não deu 
continuidade no trabalho, apenas ajudou como valor financeiro.  
Resposta Fibria:  

A Fibria mantém um convênio com vínculo social para o fortalecimento do setor 
madeireiro em Capão Bonito junto a Associação da Indústria Madeireira – ASSIM e 
Cooperativa Madeireira de Capão Bonito, onde é disponibilizada madeira de eucalipto 
para processamento e comercialização nas serrarias do município, contribuindo para a 
geração de emprego e desenvolvimento local.  

Quanto ao apoio a Santa Casa de Capão Bonito, a Fibria, cumpriu rigorosamente com 
o compromisso social firmado com a instituição, cujo objeto era a reforma do pronto 
socorro da Santa Casa. As obras foram iniciadas em janeiro de 2008 e a inauguração 
ocorreu em abril de 2009 por meio de cerimônia pública.  

e) Questionamento sobre o êxodo rural gerado pela empresa com a mecanização das 
atividades, o que gerou uma dívida muito grande no orçamento municipal.  

Resposta Fibria:  

A mecanização é um processo natural em resposta à redução da oferta de mão-de-
obra rural, este processo acontece em diversos setores rurais e não somente na 
Fibria. E tem entre outros benefícios, melhorias ergonômicas nos postos de trabalho, 
melhoria na segurança das operações, melhor remuneração do trabalhador, entre 
outros benefícios. O processo de mecanização dentro da empresa esta consolidado à 
muitos anos na área de colheita florestal e somente recentemente iniciou-se 
avaliações para implantação de alternativas na área de formação de florestas. Porém 
todas as iniciativas são muito incipientes até o momento. Também, vale reforçar que 
qualquer iniciativa de desmobilização de força de trabalho passa por um rigoroso 
critério de avaliação e medidas de compensação apresentadas aos funcionários 
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envolvidos. 

 

f) Comentário sobre a falta de incentivo para o esporte, disse desconhecer parcerias e 
projetos na área.  

Resposta Fibria:  

A Fibria conta com uma Política de Investimentos Socioambientais, que define as 
diretrizes do investimento socioambiental da empresa, em Capão Bonito nossa 
estratégia esta voltada para o desenvolvimento de projetos de geração de trabalho e 
renda, de desenvolvimento local e ao atendimento as comunidades prioritárias.  Tem 
apoiado projetos que tem interligação com práticas esportivas e capacitado 
instituições, como a Rede de Cidadania Ativa de Capão Bonito, para que possam 
apresentar projetos tecnicamente qualificados e aptos para serem desenvolvidos por 
qualquer financiador que tenha interesse em apoiá-los.  

g) Questionamento sobre a falta de sinalização da saída de caminhões na Rua Itararé, 
o que pode causar acidentes com as pessoas e crianças na via pública. Também é 
mencionado sobre a colheita 24 horas em torno da comunidade disse já ter procurado 
a Fibria para falar sobre o assunto, mas não obteve retorno. Ainda com relação à 
colheita citou que da propriedade vizinha ao bairro Taquaral foram deixadas cascas da 
colheita de eucalipto, o que além de animais peçonhentos gera também o acúmulo de 
água parada. 

Resposta Fibria:  

A Fibria realiza o planejamento de suas atividades previamente (micro-planejamento). 
Neste planejamento são levantados todos os pontos das fazendas e validadas as 
atividades antes de serem iniciadas envolvendo as áreas: Operação florestal, 
Planejamento, Meio Ambiente, Sustentabilidade e Segurança. Antes de iniciar as 
operações de transporte da madeira são realizados os mapeamentos de risco e rotas. 
Após o término do transporte a equipe de estradas faz uma manutenção geral em 
todas as estradas existentes. A empresa possui o procedimento de Monitoramento Pré 
e Pós operação a fim de detectar possibilidades de melhoria e refinamento das 
atividades. Tais observações são transferidas para as atividades de planejamento a 
fim de melhorar as recomendações operacionais para o ciclo seguinte. 

Na área mencionada, todas as etapas foram realizadas e não houve nenhuma 
ocorrência registrada. A empresa possui um canal de comunicação 0800, de forma a 
receber reclamações, dúvidas e sugestões sobre as operações e transporte da 
madeira. 

 h) Menção sobre a falta de informações para com os animais peçonhentos advindos 
da floresta da Fibria, que disse estarem invadindo a cidade. Não há prevenção para 
com os acidentes.  

Resposta Fibria:  
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Desconhecemos a informação que haja animais peçonhentos que saem da floresta e 
vão para a área urbana, não houve nenhuma notificação formal junto à empresa por 
parte de órgão público ou reclamação procedente de pessoas da comunidade com 
relação ao assunto. Entretanto, durante o procedimento de Dialogo Operacional, 
política de relacionamento da Fibria junto às comunidades próximas as operações 
florestais, são passadas informações sobre a ocorrência de animais silvestres na área 
da empresa. 

i) Comentário sobre a importante ajuda da Fibria para com a Fatec local, mas 
questionou sobre a falta de incentivo aos alunos que trabalham ou prestam serviço na 
Fibria. Disse que os alunos são incentivados a iniciar os cursos nas áreas técnicas, 
porém os mesmos não conseguem acompanhar pelo grande número de faltas, visto 
que em sua maioria são trabalhadores que fazem turnos rotativos de 24 horas 
impossibilitando a frequência nas aulas.  

Resposta Fibria: :  

A Fibria monitora e faz o acompanhamento do número de estudantes da Fatec que 
são funcionários da empresa. Estimula e incentiva para a conclusão dos cursos, de tal 
forma que desconhece que algum estudante seja prejudicado pela atividade 
profissional que executa, não houve relatos de estudantes junto à empresa. A Fibria e 
a FATEC mantêm parcerias desde sua instalação no município, sendo a Fibria a maior 
absorvedora dos formandos ou ainda em formação pela faculdade no município. Tem 
frequentemente contratado estagiários da instituição acadêmica e incentivado que 
fornecedores e terceiros também priorizem a mão de obra local. 

j) Questionamento sobre a falta de monitoramento por parte da Fibria com relação à 
pesca nas áreas da Empresa que margeiam o rio Paranapanema. Menciona-se não 
haver controle e nem proibição da entrada de pessoas nas áreas. Citou como exemplo 
a área conhecida por Barra do Rio das Almas, onde disse não haver sinalização 
proibitiva.  

Resposta Fibria:  

A empresa mantém contrato com um prestador de serviço para realizar o 
monitoramento das áreas de manejo florestal na qual qualquer anomalia é 
imediatamente reportada para a administração da empresa. Desta forma, 
identificamos em alguns locais a falta de placas de advertência sobre a proibição de 
pesca e caça. Estamos identificando os locais e providenciando a reposição destas 
placas.Outro mecanismo importante que a comunidade possui para relatar tais 
ocorrências é durante os Diálogos Operacionais, onde uma equipe da Fibria percorre 
todas as comunidades ao entorno da operação informando sobre a atividade da 
empresa e recebendo feedback sobre os mais diversos pontos de preocupação da 
comunidade. 

k) Menciona descrédito sobre a falta de continuidade das propostas feitas na reunião 
pública anteriores de normas similares (FSC). Menciona-se não terem tido retorno dos 
questionamentos e também alguns projetos foram cortados sem explicação, como 
exemplo o Projeto Resgate dos Jovens.  
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Resposta Fibria: 

 O projeto Resgate dos Jovens, não é um projeto desenvolvido e apoiado pela Fibria, 
não temos conhecimento deste. Todos os projetos sociais apoiados e/ou 
desenvolvidos pela empresa passam por uma criteriosa análise e seleção conforme 
nossa política de investimento social. Um projeto iniciado pela empresa só deixa de 
ser apoiado quando identificado a potencialidade de se auto sustentar, pela captação 
de novos parceiros, estabelecimento de parcerias ou recursos próprios do proponente, 
direcionando o investimento da Fibria para novo projeto ou ampliação e fortalecimento 
de outros que contribuam da mesma forma para o desenvolvimento local.  A Fibria 
também informa que todos os procedimentos relacionados a manutenção das 
certificações existentes são monitorados não só pelos organismos certificadores 
quanto também pelas instituições acreditadoras destas empresas de auditoria, como o 
INMETRO e o FSC-Internacional. 

As respostas dos questionamentos dos processos de certificações da Fibria são 
disponibilizados pela certificadora em seus respectivos sites na internet. 

l) Menciona sobre a dificuldade de relacionamento e contato com a empresa. 
Questionou sobre a Avenida José Antunes Rodrigues que foi intensamente danificada 
com a passagem dos caminhões da Fibria e nada foi feito até o momento.  
Resposta Fibria:  

As áreas Operacionais, Sustentabilidade e Meio Ambiente fazem o relacionamento 
com as partes interessadas. A empresa possui mecanismos disponíveis para este 
relacionamento. Temos estreitado significativamente o relacionamento com a 
comunidade por meio de ações e projetos que contribuem para a melhoria da 
qualidade de vida destas comunidades. Com o poder público por meio de parcerias 
com diversas instituições e secretarias municipais, inclusive com ações voltadas para 
políticas públicas que contribuem para o desenvolvimento do município, sendo 
publicamente reconhecida pela prefeitura municipal como um importante avanço no 
relacionamento e como referência para demais empresas do setor que atuam no 
município. Quanto à avenida mencionada, a Fibria não transporta madeira por esta 
rota, sendo esta informação já encaminhada às autoridades municipais. 
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Reunião Pública no dia 03/06/2013 realizada no município de Santa Branca/SP. 
 

a) O represente do Sindicato Rural de Produtores de Santa Branca, alega que nunca 
recebeu o contato da Fibria.  

Resposta Fibria:  

Fibria está presente em vários municípios na região. O NEA – Núcleo de Educação 
Ambiental está localizado em Santa Branca e além do Programa de Formação 
Ambiental tem um papel de relacionamento, atendendo demandas do município e 
agindo proativamente. Em 2013, realizamos duas reuniões com apicultores do 
município de Santa Branca, as quais contaram com presença de representante do 
Sindicato Rural. Mantemos o canal aberto com todas as partes interessas no entorno 
de nosso empreendimento, principalmente com sindicatos.  

b) Comentário sobre os problemas de transporte da Fibria nos trajetos da cidade e 
solicita a busca de trajetos alternativos para evitar transtornos com a comunidade. 

Resposta Fibria: 

 A Fibria por meio de diálogo entre as partes realizou reuniões com o Prefeito e 
Vereadores, vistoria de campo, e sugeriu uma rota alternativa que será apresentada 
para o Prefeito e Vereadores, de forma a minimizar os impactos. A área de logística 
florestal da empresa sempre realiza o planejamento de transporte de madeira, 
minimizando os impactos nas comunidades.Trajetos alternativos envolve custos 
elevados e desapropriações na região, necessitando ações de longo prazo e 
avaliações entre as partes envolvidas. 

 c) Questionamento sobre se as áreas que serão utilizadas para o plantio de eucalípto, 
se serão áreas novas ou áreas de utilização anterior como pastos, etc.? Qual a 
distância mínima dos cursos d’água e os plantios de eucalíptos e também pergunta 
qual será a contrapartida da Fibria para os impactos ambientais, ou seja, se a empresa 
irá fazer alguma compensação ambiental, frente ao alto volume de plantio de 
eucalípto. Manifesta e solicita esclarecimentos sobre o monitoramento hídrico da 
região.  

Resposta Fibria:  

A Fibria não realiza conversão de áreas de floresta nativa. A ocupação, se ocorrer, 
acontece apenas em áreas com usos anteriores (pastagens, lavouras etc.). Essa é 
uma política de boas práticas do manejo florestal da Fibria. 

 Quanto às distâncias em relação à recursos hídricos, seguimos toda a 
legislação ambiental vigente que regulamenta tais distanciamentos. Nosso 
atendimento é monitorado pelos órgãos ambientais competentes e pelas empresas 
certificadoras. A distância mínima varia em relação ao tamanho do rio, bem como, se 
tratam de lagos, lagoas ou barramentos. Abaixo, um esquema ilustrando as distâncias 
definidas por lei. 
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 A compensação ambiental é um mecanismo previsto nas atividades de 
licenciamento da empresa, ou seja, diversas atividades que realizamos já estão 
vinculadas à compensações pelo órgão ambiental. Em geral, estas compensações se 
caracterizam pelo plantio e manutenção de espécies nativas em APP e Reservas 
Legais.  

Além disso, monitoramos rotineiramente os impactos de nossas atividades. 
Temos uma matriz que identifica como nossas atividades se relacionam com o Meio 
Ambiente e quais ações que temos e que podemos fazer para reduzir o impacto. Além 
das atividades de restauração com espécies nativas, monitoramos sistematicamente a 
fauna e flora para evidenciar como estes se relacionam com o manejo realizado pela 
empresa. Este acompanhamento fornece uma série de informações que aplicamos 
nas operações de planejamento, silvicultura e colheita e que buscam diminuir ao 
máximo as perturbações ao meio ambiente. Todas as nossas operações são avaliadas 
em relação aos potenciais impactos ao meio ambiente e estes buscam ser mitigados 
com a aplicação de boas práticas de produção, que são, anualmente, verificadas pelas 
nossas auditorias internas e externas de certificação e vistorias dos órgãos 
governamentais competentes. 

Realizamos Monitoramento Hídrico sistemático na região de atuação da empresa. 
Buscamos evidenciar como e se os plantios interferem no comportamento da água e 
seu ciclo nas bacias hidrográficas. Esta dinâmica necessita ser acompanhada em 
longo prazo, pois estão diretamente ligadas ao comportamento climático e regime de 
chuvas. Possuímos um monitoramento que acompanha a operação, ou seja, é 
realizado antes e depois da operação entrar em uma determinada fazenda. Este 
monitoramento, realizado a três anos, não evidenciou alterações significativas nos 
aspectos quali-quantitativos dos recursos hídricos amostrados. 

d) Demonstração e questionamento do que a Fibria fará ao homem do campo, o 
trabalhador rural e as crianças, visando manter a população rural neste local. Também 
menciona sobre a redução dos recursos hídricos nas nascentes na região de Santa 
Branca, se essa redução é devido ao plantio de eucalíptos. Pede esclarecimento sobre 
como a Fibria atua frente a escassez de recursos hídricos na região e sua relação com 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Zp20HaPfG2xrMM&tbnid=4vnYe3stfAE8rM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/areas-de-preservacao-permanente/areas-de-preservacao-permanente.php&ei=54QXUqXhDYPo8gS1koGYBQ&bvm=bv.51156542,d.eWU&psig=AFQjCNHn6Uuw_vbahN_u530mqq0Ixv_dog&ust=1377359406937107
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o plantio da Fibria.  

Resposta Fibria:  
De acordo com as diretrizes de sua Política de Investimentos Socioambientais 
(PC.00.012), a Fibria desenvolveu o PDRT – Programa de Desenvolvimento Rural 
Territorial, cujo objetivo é “promover o desenvolvimento local através do fortalecimento 
das associações comunitárias e suas redes, focando o apoio à suas cadeias 
produtivas”, com os seguintes objetivos específicos: 

1. Capacitar as comunidades para equacionar suas demandas sociais 
2. Possibilitar o acesso a metodologias e tecnologias produtivas de baixo impacto 

ambiental 
3. Investir em cadeias produtivas inclusivas 
4. Aumentar a renda média per capta das famílias diretamente atendidas pelo 

Programa 
Esse programa propõe despertar na comunidade a percepção das potencialidades, 
vocações e oportunidades que a área rural oferece e sua relação com a geração de 
renda, a qualidade de vida e o fortalecimento da associação para busca de soluções 
em grupo e para o bem comum.  

Esse programa foi implantado no Vale do Paraíba no final de 2012, em São Luiz do 
Paraitinga, no bairro do Mato Dentro, com 22 famílias beneficiadas. A proposta para 
2014 é de ampliar o programa, levando em consideração o levantamento de 
localidades prioritárias e atrelado a disponibilidade de recurso. 

Em relação aos recursos hídricos a empresa possui implantado boas praticas de 
manejo florestal respeitado os melhores critérios conhecidos de formações de 
florestas, e atendendo as exigências legais relacionadas a sua atividade. Em adicional 
a empresa possui monitoramento em bacias hidrográficas relevantes das regiões onde 
atua. Realizando análises qualitativas e quantitativas dos recursos hídricos por ela 
utilizados, agindo assim de forma preventiva através de recomendações ambientais 
para guiar os planos operacionais dos diversos departamentos da empresa. 

e) Menção sobre animais mortos: pássaros, siriemas e tatus mortos, dentre outros, 
encontrados por alunos da sua escola e comentado com os pais desses mesmos 
alunos. Solicitação que a Fibria investigue esses fatos para saber se tem 
responsabilidade sobre esses animais mortos, se provém das atividades da Fibria.  

Resposta Fibria:  

A Fibria realiza monitoramento de fauna e flora em suas propriedades e possui 
histórico destes monitoramentos. Faz a divulgação dos resultados no resumo do Plano 
de manejo (enviado as partes interessadas). 

Desconhecemos o fato mencionado de animais silvestres mortos, uma vez que tal 
informação não foi direcionada a empresa no momento do ocorrido.  

A empresa possui procedimentos, práticas de gestão e as equipes operacionais são 
treinadas e conscientizadas sobre os impactos ambientais e formas de atuação em 
casos de emergência. Monitoramos constantemente nossas operações e 
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apresentamos os resultados aos órgãos ambientais.  Vale reforçar que a Fibria possui 
a prática da autodenuncia aos órgão público.   

f) Comentário sobre os impactos das aplicações de herbicidas nas plantações que 
afugentam os pássaros nas fazendas, e que esses pássaros não conseguem se 
alimentar mais nas gramíneas com sementes na região de Santa Branca.  
Resposta Fibria:  

A utilização de herbicida é uma atividade realizada e fundamentada atendendo todos 
os requisitos legais e de boas práticas existentes. Ela se limita somente aos locais 
com plantio e não possui influencia na vegetação das áreas de APP e Reserva Legal. 
As moléculas do herbicida utilizado pela Fibria possui rápida degradação no meio 
ambiente, ou seja, em cerca de 30 dias a molécula “deixa de existir” não causando 
demais interações com o meio. 

A avifauna é sistematicamente monitorada por empresa terceira especializada a mais 
de 10 anos na unidade. E nunca houve qualquer vinculo na variação da população de 
fauna com a utilização de herbicida. A avifauna é extremamente sazonal, ou seja, ela 
responde muito à variações do clima (frio, chuvas e calor) e pode passar algumas 
temporadas sem retornar a determinado local. 

 
Reunião Pública no 04/06/2013, realizada no município de Caçapava Velha/SP. 

a) Comentário sobre a existência de uma Lei de 2008 que criou uma APA no município 
de Caçapava, e que a Fibria não esta respeitando a área.  

Resposta Fibria:  

 APA são uma modalidade de Unidade de Conservação que permite a ocupação e 
produção em seu interior. A região do Vale do Paraíba possui diversas APAs e a Fibria 
possui atividades dentro de seus limites em total acordo com a legislação vigente no 
País. 

O que acontece é que a APA possui recomendações que demandam um manejo 
diferenciado (movimentação de terra limitada). Todas essas recomendações são 
mapeadas, inseridas em nosso monitoramento de atendimento legal e direcionadas 
para a operação atende-las nos procedimentos e práticas (micro planejamento). 

b) Comentário sobre a falta de áreas de Reserva Legal em algumas propriedades, 
falta de monitoramento de recursos hídricos, fauna e flora. E que caso existam, esses 
monitoramentos os mesmo não são divulgados para a comunidade. 

Resposta Fibria:  

A Fibria possui excedente de Reserva Legal em sua base florestal. O que acontece é 
que algumas propriedades que não possuem os 20% previsto em lei são 
“compensadas” em outras propriedades. Por exemplo: existe propriedade com apenas 
10% de RL, no entanto, estes 10% restantes são alocados em outra propriedade que 
possui grandes áreas de vegetação nativa (esta fica com 30% de RL). Esse 
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mecanismo de compensação está previsto por lei (código florestal) e possui uma série 
de direcionamentos. Os monitoramentos de fauna e flora são sistematizados e 
operacionalizados anualmente por empresa terceira contratada e os resultados 
resumidos são publicados também anualmente através do Relatório de 
Sustentabilidade e Resumo do Plano de Manejo disponível no site da empresa 
www.fibria.com.br.  

O Resumo do Plano de Manejo é disponibilizado para as partes interessadas e consta 
informações sobre as propriedades da Fibria. 

c) Comentário sobre a falta de placas proibitivas da caça e pesca nas propriedades da 
Fibria.  

Resposta Fibria:  

A Fibria tem por procedimento identificação das fazendas onde além do nome da 
referida fazenda existe telefone de contato em todas as fazendas, permitindo canal 
direto entre comunidade e empresa onde são relatadas as ocorrências observadas 
pelos vizinhos. Existem placas proibitivas de caça e pesca nas fazendas consideradas 
com maior potencial de ocorrências. Estamos constantemente identificando novos 
locais e providenciando a colocação e/ou reposição destas placas. 

d) Questionamento sobre quais são e quanto são utilizados de produtos químicos nas 
áreas florestais da Fibria. Preocupação com o impacto na agricultura local.  

Resposta Fibria:  

A Fibria somente utiliza produtos químicos, conforme a legislação e autorizados pelos 
órgãos competentes e atende aos padrões internacionais definidos pelas 
certificadoras. Existem 02 grupos de produtos químicos, sendo herbicidas e 
formicidas. Todos esses produtos são aplicados na dosagem pré-estabelecidas de 
acordo com a recomendação dos fabricantes. Importante destacar que existe 
monitoramento da infestação antes da aplicação, onde em alguns casos nem ocorre a 
aplicação. A dosagem de qualquer produto é liberada por profissional devidamente 
habilitado e capacitado, conforme prevê a legislação. 

e) Solicitação de maiores esclarecimento sobre a reposição/recuperação das matas 
nativas.  

Resposta Fibria:  

A Fibria possui um programa continuo de restauração florestal com espécies nativas. 
Possuímos uma equipe especializada, treinada e direcionada somente para estas 
atividades. Em cada área é realizado um estudo prévio para definir quais serão as 
melhores práticas e técnicas necessárias à serem aplicadas (condução da 
regeneração, controle de gramíneas, controle de espécies florestais exóticas, 
coroamento de mudas, plantio total, enriquecimento etc.). 

Até Julho de 2013, foram realizadas atividades de implantação da restauração em 

http://www.fibria.com.br/
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aproximadamente 450 hectares de áreas e realizadas atividades de manutenção em 
áreas já implantadas em aproximadamente 2000 hectares. 

f) Questionamento sobre quais são os investimentos da Fibria na área da saúde, 
educação e geração de emprego. Disse que desconhece se há algum na cidade de 
Caçapava. 

Resposta Fibria:  

A Fibria conta com uma Política de Investimentos Socioambientais (PC.00.012), que 
define as diretrizes do investimento socioambiental da Fibria que contempla as 
diretrizes: 

Os investimentos socioambientais da Fibria:  

 Priorizar a atuação em comunidades prioritárias nas regiões onde a 
Fibria tem unidades industriais, plantios próprios, centros de 
operações florestais e municípios com base significativa do programa 
de fomento florestal, conforme matriz de prioridade de relacionamento;  

 

Tipos de investimentos socioambientais  

Projeto/Programa  

a) Critérios para avaliação e aprovação de projetos:  

a.1) Alinhamento a pelo menos uma linha de atuação de um dos eixos 
estratégicos e com as prioridades de desenvolvimento local; 

a.2) Localizar-se nas áreas de atuação da Fibria, atendendo a matriz de 
priorização de municípios/comunidades; 

a.3) Ter potencial de independência financeira, evitando a relação de 
dependência da Fibria; 

a.4) Criar benefício (gerar resultados) a médio e longo prazo;  

a.5) Ter beneficiários diretos bem identificados;  

a.6) Apresentação de indicadores de resultados (efeito e impactos); 

a.7) Instituições parceiras com boa governança e critérios de 
transparência; 

Caçapava é considerado um município prioritário e portanto, o investimento social está 
direcionado a apoio a projetos nesse município:  

Projetos apoiados pela FIBRIA- Caçapava SP 

Nome do Projeto Objetivo detalhado 
Inicio do 

Projeto 

meta nº. 

Beneficiados 

2013 
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Caravana do Cinema 

Brasileiro de Curtas – 

Vale do Paraíba.  

O objetivo do Projeto é levar a produção 

recente do cinema nacional (curtas e longas 

metragens), locais onde não possuem salas 

de cinema, apresentando filmes de indicação 

e recomendação livre, totalmente gratuito aos 

munícipes. Propor, a partir da leitura dos 

filmes, um debate com o público em geral 

acerca dos problemas brasileiros retratados 

na tela.  * Exibição do Cavana do Cinema no 

Bairro Caçapava Velha  

2008 27.000 

Meninos GAMT- 

Caçapava 

  

Tem como objetivo iniciar os jovens no estudo 

de vários aspectos da cultura popular 

brasileira, nas áreas artísticas de percussão, 

coral e dança: 

Realizar oficinas com duração de 32 semanas 

em 5; 

Montar  orquestra com os integrantes dos 

municípios e realizar no mínimo 5 

apresentações em escolas da rede pública, 

teatros e praças públicas. 

2012 550 

Ponto de Encontro - 

Caçapava 

Contribuir na formação dos jovens, pautando-

se nas estratégias de exploração, 

experimentação, produção e expressão, que 

são inspiradas em quatro fortes 

características associadas ao modo que o 

jovem constrói suas experiências e 

aprendizagens. 

Utilizar como referência a metodologia da 

Cartografia(ref. Programa Jovens Urbanos 

Itausocial/CENPEC). Promover um aumento 

significativo em 2013 na carga horaria, 

passando de 80 para 480 horas ao longo de 

10 meses 

A matriz Curricular vai abordar: 

• Mundo do trabalho e empreendedorismo; 

• Cidade, sustentabilidade e desenvolvimento 

local; 

• Cultura, diversidade e gênero; 

• Políticas públicas e participativa. 

2009 120 

 

g) Questionamento sobre a falta de controle com relação aos caminhões da Fibria, e 
que em 2010 na reunião pública do FSC esse assunto já havia sido falado e até hoje 
nada foi feito.  

Resposta Fibria:  

A Fibria possui procedimentos para transporte de madeira, Temos um programa 
“Estrada Segura” que aborda temas de segurança nas estradas. Os caminhões que 
prestam serviços para a empresa possuem placas de identificação com 0800, de 
forma a possibilitar as pessoas a ligarem para a Fibria e realizar reclamações, 
denúncias e sugestões. Controlamos os caminhões desde a placa, identificação dos 
motoristas com CPF e documento com foto. 
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As respostas das demandas das partes interessadas levantadas em outras reuniões 
públicas constam nos relatórios emitidos pela certificadora e disponíveis no site do 
FSC www.ic.fsc.com  

h) Menção sobre o envio de um Oficio a Fibria com relação ao monitoramento de 
recursos hídricos. O mesmo foi protocolado em Caçapava e que desde 2011 não foi 
respondido. Gostaria de saber qual o posicionamento da empresa.  

Resposta Fibria:  

A empresa possui implantado boas praticas de manejo florestal respeitado os 
melhores critérios conhecidos de formações de florestas, e atendendo as exigências 
legais relacionadas a sua atividade. Realizamos monitoramento em bacias 
hidrográficas relevantes das regiões onde estamos inseridos. Neste monitoramentos 
contemplam análises qualitativas e quantitativas dos recursos hídricos, agindo assim 
de forma preventiva através de recomendações ambientais para guiar os planos 
operacionais dos diversos departamentos da empresa. 

A interface com municípios, governos e órgãos ambientais é constante, gerando uma 
grande quantidade de documentos, ofícios e cartas, desta forma, a empresa necessita 
de maiores informações para resgatar o histórico deste protocolo. 

i) Menção sobre que o canal de comunicação com a Fibria é ineficiente, ma vez que 
não se tem o retorno. Disse que a comunicação só é eficaz quando há as reuniões 
públicas. 

Resposta Fibria:  

A Fibria vem constantemente aprimorando os canais de relacionamentos e 
comunicação. Desenvolveu um Sistema (software) de Partes Interessadas, o 
SISPART, um instrumento corporativo de gestão para registrar e evidenciar, de forma 
unificada, atualizada e centralizada, o relacionamento com as partes interessadas. O 
sistema prevê que todas as demandas devem ser registradas e respondidas. Essas 
demandas podem ser recebidas por fax, correio, email, telefone, pessoalmente ou 
ainda pelo canal de ligação gratuita 0800 (08007079810). Realizamos diálogos 
operacionais com as comunidades, divulgamos informações sobre o manejo florestal 
no relatório de sustentabilidade e resumo público. A Fibria considera as reuniões 
públicas realizadas nos processos de certificações um mecanismo de participação 
efetivo, estando aberta ao diálogo.  

j) Solicita maiores esclarecimento sobre se a Fibria irá fazer parceira com as 
prefeituras para que se tenha incentivo ao esporte, saúde e educação dos jovens.  

Resposta Fibria:  

A Fibria procura buscar ou fomentar parcerias para projetos apoiados. O apoio a 
projetos pode ou não estar vinculado a parceria com as prefeituras. Ressaltamos que 
uma das diretrizes da Política de Investimentos Socioambientais (Política Interna 
PC.00.012) destaca que o investimento deve ser resultado dos processos de 

http://www.ic.fsc.com/
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relacionamento e engajamento comunitário. Descrevemos a seguir, eixos estratégicos 
de atuação e critérios para avaliação e aprovação de projetos: 

DIRETRIZES 

Os investimentos socioambientais da Fibria:  

Priorizar a atuação em comunidades prioritárias nas regiões onde a 
Fibria tem unidades industriais, plantios próprios, centros de 
operações florestais e municípios com base significativa do programa 
de fomento florestal, conforme matriz de prioridade de relacionamento;  

 

Eixos estratégicos (linhas de investimento) e respectivas linhas de 
atuação: 

Os Investimentos socioambientais são desenvolvidos prioritariamente nos 
seguintes eixos estratégicos (linhas de investimento): 

Educação: 

a). Formação e qualificação de mão-de-obra; 

b). Educação ambiental e para a sustentabilidade; 

c). Capacitação para o empreendedorismo social. 

Cultura: 

a). Valorização e resgate da cultura local e do conhecimento tradicional; 

b) Conservação de locais de valor histórico e arqueológico. 

Esporte: 

a) Promoção de atividades esportivas de todas as modalidades 
visando a formação educacional de jovens. 

Geração de Trabalho e Renda: 

a) Criação de oportunidades de trabalho e renda, por meio da 
diversificação do uso da floresta e da propriedade rural; 

b) Promoção do empreendedorismo local e de novas oportunidades de 
negócio atreladas aos negócios da empresa. 

Meio Ambiente:  

a) Conservação dos recursos naturais, como biodiversidade, água e 
solo, em todos os biomas das áreas de atuação da empresa (Mata 
Atlântica, Cerrado, Pampas e outros); 

b)  Programas de pagamento a serviços ambientais para a conservação 
ambiental; 

c) Redução de emissões e captura de carbono; 

d) Incentivo à utilização de fontes renováveis de energia; 

e) Implantação de práticas para o consumo consciente. 
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Saúde: 

a)    Tratamento de esgoto doméstico em domicílios de comunidades 
rurais; 

b)    Acesso à água potável; 

c)    Disposição de resíduos sólidos. 

 

Tipos de investimentos socioambientais  

Projeto/Programa  

a) Critérios para avaliação e aprovação de projetos:  

a.1) Alinhamento a pelo menos uma linha de atuação de um dos eixos 
estratégicos e com as prioridades de desenvolvimento local; 

a.2) Localizar-se nas áreas de atuação da Fibria, atendendo a matriz de 
priorização de municípios/comunidades; 

a.3) Ter potencial de independência financeira, evitando a relação de 
dependência da Fibria; 

a.4) Criar benefício (gerar resultados) a médio e longo prazo;  

a.5) Ter beneficiários diretos bem identificados;  

a.6) Apresentação de indicadores de resultados (efeito e impactos); 

a.7) Instituições parceiras com boa governança e critérios de 
transparência; 

 

k) Solicitação sobre a recuperação das estradas no Bairro Jardim Maracaibro, em 
Tremembé, onde disse ter visto caminhões da Fibria passando por dentro do bairro 
ocasionando problemas na via de uso da comunidade.  
Resposta Fibria:  

A Fibria realiza planejamento de transporte de madeira, definido as rotas e diálogos 
com a comunidade antes de inicio da atividade. 

As operações de transporte de madeira na região de Tremembé foram encerradas em 
09/06/2011 com as estradas em boas condições de trafegabilidade. Os caminhões da 
Fibria não retornaram mais naquela rota.  

As estradas também são utilizadas por outras empresas que transportam madeira 
para serrarias, consideramos este questionamento equivocado. Lembramos que os 
caminhões da Fibria possuem placas com logo da empresa e número para ligação 
gratuita para falar com a Fibria. 
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Reunião Pública de 05/06/2013, realizada no município de Queluz/SP 
 
a) Quais são os estudos de impacto a comunidade que a Fibria realizada.  
Resposta Fibria:  

A Fibria realizou o levantamento dos aspectos e impactos sociais de suas atividades, 
estabelecendo um Padrão Operacional com os critérios  para Identificação de 
Aspectos e Impactos Sociais (PO.20.01.005), cujos objetivos estão a seguir. A partir 
da identificação dos impactos significativos adversos, estabelece medidas para 
mitigação e controle. Os principais estão divulgados no Resumo do Plano de Manejo, 
disponível no site da Fibria.  

Os resultados da análise dos aspectos e impactos sociais norteiam a 
Fibria para a classificação e priorização destes aspectos e impactos 
sociais significativos no meio antrópico e define a necessidade de 
controles e/ou direcionadores e/ou acompanhamento em função da 
significância dos aspectos e impactos sociais. 

Além disso, como parte do seu Modelo de Relacionamento, desenvolveu o Diálogo 
Operacional (PO.20.01.006), um canal de diálogo com comunidades realizado antes 
das operações florestais. Por meio desse canal, a Fibria pretende: 

- Possibilitar que às comunidades e vizinhos tenham conhecimento 
das operações florestais que serão realizadas no seu entorno. 

- Estabelecer canal de diálogo direto com as comunidades e vizinhos. 

- Perceber, prevenir, e minimizar potenciais impactos das áreas de 
plantio e das operações florestais nessas comunidades e vizinhos. 

- Identificar iniciativas, habilidades e potencialidades locais que 
possam gerar ações conjuntas. 

Dessa forma, qualquer impacto ainda não identificado será registrado e será 
considerados na validação da Matriz de Impactos Sociais realizada pela Comissão de 
Relacionamento Local a cada ano. 

b) Quais informações sobre a questão da seca do solo pelo plantio de Eucalipto, e o 
que a Fibria faz para controlar essa questão. E quais estudos são realizados com 
relação a qualidade e quantidade de água. 
Resposta Fibria:  

Monitoramos rotineiramente os impactos de nossas atividades. Temos uma matriz que 
identifica como nossas atividades se relacionam com o Meio Ambiente e quais ações 
que temos e que podemos fazer para reduzir o impacto. Além das atividades de 
restauração com espécies nativas, monitoramos sistematicamente a fauna e flora para 
evidenciar como estes se relacionam com o manejo realizado pela empresa. Este 
acompanhamento fornece uma série de informações que aplicamos nas operações de 
planejamento, silvicultura e colheita e que buscam diminuir ao máximo as 
perturbações ao meio ambiente. Todas as nossas operações são avaliadas em 
relação aos potenciais impactos ao meio ambiente e estes buscam ser mitigados com 
a aplicação de boas práticas de produção, que são, anualmente, verificadas pelas 
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nossas auditorias de certificação e vistorias dos órgãos governamentais competentes. 

Realizamos Monitoramento Hídrico sistemático na região de atuação da empresa. 
Buscamos evidenciar como e se os plantios interferem no comportamento da água e 
seu ciclo nas bacias hidrográficas. Esta dinâmica necessita ser acompanhada em 
longo prazo, pois estão diretamente ligadas ao comportamento climático e regime de 
chuvas. Possuímos um monitoramento que acompanha a operação, ou seja, é 
realizado antes e depois da operação entrar em uma determinada fazenda. Este 
monitoramento, realizado a três anos, não evidenciou alterações significativas nos 
aspectos quali-quantitativos dos recursos hídricos amostrados. 

c) Quais são os defensivos agrícolas utilizados pela Fibria, em que quantidade e 
quem aprova a utilização.  
 

Resposta Fibria:  

A Fibria somente utiliza produtos químicos, conforme a legislação e autorizados pelos 
órgãos competentes e atende aos padrões internacionais definidos pelas 
certificadoras. Existem 02 grupos de produtos químicos, sendo herbicidas e 
formicidas. Todos esses produtos são aplicados na dosagem pré-estabelecidas de 
acordo com fabricante. Importante destacar que existe monitoramento da infestação 
antes da aplicação, onde em alguns casos nem ocorre a aplicação. Vale reforçar que a 
dosagem de qualquer produto é liberada por profissional devidamente habilitado e 
capacitado. 

 
d) Há ou não o controle de incêndios sendo realizado pela Fibria envolvendo a  
comunidade?  
Resposta Fibria:  

A Fibria é certificada pela ISO 14001 e FSC, desta forma possui sistemática de 
atendimento à emergência quando da ocorrência de incêndios na florestal. A 
infraestrutura composta por torres de observações, caminhões pipa, brigada de 
incêndio. Atualmente existem 33 Brigadistas treinados e todos os funcionários de 
campo passam por treinamento de combate à incêndio durante a integração. Existe 
uma coordenação específica para Brigada de Incêndio, onde todos os dados são 
analisados e ações tomadas com a equipe para minimizar a ocorrência de incêndios. 
Além disso, é realizado campanhas de prevenção de incêndio nas comunidades 
vizinhas onde são distribuídos materiais informativos de prevenção e combate a 
incêndio e canais de comunicação para que a comunidade possa entrar em contato 
com a empresa e informar sobre qualquer ocorrência 

 
 
e) Como são feios os corredores ecológicos?  
Resposta Fibria:  

Os corredores ecológicos são pensados com o olhar de favorecer a fauna, ou seja, 
seu principal objetivo é permitir uma conectividade entre os fragmentos de florestas 
nativas e áreas protegidas (RL e APP). Essas áreas são o principal ecossistema 
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utilizado pela fauna, ao mantermos uma conectividade permitimos seu deslocamento 
possibilitando maiores sucessos nas taxas de sobrevivência, reprodução e 
perpetuação das espécies. Da mesma forma, evita que populações da fauna fiquem 
isoladas aumentando a variabilidade genética dos indivíduos (fundamental para 
perpetuação das espécies). A formação dos corredores ecológicos está diretamente 
ligada à nossas ações de restauração, pois priorizamos esta atividade em faixas que 
permitam a conectividade. 

f) Gostaria de saber se em Queluz há possibilidade de parceria para a Apicultura. 
Resposta Fibria:  

A Fibria tem interesse em apoiar o desenvolvimento da cadeia apícola das regiões 
onde possui áreas de plantio. Por este motivo, desenvolveu o Programa Colmeias, 
cujo objetivo é contribuir para o desenvolvimento da atividade apícola nas unidades 
florestais da Fibria, implantando novas tecnologias em conjunto com os apicultores, 
produtores rurais, assentados da agricultura familiar por meio do uso múltiplo da 
floresta, organizando de forma sustentável a cadeia produtiva do mel e 
proporcionando a melhoria na geração de renda e qualidade de vida das 
comunidades. 

Em Queluz, o Projeto Jovem Aprendiz Rural, em parceria com o Sindicato Rural, 
realizará oficinas de formação em Apicultura com os jovens participantes do projeto. 

g) Por que os impostos gerados com a matéria prima em Queluz vão todos para o 
município de Jacareí?  
Resposta Fibria:  

Nas operações da Fibria são gerados impostos (ISS e ICMS) para o município de 

Queluz: ISS (recolhimento no município) e ICMS (repasse por meio do Governo do 

estado), gerando benefício e desenvolvimento na cidade. 

 ISS (Imposto sobre serviços de qualquer natureza):  incide sobre a prestação 
de serviços e é recolhido mensalmente, diretamente para a Prefeitura.  

 

 ICMS (Imposto sobre circulação de mercadorias/Serviço):  Este imposto é 
gerado nas operações intermunicipais , e principalmente na transferência  da 
madeira do município de  Queluz para a fábrica. Estas operações são  base 
para composição do índice de participação dos municípios, e, conforme 
legislação, fica sob responsabilidade do Governo Estadual efetuar o repasse 
do referido imposto para o município.  

 
h) Quer saber o que a Fibria vai fazer para o controle de erosões geradas nas 
estradas.  
 
Resposta Fibria:  

A Fibria possui internamente sistemática de manutenção das estradas no manejo 
florestal que contempla as medidas para controle de erosão. Realizamos na área de 
manejo o monitoramento, de forma a detectar possíveis erosões nos talhões com 
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plantio e nas estradas que utilizamos. 

Temos contrato com empresa prestadora de serviços que monitora as condições das 
regiões onde a empresa atua. Uma vez detectado uma erosão em estradas da 
empresa o assunto é gerenciado por equipe especializada que operacionaliza a 
recuperação. Em estadas municipais onde ocorre transporte da Fibria, estas passam 
por vistoria pós-operação, e os pontos de erosão detectados são sanados pela mesma 
equipe. Reforçando este ponto a empresa possui atualmente uma equipe totalmente 
dedicada à recuperação de estradas sob sua responsabilidade. 

i) Comentário sobre a falta de geração de renda no município, e o que ser feito para 
que isso seja mudado. Resposta Fibria:  

Resposta Fibria:  

A Fibria atua em vários municípios, desta forma estabeleceu uma política de 
Investimentos Sociambientais que prioriza a atuação em comunidades prioritárias nas 
regiões onde tem unidades industriais, plantios próprios, centros de operações 
florestais e municípios com base significativa do programa de fomento florestal, 
conforme matriz de prioridade de relacionamento. 

Em Queluz a Fibria apoia projeto na linha do Trabalho, cujos objetivos e resultados 
estão apresentados abaixo: 
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Projeto Jovem Aprendiz Rural  - Queluz SP 

Objetivo detalhado 
Início do 

Projeto 

meta nº. 

Beneficiados 

2013 

Resultados 

O Projeto é uma ferramenta para a formação e 

encaminhamento do Jovem Aprendiz Rural para o 

mercado de trabalho, proporciona a experiência do 

primeiro emprego, abrindo caminhos para a 

melhoria do relacionamento interpessoal, 

desprendimento em buscar novas oportunidades 

para o seu futuro, levando os participantes a se 

formalizarem em uma associação ou cooperativa de 

produção orgânica de olericolas. 

Destina-se ao desenvolvimento das competências 

básicas necessárias a todo o tipo de trabalho no 

campo, (agricultura e pecuária) e das competências 

de empreendedorismo para potencializar e estimular 

inovações nas organizações já existentes no meio 

rural. Os jovens aprendizes passam por um período 

de formação, com aulas teóricas com temas 

pertinentes ao seu desenvolvimento profissional na 

área agricola, com a finalização das aulas são 

promovidos a Jovem Produtor desenvolvimento 

aulas práticas através de uma Horta Orgânica no 

local.  

Aprendizes ; Jovem Produtor ; Cooperativa 

35 jovens aprendizes, 10 jovens produtores e 12 

associados 

2011 57 

O projeto iniciou ações para inserir os 

jovens no mercado de trabalho 

através das oficinas e visitas técnicas, 

os jovens estão sendo preparados 

para o mercado de trabalho. Fontes 

de emprego: comércio e pequenas 

indústrias alimentícias e de 

processamento. São 30 jovens 

participantes beneficiados por um 

programa de formação profissional, 10 

jovens são contratados pelo Sindicato 

como Aprendizes (jovens Produtores) 

e 12 no segundo semestre farão parte 

da proposta de formalização do grupo 

através de uma associação ou 

cooperativa. 

No 2º Semestre os jovens produtores 

iniciarão cursos de formação em 

Apicultura. 

 
j) Comentário sobre a falta de apoio e comunicação para com a Fibria, visto que os 
funcionários da Emflora é quem dão assistência aos produtores. Os funcionários Fibria 
não são vistos a campo. Citou que falta apoio técnico, até mesmo com o controle de 
formigas nas áreas. 
Resposta Fibria:  

Temos contratos com prestadores de serviços nas operações de silvicultura, ou seja, 
os trabalhadores que atuam no campo nas frentes de silvicultura são terceirizados. Na 
região de Queluz a empresa prestadora de serviço é a Emflora. A Fibria possui vários 
técnicos de silvicultura que são responsáveis por acompanhar e receber as atividades 
de campo nas regionais. Qualquer solicitação necessária pode ser feita para 
funcionários da Emflora, pois semanalmente ocorre reunião para alinhar demandas 
operacionais e não operacionais. 

 l) Comentário sobre a ausência de apoio na educação ambiental na região e quer 
saber as há projetos nessa área. Resposta Fibria: 
Resposta Fibria:  
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Há 3 anos a empresa apoia o projeto Jovem Aprendiz Rural -  e atende cerca de 20 

jovens com a temática. Este projeto, no entanto, é uma continuidade do projeto 

“Reciclação” encubado pela área de meio ambiente de 2007 à 2009 dentro do 

programa de Educação ambiental – linha comunidade Externa que visava os seguintes 

objetivos , conforme proposta inicial: 

 Fortalecer o Grupo de Educação Ambiental do município, com a expansão 

das atividades do grupo teatral; 

 Fomentar a Educação Ambiental nas escolas do município através de 

práticas diversificadas; 

 Contribuir para maior envolvimento da comunidade no processo de coleta 

seletiva municipal; 

 Contribuir para organização do grupo de catadores de lixo a fim de 

possibilitar geração de emprego e renda; 

 Contribuir para uma alternativa de aumento do tempo de vida do Lixão 

Municipal. 

Os contatos e parceiros desta época foram:  

o Prefeitura Municipal de Queluz 
Contato: Tel. (12) 3147-1310 Elisângela. E-mail: smama_queluz@ig.com.br 

o Sindicato Rural de Queluz/SENAR  
Contato: Tel. (12) 3147-1693 Alexandre. E-mail: srqueluz@uol.com.br 

Recentemente, em atendimento ao Diálogo Operacional - a Unidade Móvel de 

Educação Ambiental, foi solicitada para atender as escolas da região central deste 

município e nossa equipe esteve em reunião com a representante atual Secretária da 

Educação para este planejamento e participação no 2º semestre de 2013. 

 
m) Comentário sobre a falta de apoio na área da saúde com relação a disponibilidade 
de soros anti ofídicos na região. Problema que se agravou com a cultura de eucalípto, 
segundo a percepção da comunidade.  
 

Resposta Fibria:  

A empresa possui uma política de direcionamento de investimentos sociais onde são 
identificadas as comunidades com maior vulnerabilidade social de acordo com uma 
metodologia aprovada. Desta forma, é possível definir os projetos que vão de encontro 
com as comunidades identificadas e suas necessidades. Por outro lado a Fibria 
também possui uma metodologia de monitoramento de fauna e flora onde se procura 
identificar o comportamento das populações silvestres ao entorno das florestas 
manejadas pela empresa e definir ações uma vez identificado eventual desequilíbrio, 
fato este não observado no caso de répteis. 

mailto:smama_queluz@ig.com.br
mailto:srqueluz@uol.com.br
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n) Solicitação de maiores esclarecimentos sobre o plantio de eucalípto nos topos de 
morros, sendo que a legislação não permite essa prática.  
Resposta Fibria:  

A APP de topo de morro possui uma complexa metodologia para definir quais os topos 
de morro que se encaixam nessa classificação. Realizamos um estudo para o Vale do 
Paraíba seguindo todas as diretrizes previstas na nova Lei (Código Florestal) e poucas 
áreas da empresa se enquadraram nessa classificação. A Fibria já está buscando a 
regularização destas áreas dentro do instrumento da Lei chamado Cadastro Ambiental 
Rural - CAR, seja pela adequação do plantio, seja pela comprovação de uso 
consolidado (também previsto na nova legislação florestal). De uma forma ou de outra, 
e respaldada juridicamente, a Fibria realizará todas as adequações necessária. 

 
o) Menciona e questiona que os plantios da Fibria estão na divisa com a cidade, e 
gostaria de saber se não pode haver uma distância para que não afete a população. 
Resposta Fibria:  

Os plantios da Fibria são realizados em conformidade com as legislações vigentes. 
Para cada plantio é feito um mapa detalhado da área considerando todas as normas 
vigentes, por exemplo: Mantendo distâncias de áreas residenciais, Reserva Legal e 
Área de Preservação Permanente. 

p) Questionamento sobre o processo de erosão gerado nas estradas e principalmente 
a SP-68, em que a passagem dos caminhões danificou a ponte Mário Covas e até o 
momento nada foi feito 
Resposta Fibria:  

A Fibria não transportou madeira pela SP-68 nos últimos anos, erosões em rodovias 
estaduais são tradadas pelo DER. 

A ponte Mario Covas está em boas condições, houve a quebra de um sinalizador na 
mesma em 2010, mas foi reposto pela Fibria, sendo a última passagem de caminhão 
de transporte de madeira da Fibria nesta ponte foi em 21/05/2011.  

 

5.  CONCLUSÃO  

Frente a amostragem realizada, foi possível concluir que o sistema de gestão está 

aderente ao padrão normativo em questão.  

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION, seguindo os procedimentos de auditoria 

do CERFLOR, é favorável recomendação para certificação da Fibria Celulose  

S/A, de acordo com o padrão normativo NBR 14789:2012. 
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A continuidade do processo de auditoria consiste na disponibilização deste Relatório 

de Auditoria para apreciação pública por 30 (trinta) dias. 

7. ANEXOS 

 

7.1. ANEXO I: Carta Convite de Reunião Pública e Questionário enviado às 
partes interessadas 

 

7.2. ANEXO II: Pareceres de revisores técnicos 

 

 
7.3. ANEXO III: Outros documentos pertinentes (Base fundiária). 
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