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1.

INFORMAÇÕES GERAIS

I. Apresentação da Empresa

01 APRESENTAÇÃO
O Plano de Manejo Florestal (PMF)

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A

contém as diretrizes e procedimentos para

aplicação do certificado de manejo florestal

o atendimento dos Princípios e Critérios do

sustentável é gerida pelo Instituto Nacional

FSC® (Forest Stewardship Council®) e da

de Metrologia (INMETRO), que também

norma CERFLOR ABNT 14.789 no manejo

credencia as instituições certificadoras.

das

áreas

às

O CERFLOR também é reconhecido

fazendas certificadas da ARAUCO Florestal

internacionalmente pelo PEFC – Programme

Arapoti no estado do Paraná.

for the Endorsement
Certification schemes.

Este

florestais

manejo

é

aplicando-se

certificado

pelo

CERFLOR desde 2003 e pelo atendimento
das

normas

FSC

desde

2009.

Os

of

procedimentos

integrantes

do

Sistema

the

Forest

operacionais

de

Gestão

de

Complementarmente a estas certificações,

Certificações (SGC) e outros documentos

a empresa possui o seu Sistema de Gestão

relativos às atividades do manejo florestal

Ambiental

estão

devidamente

referenciados

plano

de

o

certificado

pela

norma

internacional ISO 14.001 desde 2001.
O FSC é uma das mais importantes

manejo,

periodicamente

qual

é

neste

revisado

considerando-se

as

certificações socioambientais no mundo e

mudanças nos cenários técnico-científico,

seu objetivo é garantir que este manejo

socioambiental e econômico.

está

sendo

ambientalmente

conduzido

de

adequado,

modo

socialmente

justo e economicamente viável.
certificação

florestal,

cujas

informações

sobre

a

Critérios do FSC e/ou da norma ABNT

O CERFLOR é uma iniciativa nacional
de

Maiores

abrangência e aplicação dos Princípios e

normas

foram elaboradas no âmbito da Associação

14.789 poderão ser obtidas diretamente
com

a

Coordenação

de

Certificação

Florestal.

DADOS DAS CERTIFICAÇÕES DA ARAUCO FLORESTAL ARAPOTI
ESCOPO FSC

ESCOPO CERFLOR/PEFC

ESCOPO ISO 14.001

Certificadora: Rainforest Alliance

Certificadora: Bureau Veritas

Certificadora: Bureau Veritas

Código: RA-FM/COC-004511

Código: BR227338

Código: BR011468-2

Certificado em: 30/11/2009
Validade: 29/11/2014

Certificado em: 26/03/2003
Validade: 26/08/2013

Certificado em: 07/12/2001
Validade: 20/06/2014
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02 OBJETIVOS DO MANEJO FLORESTAL
O

objetivo

do

manejo

florestal

(reflorestamento de pinus e eucalipto) da
ARAUCO

Florestal

matéria-prima

de

Arapoti

é

qualidade

sociais da floresta através das melhores
técnicas aplicáveis.

fornecer
para

sua

A ARAUCO tem como uma das
fortalezas garantir condições adequadas de

unidade industrial de Jaguariaíva (PR), bem

trabalho

como atender a demanda de mercado, de

prestadores de serviços no que diz respeito

forma

à saúde, segurança e meio ambiente.

competitiva,

garantindo

sustentabilidade

do

valorizando

serviços

os

negócio

a

para

seus

colaboradores

e

florestal,

ambientais

e

2.1. JUSTIFICATIVA DA SELEÇÃO DAS ESPÉCIES MANEJADAS E PRODUTIVIDADE FLORESTAL
A principal espécie manejada na

incremento médio anual (IMA) próximo de

ARAUCO são os gêneros Pinus spp. e

25 m³cc/ha/ano, decorrente de plantios

Eucalyptus spp. Dentre as espécies de

manejados com até dois desbastes. O

pinus, a mais intensivamente plantada e

baixo

manejada é a de Pinus taeda e as de

dificuldade em resgatar informações dos

eucalipto são o Eucalyptus grandis e o

volumes retirados nos desbastes.

Eucalyptus
urograndis
(híbrido
de
Eucalyptus
grandis
com
Eucalyptus
urophylla).
O Pinus taeda é a mais importante

IMA

registrado

é

resultante

da

O eucalipto é originário da Austrália
e foi introduzida no Brasil em 1825. O
gênero possui importantes características
como grande resistência e a capacidade de

dentre as espécies de pinus plantadas no

crescer

Brasil. Sua área de abrangência chega a

introdução do eucalipto no estado do

atingir

Paraná

são

desde

1985.

um

planaltos

milhão

da

região

de

hectares

Sul

do

nos
Brasil.

rapidamente.
conduzidos

Estudos
pela

Eucalyptus

O

de

EMBRAPA

grandis

é

Amplamente utilizada para a produção de

recomendada para regiões livres de geadas

celulose, papel, madeira serrada, chapas e

severas,

madeira reconstituída.

volumétrico e rendimento. Sua madeira

A espécie se desenvolve bem no Sul

pode

possui

ser

bom

empregada

crescimento
para

diversas

do país devido ao clima fresco e inverno

finalidades,

frio com resistência a geadas e com

energéticos, celulose e fibras.

disponibilidade

urograndis é o
resultado do cruzamento do Eucalyptus
urophylla x Eucalyptus grandis. Este

constante

de

umidade

durante o ano.
A produtividade média do Pinus

O

principalmente

fins

Eucalyptus

taeda nas áreas florestais da ARAUCO,

cruzamento

considerando todas as unidades de manejo

características

na idade de corte raso, aos 15 anos, é de

crescimento e rendimento do E. grandis e

40

m3cc/ha/ano.

inventário

Porém, as parcelas de

contínuo

têm

fortaleceu
de

cada

as

melhores

espécie

(alto

resistência a doenças do E. urophylla). Hoje

demonstrado
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no Brasil este híbrido é o mais plantado de

ARAUCO na idade de corte raso, aos 07

norte a sul, leste a oeste do país.

anos,

é

acima

de

50

m3cc/ha/ano.

A atual produtividade média do

Eucalyptus spp. nas áreas florestais da
2.2. ESTRATÉGIA DE MANEJO E PRODUTOS FLORESTAIS
O manejo florestal da ARAUCO visa principalmente fornecer madeira fina (processo)
para suas unidades industriais e toras para o mercado regional onde atua. Para cada espécie
florestal, são adotadas diferentes estratégias de manejo.

PINUS

EUCALIPTO
São

1.600

São plantadas 1.111 árvores

por

de eucalipto por hectare. A

hectare. A idade de corte é

idade de corte é a partir de

a partir de 15 anos.

07 anos.

árvores

plantadas
de

pinus

Os principais produtos gerados do manejo florestal são apresentados no QUADRO 01
abaixo.
QUADRO 01: Produtos do manejo florestal
PINUS
Classe de

EUCALIPTO
Produto

diâmetro
8 – 18 cm

Classe de
diâmetro

Madeira para
processo

8 – 25 cm

18 – 25 cm

Toras finas

25 – 35 cm

Toras médias
Acima de 25 cm

Acima de 35 cm

Produto

Laminação

Madeira para
processo

Madeira para
mercado (toras)
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NOSSO
NEGÓCIO

NOSSA
VISÃO

03 NOSSOS VALORES
Ser uma referência mundial em desenvolvimento sustentável de produtos florestais.

Maximizar o valor de nossas florestas de maneira sustentável, integrando produção florestal
de excelência com transformação industrial eficiente em produtos de valor agregado para sua
comercialização no mercado mundial de acordo com as necessidades de nossos clientes.
Garantir o máximo retorno aos nossos acionistas, através de uma gestão eficiente, responsável e
de qualidade em todos os nossos processos, aplicando para isto, sistemas e procedimentos que
assegurem a maximização de valor ao nosso negócio.
Promover o uso sustentável dos recursos naturais em nossa área de atuação, investindo em
pesquisa, inovação tecnológica e capacitação, para prevenir e reduzir de forma progressiva,
contínua e sistematicamente os impactos ambientais de nossas atividades, produtos e serviços.
Entregar a todos os nossos clientes produtos e serviços de qualidade, de maneira sustentável,
incentivando os nossos fornecedores a fazer parte de nossa cadeia de valor e qualidade.
Zelar pela segurança e saúde ocupacional de nossos colaboradores diretos, bem como os de
nossas empresas parceiras, procurando reduzir de forma contínua e progressiva os riscos à

NOSSOS
COMPROMISSOS

segurança de nossas operações e serviços.
Gerar as condições para o desenvolvimento de todos os integrantes da companhia, promovendo
ambiente de trabalho baseado no respeito, honestidade, qualidade profissional, capacitação e
trabalho em equipe.
Construir relações permanentes e de mutua colaboração com as comunidades onde se encontra
nossas operações, considerando suas preocupações e necessidades em nossas decisões e
apoiando seu desenvolvimento.
Manter uma comunicação transparente e honesta com todas as partes envolvidas com a nossa
empresa.
Cumprir todos os requisitos legais vigentes e outros compromissos que regulam nosso negócio e,
na medida de nossas possibilidades, superar positivamente os padrões estabelecidos.
Disponibilizar e aplicar os sistemas e procedimentos que nos permitam administrar os riscos de
nosso negócio, avaliando regularmente nosso desempenho em todos os processos, tomando a
tempo medidas corretivas que sejam necessárias e proporcionando informação transparente e
oportuna acerca de nosso progresso.
Difundir, capacitar e envolver no cumprimento destes compromissos os nossos colaboradores,
empresas prestadoras de serviços e fornecedores, fazendo que esta política se implemente com a

NOSSOS
VALORES

colaboração e esforço de todos.
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04 POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE, QUALIDADE,
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL
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05 A ARAUCO
A Celulosa Arauco y Constitución S.A
(ARAUCO) é líder global em gestão florestal
sustentável

e

na

fabricação

de

produtos

florestais sustentáveis. Com sede em Santiago,
Chile, a Arauco gera emprego para 35.000
pessoas em todo o mundo, através de operações
florestais e industriais no Chile, Argentina, Brasil,
Uruguai, Estados Unidos e Canadá e uma rede de
escritórios de vendas internacionais.
Arauco tem um patrimônio florestal de
1,6 milhões de hectares distribuídos no Chile,
Argentina, Brasil e Uruguai, que inclui 1.024.435
hectares

de

florestas

plantadas

hectares

de

florestas

nativas

e

390.386

protegidas.

A

Arauco fabrica um total de 3,2 milhões de
toneladas

de

celulose

branqueada

e

não

branqueada no mercado, um total de 2,8 milhões
m3/ano de madeira serrada e 6,6 milhões
m3/ano de painéis derivados de madeira (MDF,
aglomerado).
No Brasil, a empresa opera no Paraná com unidades industriais em Jaguariaíva, Piên e
Araucária, onde são fabricados painéis e revestimentos em PBO e MDF, e resinas. O
patrimônio florestal da empresa no Brasil é formado por mais de 250 mil hectares de área
total, sendo cerca de 140 mil hectares plantados. A empresa conta com mais de 2.000
colaboradores no país.
A Arauco iniciou sua história no Brasil em Abril de 2002, em Foz do Iguaçu, realizando
venda direta de MDF nu produzido na Argentina, com um centro de distribuição. Atendendo a
demanda crescente, em 2005 a Celulosa Arauco y Constituición S.A. adquire as operações
florestais e industriais da Placas do Paraná S.A. hoje Arauco do Brasil S.A. A Placas do Paraná
inaugurou sua primeira fábrica de madeira aglomerada do Brasil em 1966 no município de
Curitiba e em 2001, passou a produzir MDF com tecnologia de ponta em Jaguariaíva, com
capacidade de 315 mil m3/ano. Em 2007, já consolidadas as operações da ARAUCO no Brasil,
firma uma aliança com uma das líderes mundiais da indústria de papel, embalagem e
produtos florestais, adquirindo 80% da Stora Enso Arapoti Empreendimentos S.A., hoje
ARAUCO Florestal Arapoti e 20% da Stora Enso Arapoti Indústria de Papel S.A. Em 2009, a
ARAUCO adquire 100% das ações da sociedade Tafisa Brasil S.A. em Piên, uma das principais
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fabricantes de painéis MDF e MDP, consolidando sua posição como um dos principais
fabricantes de painéis de madeira.
Em 2010, a ARAUCO passou a controlar a Dynea do Brasil, consolidando sua posição
no mercado de painéis através do domínio da produção de insumos necessários a sua
atuação: resinas, formol e papeis melamínicos.
Em 2011, a ARAUCO inaugurou uma nova linha de impregnação de painéis na unidade
de Jaguariaíva. Em Novembro do mesmo ano, Arauco participa com 49%, junto a Klabin, na
compra de 100% da companhia brasileira, Florestal Vale do Corisco Ltda.
Em outubro de 2012, a empresa encerrou as atividades na planta de Curitiba que era a
mais antiga da Arauco no Brasil e foi a primeira a produzir Aglomerado em nosso país, tendo
sido construída no ano de 1965. Neste mesmo ano, a Arauco e a UNILIN assinaram um acordo
para formar um joint venture UNILIN ARAUCO PISOS LTDA, criada para ser a mais inovadora
em pisos laminados no Brasil.
Em meados de 2013, está prevista a inauguração de uma nova linha de MDF, na planta
de Jaguariaíva, com capacidade total de 815 mil m3/ano de MDF nu e 280 mil m3/ano de MDF
revestido. Com esse novo investimento a Arauco atingirá uma produção de painéis de
aproximadamente 1,6 milhões de m³/ano para 2013.
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06 RESPONSABILIDADES E CAPITAL HUMANO
As funções com responsabilidades no Plano de Manejo Florestal da área florestal da
ARAUCO são apresentadas no QUADRO 02 abaixo.
QUADRO 02: Lideranças na Certificação FSC / CERFLOR e cumprimento e manutenção do Plano
de Manejo
RESPONSABILIDADE

NOME/CARGO
Roberto Trevisan
Diretor Florestal
Mário Donizeti de Sousa

Alta Administração
Diretor de Sustentabilidade e Pessoas
Fernando Lorenz
Diretor de Assuntos Corporativos
Responsável Legal

Roberto Trevisan

Unidades de Manejo Florestal

Diretor Florestal
Marlus Rodnei Souza Wiecheteck

Gerência Florestal AFA
Gerente Florestal
Maria Harumi Yoshioka
Coord. de Certificação Florestal
Paula Monteiro Teles
Analista de Certificações AFA
Gestão de Certificações
Luciano Ladika
Analista de Certificações AFB Norte
Ana Cláudia Avanci Ribeiro
Analista de Certificações AFB Sul
Silvicultura e Patrimônio

Laercio dos Santos Couto
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RESPONSABILIDADE

NOME/CARGO
Coordenador Florestal
Jose Renato Ventura Rodrigues
Supervisor Florestal
Leandro Berte
Coordenador Florestal
João Valter da Silva

Colheita Florestal
Supervisor Florestal
Nilton Cesar Costa
Supervisor Florestal
Sandro José Mattos
Cadastro e Controle
Supervisor de Cadastro e Controle
Edemilson Marcene
Logística Florestal
Coordenador de Logística Florestal
Marcos Venicios R. de Souza
Serviços Técnicos /

Gerente Setor Serviços Técnicos

Planejamento Florestal

Elias Borges dos Santos
Coordenador de Planejamento Florestal
Herbert Hugo Niederheitmann Junior
Supervisor Geomática e Cartografia

Serviços Técnicos /
Altair dos Santos
Planejamento Florestal
Supervisor Geomática e Cartografia
Rodrigo Toledo Coutinho
Pesquisa e Desenvolvimento
Gerente Setor de Pesquisa Florestal
Abastecimento de Madeira / Suprimento de

Marciel Correa de Menezes
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RESPONSABILIDADE

NOME/CARGO

madeira FSC nas fábricas

Gerente de Abastecimento de Madeira
Vanderli Garcia
Coord. Abastecimento de Madeira
Telma Vidal Teixeira Zampieri

Administração e controles florestais
Coordenadora de Administração Florestal
Maristela Aparecida da Silva
Assuntos Corporativos

Coordenadora de Relações Institucionais

Aspectos sociais do manejo florestal

Tatiane Pereira da Silva
Analista de Relações Institucionais
Theófilo A. Militão de S. Pereira
Coordenador MASSO

Segurança do trabalho
Tarcísio Ladeira Filho
Supervisor MASSO
Dra. Claudiane Aparecida Pinto
Médica do Trabalho
Medicina do trabalho
Simone Brizola de Souza
Auxiliar de Enfermagem do Trabalho
Eliel de Souza
Gerente de Gestão de Pessoas
Lutierry Luciano Pinheiro
Gestão de Pessoas
Coordenador de Gestão de Pessoas
Ana Carolina Silva Lobo
Analista de Recursos Humanos
Gestão de Contratos

Suellen Corbelini
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RESPONSABILIDADE

NOME/CARGO
Coordenadora de Contratos
Andreia de Moura Roberto
Analista de Contratos

Consolidação e monitoramento do Plano de
Manejo Florestal / cadeia-de-custódia
florestal

Maria Harumi Yoshioka
Coord. de Certificação Florestal
CREA-PR 79.277/D
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O quadro de colaboradores próprios e terceiros da ARAUCO Florestal Arapoti consta no
QUADRO 03 adiante.
QUADRO 03: Quadro de colaboradores
Colaboradores

Prestadores de Serviço**

próprios
Homens

227

Homens

161

Mulheres

16

Mulheres

19

TOTAL

243

TOTAL

*Base Março, 2013

180

**Base Janeiro, 2013

Algumas atividades são desenvolvidas por prestadores de serviço. A relação de
prestadores de serviço é apresentada no QUADRO 04 adiante. Esta relação é atualizada
constantemente e controlada pela área de Contratação de Serviços.
QUADRO 04: Relação de prestadores de serviço na unidade florestal de Arapoti (Base: Janeiro,
2013)

EMPRESA
A.S. Siqueira & Siqueira Ltda.
AAF Albino Construção Civil
Ltda.

ATIVIDADE
Serviços especializados no âmbito de manejo de colheita
florestal
Construção civil, serviços gerais e carpintaria

Ademar da Costa Passos - ME

Carregamento de madeira e guinchamento

American – Prestadora de

Prestação de Serviço de seleção e agenciamento de mão-

Serviços em Geral Ltda

de-obra

Audiclinic - Clínica de
audiologia e audiometria

Atividades de fonoaudiologia

Arapoti SC Ltda.
BEMUF Prod. Florestais Ltda.

Corte e processamento de madeiras

Cledemil Martins da Costa - ME Carregamento de madeira e arraste de caminhões
Fernando Ribeiro Pinheiro
GRSA grupo de soluções em
alimentos

Serviço de transportes de maquinas pesadas/ prestação de
serviços de manutenção e conservação de estradas
Preparo e fornecimentos de refeições

Ivo Cornelsen & CIA Ltda. ME

Serviço de manutenção mecânica de veículos automotores

Juarez Ferreira Extintores ME

Prestação de serviço, inspeção e manutenção de extintores

Latin Equipament do Brasil
Ltda.

Manutenção de maquinas de colheita florestal
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EMPRESA
Maria de Lurdes de Oliveira
Jardinagem

ATIVIDADE
Prestação de serviços de jardinagem nas áreas (sede velha,
guarita entrada São Nicolau, sede São Nicolau, Parque
Florestal).

Prestel Serv. e Manut. de redes

Manutenção preventiva e corretiva de sistemas de

e Sist. de Inf. e telec. Ltda.

informação e rádio

Seidl & Zych Ltda - Eucapinus

Pesquisa florestal

Transceres transportes de
passageiros Ltda - EPP
Transporte coletivo Arapoti
Ltda.

Locação de taxi
Serviço de transportes dos funcionários

V.M. Brizola & Cia S/S Ltda.

Transporte de refeição

Vanilde Schley ME

Limpeza dos escritórios

Veper serviços de vigilância
Ltda.
Veper serviços especializados
Ltda.
W.C. Dalssotto & Cia Ltda.
Wagner Cecílio Lourenço &
Lourenço Ltda.

Serviços de vigilância desarmada
Serviços de portaria e locação de veículos
Conservação de estradas
Inventário florestal
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07 DESCRIÇÃO DAS ÁREAS DE MANEJO E
RECURSOS FLORESTAIS
A base florestal certificada da ARAUCO é composta atualmente por 07 propriedades
distribuídas em 08 municípios do estado do Paraná (Arapoti, Jaguariaíva, São José da Boa
Vista, Curiúva, Imbaú, Reserva, Tomazina e Piraí do Sul) em uma área total de 49.266,68
hectares. A localização das fazendas certificadas é apresentada na FIGURA 01 adiante.

FIGURA 01: Distribuição das áreas florestais certificadas
No QUADRO 05 abaixo é apresentada o uso do solo consolidado das áreas florestais.
QUADRO 05: Quadro resumo (áreas certificadas) com o uso geral do solo (base: Março, 2013)
ÁREAS

Hectares

%

Produtivas

29.159,05 ha

59,19%

Conservação (RL + APP)

17.250,20 ha

34,70%

2.857,43 ha

5,90%

49.266,68

100%

Outros usos
TOTAL
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Nos GRÁFICOS 01 e 02 abaixo, são apresentados a distribuição das áreas nos
municípios de abrangência e o percentual de uso do solo em cada município pela Empresa.

GRÁFICO 01: Distribuição de áreas (ha) por município

GRÁFICO 02: % de uso do solo nos
municípios

Adiante, no QUADRO 06 é apresentada a relação detalhada das fazendas da ARAUCO.
QUADRO 06: Fazendas do escopo de certificação (Base: Março, 2013)

Fazenda

1 Barra Mansa

2

Caetê

Total (ha)

7410,55

6996,23

Produção

Conservação

Outros

(ha)

(ha)

usos (ha)

3810,34

1424,76

74,37

Título

Município

371,32

Próprio

Arapoti

166,28

6,71

Próprio

Jaguariaíva

1167,65

305,6

83,52

Próprio

4225,75

2212,52

557,96

Própria

Curiúva

1247,42

554,87

125,70

Própria

Imbaú

2035,30

974,50

189,01

Própria

Reserva
Jaguariaíva

São José da
Boa Vista

3

Coqueiros

5126,8

4

Matarazzo

499,75

337,17

138,22

24,36

Própria

5

Planalto

506,34

328,61

139,77

37,96

Própria

6,35

21,37

3,49

Própria

Arapoti

20,85

18,03

0

Própria

Tomazina

12760,31

10070,60

1294,68

Próprio

Arapoti

1237,96

460,10

86,53

Próprio

Jaguariaíva

1906,97

763,58

76,19

Próprio

Piraí do Sul

29.159,05

17.250,20

2.857,43

6

7

Salto
Cavalcante
São Nicolau
TOTAL

70,09

28656,92
49.266,68

São José da
Boa Vista
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7.1. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA
A

situação

fundiária

das

está em vias de regularização da reserva

propriedades da ARAUCO é administrada

legal e averbação em cartório.

pela área de Serviços Técnicos, responsável

Atendendo a Lei nº 10.267, de 28

pela regularização fundiária, controle de

de agosto de 2001, que estabelece um

matrículas,

novo

pagamento

georreferenciamento,
de

controles

de

georreferenciamento

e

proposto pelo INCRA (Instituto Nacional de

registros. Todas as fazendas da ARAUCO

Colonização e Reforma Agrária) a ARAUCO

são

já

devidamente

tributos,

sistema

registradas

conforme

estabelece a legislação fundiária e tem ou

protocolou

todos

os

pedido

de

georreferenciamento de suas áreas.

A gestão sobre os processos de ordem fundiária e avanços sobre o tema é realizada
através das planilhas de controle:
Planilha SISLEG AFA FINAL
Relação de matrículas atualizadas

7.2. ÁREAS FORA DO ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO
As áreas fora do escopo totalizam 556,75 hectares e são apresentadas no QUADRO 07
abaixo:
QUADRO 07: Fazendas fora do escopo de certificação FSC (Base: Maio, 2012)

Fazenda

Total
(ha)

1

Santa Elisa

201,94

2

Stora Enso

354,81

TOTAL

556,75

Produção

Conservação

Outros

(ha)

(ha)

usos (ha)

22,07

0

153,68
139,54
315,29

Titulo

Município

4,07

Arrendada

Arapoti

0

22,12

Arrendada

Pinhalão

97,08

118,19

97,08

Contrato de
comodato

Arapoti

144,38

Nas áreas fora do escopo a organização cumpre todos os requisitos legais, não
havendo diferenciação entre área certificada e não certificada. O compromisso com o FSC está
firmado na Política de Meio Ambiente, Qualidade, Segurança e Saúde Ocupacional.
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7.3. CARACTERIZAÇÃO GERAL DA REGIÃO DE MANEJO
7.3.1. Geomorfologia e geologia
A

geomorfologia

do

estado

do

do estado é dominado por superfícies

Paraná é caracterizada pelo domínio de

planas

dispostas

relevos de Planaltos. Cerca de 52% do

compondo planaltos que formam as serras

território do Paraná encontram-se acima de

do mar serra geral. As unidades de relevo

600 metros e 89% acima de 300 metros de

sucedem-se

altitude. Somente 3% ficam abaixo de 200

apresentados na FIGURA 02 abaixo.

de

a

grande

leste

altitude,

para

oeste,

metros de altitude. O quadro morfológico

FIGURA 02: Mapa geológico do estado do Paraná. Fonte: Adaptado de Mineropar.

Todas as áreas da ARAUCO Arapoti
estão

situadas

no

Segundo

Planalto

contrastes,
abruptas,

com

frequentes

verticalizadas,
de

rios

com

encaixados,

encostas
cânions

e

Paranaense, na mesorregião Centro Oriental

trechos

(FIGURA 03). As áreas estão próximas a

cachoeiras e corredeiras sobre leito rochoso.

inúmeras

escarpa devoniana apresentando grandes

FIGURA 03: Inserção das áreas de Arapoti por região geomorfológica do estado do Paraná
Na FIGURA 04 adiante são apresentadas as altitudes médias (acima do nível do mar)
dos municípios de abrangência da ARAUCO Florestal Arapoti e na FIGURA 05 as elevações
médias das fazendas.
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FIGURA 04: Altitudes médias (metros acima do nível do mar) dos municípios de abrangência
da ARAUCO

FIGURA 05: Elevações médias (metros acima do nível do mar) das fazendas da ARAUCO

7.3.2. Hidrografia
O estado do Paraná apresenta 16

interior

cujos

rios

principais,

bacias hidrográficas (FIGURA 06). Em geral

predominantemente correm no sentido do

seguem

leste para oeste e, direta ou indiretamente

duas

configurações:

rios

que

correm no sentido oeste para o leste e

são afluentes do rio Paraná.

deságuam no oceano atlântico e, as do

FIGURA 06: Bacias hidrográficas do estado do Paraná. Fonte: Instituto das Águas, PR
As áreas da ARAUCO Florestal Arapoti estão inseridas nas bacias hidrográficas das
Cinzas, Itararé, e Tibagi (FIGURA 07).

FIGURA 07: Inserção das áreas florestais nas bacias hidrográficas
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7.3.3. Solos
O estado do Paraná, em função do

Com relação a textura, os solos

clima, em grande parte quente e úmido, os

apresentam

solos têm sua origem predominantemente

argilosa com drenagem variável. A textura

na meteorização de caráter químico das

influencia diretamente na capacidade de

rochas.

planalto

retenção de água do solo, disponibilidade

paranaense se destacam pela fertilidade

de nutrientes e resistência ao crescimento

natural.

das raízes. De maneira geral a textura

Os

solos

do

terceiro

textura

média-argilosa

médio-argilosa
O segundo planalto, onde se situa

argilosa

de

devido

fertilidade

natural,

não

tão

alta

produtividade, enquanto a textura muito

as áreas da ARAUCO, não apresentam solos
muita

apresenta

e

apresenta
à

alta

média

retenção

CAMBISSOLOS associados com ARGISSOLOS

penetração das raízes. Já para a textura

e LATOSSOLOS. São solos desenvolvidos na

leve ou arenosa as florestas apresentam

sua

maioria
Em

em

rochas

baixa

termos

gerais,

quantidade

planta)

nutrientes

(competindo

grande

a

de

profundos, onde existe a predominância de

sedimentares.

com

produtividade

produtividade
de

devido

matéria

e

e

menor

a

baixa

orgânica

excetuando-se as regiões das serras, os

nutrientes

também

solos do Paraná não apresentam restrições

disponibilidade/retenção de água.

e

menor

de uso.
O
Em

2001

se

apresenta

um

variável e está diretamente ligado ao grau
de mecanização e qualidade das operações

todas

áreas

aproximado

de

realizado

também

levantamento de solos semi-detalhado de
as

foi

relevo

produtivas
29.600

ha

com

total

do

manejo

como

de

área

(subsolagem) e fosfatagem, aplicação de
adubação

preparo
de

do

plantio,

solo

levantada. Neste trabalho foi diagnosticada

calcário,

etc.,

e

uma grande variabilidade de solos com

também a retenção de água disponível pela

grande ocorrência de solos profundos nas

chuva (maior escoamento superficial para

áreas mais planas (LATOSSOLOS), porém

os relevos dobrados).

com solos mais jovens e muitas vezes
pouco profundos nas áreas mais onduladas
e encostas.

As áreas com relevo plano ou suave
ondulado possuem maiores potenciais de
produtividade

Esta grande variabilidade também

e

as

áreas

com

relevo

ondulado e boa textura também pode

se deve a heterogeneidade geológica da

apresentar

unidade

diversas

relevo fortemente ondulado tem a maior

formações geológicas apresentando assim

restrição de produtividade associado a

uma

baixíssima retenção de água e qualidade

de

grande

origem.

manejo
variação

com
de

material

de

alto

potencial

produtivo.

O

do manejo (mecanização).
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7.3.4. Clima
Para

classificação

é

de larga escala sobre as condições médias

adotado o sistema de Köeppen, baseado na

de pluviosidade e temperatura esperadas,

vegetação,

sendo um indicativo para o planejamento

temperatura

climática,
e

pluviosidade.

Este sistema adota códigos em letras que

das

designam grupos e subgrupos climáticos,

vestimentas, exploração animal e vegetal).

além

de

subdivisões

para

O

conhecimento

do

tipo

climático de uma região fornece indicativos


humanas

(construção,

distinguir

características estacionais de temperatura e
pluviosidade.

atividades

Conforme esse sistema, no estado
do

Paraná

predominam

dois

tipos

de

classes climáticas, Cfa e Cfb (FIGURA 08).

Cfb: Clima temperado propriamente dito, temperatura média no mês mais frio abaixo
de 18ºC (mesotérmico), com geadas. Verões frescos, temperatura média no mês mais
quente abaixo de 22ºC e sem estação seca definida.



Cfa: Clima subtropical, temperatura média no mês mais frio inferior a 18ºC
(mesotérmico) e temperatura média no mês mais quente acima de 22ºC, com verões
quentes, geadas pouco frequentes e tendências de concentração de chuvas nos meses
de verão, contudo sem estação seca definida.

FIGURA 08: Classificação climática do estado do Paraná. Fonte: IAPAR.
As áreas da ARAUCO estão inseridas predominantemente na área Cfb e uma pequena
parte em clima Cfa. (FIGURA 09)

FIGURA 09: Classificação climática das áreas
7.3.5. Vegetação
No

sistema

de

classificação

fitofisionômico desenvolvido pelo projeto

Ombrófila Densa (Mata Atlântica) e Floresta
Estacional Semidecidual.

RADAMBRASIL / IBGE, que é o sistema
oficial

de

brasileira,

classificação
as

da

vegetação

Do litoral do estado em direção a

formações

vegetais

oeste, são definidas três grandes unidades

encontradas no Paraná (FIGURA 10) foram

fitogeográficas,

conforme

as

seguintes

denominadas de estepe (Campos Gerais),

características ambientais:
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Savana (Cerrados), Floresta Ombrófila Mista
(Floresta

com

Araucária),

Floresta



A leste ocorre, a Serra do Mar, que

funcionamento. Neste ambiente são

constitui uma barreira natural para

encontrados os campos, pequenos

os ventos que sopram do Oceano

fragmentos

Atlântico, carregando umidade e

chamados de capões. Em termos

nutrientes. A umidade do vento do

estruturais,

mar se condensa na vertente da

apresentam alturas elevadas devido

serra, que atinge altitudes entre

aos solos mais rasos. A composição

1.000 e 1.400 metros em média,

florística é semelhante à da floresta

formando

com araucária, mas com densidade

uma

neblina

consequentemente
umidade,

alta

acúmulo

proporcionando

e
de

maior

chuvas

de

de

forma

circulada,

normalmente

algumas

principalmente

não

espécies

famílias

das

bem distribuídas ao longo do ano.

mirtáceas, tendo uma diversidade

Estão

florística mais baixa em relação às

incluídas nessa

formações

vegetais

região

da

as

planície

demais em solos mais férteis.

litorânea e da encosta da serra do
mar,

constituindo

a

Floresta

Ombrófila Densa ou Mata Atlântica.



Nas regiões norte e oeste do estado
e nos vales dos rios formadores da
bacia do Rio Paraná, abaixo de 600



Ao ultrapassar a serra na direção

metros de altitude, localiza-se a

oeste, no planalto do Estado cujas

região

altitudes variam entre 600 e 1.200

Semidecidual, onde as médias de

metros,

de

temperatura são mais altas e com

ocorrência da Floresta Ombrófila

um período de baixa precipitação

Mista ou Floresta com Araucária.

pluviométrica, o que proporciona

Nessa região as chuvas também são

em certos períodos uma queda

bem distribuídas ao longo do ano,

acentuada de folhas de algumas

mas médias de temperatura mais

espécies arbóreas. Nessa região, a

baixa

presença

situa-se

e

a

ocorrência

região

regular

de

da

de

Floresta

solos

Estacional

mais

geadas, o que permite uma série de

influencia

sobremaneira

modificações tanto na composição

composição

e

das

florestas.

florestas

como

no

seu

férteis

estrutura

a
das

FIGURA 10: Classificação da cobertura vegetal original do estado do Paraná. Fonte: IBGE
A maior parte das áreas da ARAUCO está inserida em uma região originalmente
caracterizada como área de Floresta Ombrófila Mista ou Floresta com Araucária. Outras
formações presentes são o Cerrado e pequenas manchas de campos nativos e de Floresta
Estacional Semidecidual (FIGURA 11).
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FIGURA 11: Classificação da cobertura vegetal original. Fonte: SEMA, IAP

7.4. UNIDADES DE PROTEÇÃO, ÁREAS TRADICIONAIS E COMUNIDADES NO ENTORNO DAS
ÁREAS DA ARAUCO
Uma pequena porção das áreas da ARAUCO está contemplada na APA - Área de
Proteção Ambiental Escarpa Devoniana. Nenhuma área faz confronto direto com áreas de
quilombolas. Outras unidades próximas são o Parque Estadual do Cânion do Guartelá, o
Parque Estadual do Cerrado e diversas RPPNs, conforme apresentado na FIGURA 12 adiante. O
mapeamento geral de unidades de conservação, quilombolas e comunidades de entorno é
apresentado no ANEXO 01 - Mapa geral das fazendas, comunidades, quilombolas e unidades
de conservação.

FIGURA 12: Unidades de conservação próximas às áreas da ARAUCO

7.5. LIMITAÇÕES AMBIENTAIS
O Brasil possui um código florestal que estabelece limites de uso das propriedades,
devendo respeitar a vegetação nativa existente como fundamento central da proteção e uso
sustentável das florestas em harmonia com a promoção do desenvolvimento econômico. Estão
previstas neste código a proteção das áreas de preservação permanente (APP) e da reserva
legal (RL). Neste sentido, estas áreas são protegidas na ARAUCO, identificadas em mapas e
controles ambientais estabelecidos.
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08 CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS E PERFIL
DAS ÁREAS ADJACENTES
A ARAUCO possui um levantamento
dos

principais

indicadores

socioeconômicos dos municípios onde a
empresa possui base florestal consolidada.

As áreas adjacentes às fazendas da
ARAUCO

são

formadas

por

atividades

agrícolas, produção de grãos e pecuária.
Apresentam-se adiante alguns dos

Para planejar e implantar qualquer trabalho

principais

socioambiental abrangendo comunidades

municipais. No

afetadas pelo manejo florestal é necessário

apresentado o número de habitantes por

conhecer a realidade de cada localidade.

município e no GRÁFICO 04 e 05 são

A base florestal está consolidada em
08

municípios

do

estado

do

Paraná:

indicadores

socioeconômicos

GRÁFICO

03

abaixo é

apresentados o PIB Municipal (Mil R$) e o
PIB per capita (R$)

Arapoti, Jaguariaíva, São José da Boa Vista,
Curiúva, Imbaú, Reserva, Tomazina e Piraí
do Sul.

GRÁFICO 03: Nº de habitantes por município de abrangência. Fonte: IBGE, 2010
O PIB (Produto Interno
Bruto)
municipal
é
estruturado a partir da
distribuição
pelos
municípios do valor
adicionado das principais
atividades econômicas:
agropecuária, indústria e
serviços, do dummy
financeiro e impostos.

GRÁFICO 04: PIB (Produto Interno Bruto) em mil R$ por município. Fonte: IBGE, 2009
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O PIB (Produto Interno
Bruto) per capita é o
Produto Interno Bruto
Municipal dividido pela
quantidade de habitantes.

GRÁFICO 05: PIB (Produto Interno Bruto) per capita em R$ por município. Fonte: IBGE, 2009
A maior composição do PIB dos municípios advém do setor terciário e do agronegócio.
A taxa da pobreza dos municípios é apresentada no GRÁFICO 06 abaixo. Os municípios com
maior taxa de pobreza são Imbaú e Reserva.
A Taxa de pobreza é o
percentual da população
com
renda
familiar
mensal per capita de até
meio salário mínimo, em
determinado
espaço
geográfico,
no
ano
considerado. Expressa a
proporção da população
geral considerada em
estado de pobreza, de
acordo com a renda
pessoal.

GRÁFICO 06: Taxa de pobreza por município. Fonte: IBGE, 2000
A taxa de analfabetismo dos municípios é representada no GRÁFICO 07 adiante
Reserva e Imbaú possuem as piores taxas de analfabetismo.
A taxa de analfabetismo é
o percentual de pessoas
de 15 anos ou mais de
idade que não sabem ler e
escrever pelo menos um
bilhete simples no idioma
que
conhecem,
na
população total da mesma
faixa
etária,
em
determinado
espaço
geográfico,
no
ano
considerado. Expressa a
situação
educacional
mínima da população

GRÁFICO 07: Taxa de analfabetismo (acima dos 15 anos de idade). Fonte: IBGE, 2010
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No GRÁFICO 08 é apresentado o coeficiente de mortalidade infantil. Curiúva e Imbaú
possuem os piores indicadores de mortalidade infantil. Para os municípios de São José da Boa
Vista e Tomazina os dados de mortalidade infantil não existem.

O
coeficiente
de
mortalidade infantil é a
frequência
com
que
ocorrem os óbitos infantis
(menores de um ano) em
uma
população,
em
relação ao número de
nascidos
vivos
em
determinado ano civil. Se
expressa para cada mil
crianças nascidas vivas

GRÁFICO 08: Coeficiente de mortalidade infantil (a cada mil nascidos vivos). Fonte: SESA, 2010
O IDH-M, um dos principais indicadores socioeconômico dos municípios é apresentado
no GRÁFICO 09 adiante. Os municípios que compõem a base florestal da ARAUCO possuem o
desenvolvimento humano considerado médio pelo PNUD.
O IDH-M (Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal) visa medir o nível de
desenvolvimento humano dos municípios
a partir de indicadores de educação
(alfabetização e taxa de matrícula),
longevidade (esperança de vida ao nascer)
e renda (PIB per capita). O índice varia de
Zero (nenhum desenvolvimento humano)
a Um (desenvolvimento humano total)




IDH ≤ 0,499: O desenvolvimento é
considerado baixo
IDH ≥ 0,500 e ≤ 0,799: O
desenvolvimento
é
considerado
médio
IDH ≥0,800: O desenvolvimento é
considerado alto

GRÁFICO 09: IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal). Fonte: PNUD, 2000
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8.1. INDICADORES SOCIOECONÔMICOS DAS PRINCIPAIS COMUNIDADES
As comunidades de influência e interesse afetadas pelas operações florestais da
ARAUCO tiveram seus indicadores levantados através de entrevistas socioeconômicas
coordenadas pela equipe de Assuntos Corporativos em 2012 e duas das pesquisadas
permanecem impactadas indiretamente pela empresa em 2013. Os indicadores são
apresentados no QUADRO 08 adiante.
As demais comunidades que serão afetadas pelo manejo terão os indicadores
socioeconômicos levantados previamente à colheita florestal conforme item descrito adiante
no item 10.5 – Identificação e controle de impactos sociais e ambientais nas operações. A
ARAUCO possui um mapeamento de todas as comunidades de interesse e influência.
QUADRO 08: Indicadores socioeconômicos das comunidades

IMBAÚ

ARAPOTI

Areia Preta / Sapé

Gleba A

23,5

5

Número de Habitantes

50

45

Número de Famílias

12

15

Número médio de membros da família

4,3

3,5

Número de pessoas que trabalham

2,0

1,7

Média de Renda Familiar - Salário Mínimo R$:

2,0

2,2

Alfabetização de adultos - %

50%

50%

Pessoas adultas com no máx.4 anos de estudo - %

13%

25%

Índice de Pobreza - %

13%

12,5%

Índice de Indigência - %

25%

0%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

0%

0%

87,5%

100%

Coleta Pública de Lixo

0%

0%

Escola Municipal

0%

0%

Escola Estadual

0%

0%

Posto de Saúde

100%

100%

Não

Não

0%

0%

87,50%

86%

INDICADORES

Distância do Munícipio - em Km

Abastecimento de Energia Elétrica - %
Abastecimento de água tratada - rede geral
distribuição - %
Água Encanada nas residências
Saneamento básico / rede de esgoto - %
Residência com banheiro - %

Associação de Moradores
Transporte coletivo
Conhece ou já ouviu falar da Arauco - %
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8.2. COMUNICAÇÃO SOBRE POTENCIAIS IMPACTOS NAS OPERAÇÕES
Comunidades e vizinhos que serão impactados de maneira esporádica pelas operações
da empresa, recebem um comunicado escrito, com informações relativas aos impactos que
serão percebidos em período determinado e com os canais de diálogo disponibilizados pela
ARAUCO, para que possam entrar em contato sempre que necessário.
No primeiro trimestre de 2013 foram visitados 24 moradores, conforme demonstrado
no QUADRO 09
QUADRO 09: Vizinhos informados sobre as operações
COMUNIDADE

Nº VISITAS

José Lacerda / Bela Vista Corrente

12

Invernada - Coqueiros

08

Vizinhos – Horto Barra Mansa

04

TOTAL

24
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09 PLANEJAMENTO FLORESTAL
O processo de planejamento florestal ao longo do ciclo florestal é a base para as áreas
operacionais e de comercialização de madeira, sendo responsável por garantir a qualidade e
segurança das informações a partir da integração de sistemas de gestão e diversas áreas de
conhecimento. As informações geradas fornecem suporte para a tomada de decisão tática e
estratégica da Empresa.

9.1. INVENTÁRIO FLORESTAL
O inventário florestal é a base para o planejamento do uso dos recursos florestais da
empresa. Através deste processo, é possível qualificar e quantificar as espécies, produtos e
volumes de madeira disponíveis.
As principais atividades relacionadas ao inventário florestal são:


Inventário florestal contínuo (IFC)



Inventário florestal pré-corte (IPC)

9.1.1. Inventário Florestal Contínuo (IFC)
O IFC é um levantamento sistemático de informações em parcelas permanentes, com o
objetivo de monitorar as mudanças que ocorrem na floresta, ou seja, o seu crescimento, o
efeito de desbastes, índices de mortalidade natural, entre outros.
As informações geradas são processadas pela área de Planejamento e Inventário
Florestal e armazenadas em um banco de dados, gerando subsídios para o planejamento
estratégico e a tomada de decisões nas demais áreas.
O inventário contínuo se inicia na idade entre 6 e 7 anos para o gênero Pinus e aos 2
anos para o Eucalyptus. A intensidade amostral adotada é de uma parcela a cada 10 hectares
com frequência de medição bianual.
9.1.2. Inventário Florestal Pré-Corte (IPC)
O IPC, por outro lado, consiste na avaliação momentânea de uma área que será colhida
(desbaste ou corte raso). Por ser um levantamento de cunho tático e operacional, ele deve ser
bastante preciso e, por consequência, possui intensidade amostral superior ao IFC e as
parcelas são temporárias. O produto do IPC é uma estimativa atualizada da floresta, a qual
subsidia o planejamento de colheita, abastecimento das plantas industriais e comercialização
dos produtos gerados.
Os talhões a serem submetidos a pré-corte são definidos a partir do planejamento
florestal, com a realização do orçamento anual. Tão logo isso ocorra, são programados para
medição. A validade do IPC é de 6 meses a 1 ano. Essa modalidade de inventário deve ser
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realizada nos meses que antecedem a colheita, normalmente entre o 4º trimestre do ano
anterior à colheita e o 1ª trimestre do ano de colheita.
A intensidade amostral do IPC é de uma parcela a 4 hectares de floresta.
9.2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
O

planejamento

estratégico

visa

Inventário Florestal, Cadastro e Controle

atender aos objetivos do manejo florestal

Operacional,

com uma visão de longo prazo, voltado

Topografia, Pesquisa e Desenvolvimento,

principalmente

entre outros.

para

o

suprimento

da

demanda interna de madeira. Este processo

A

Geoprocessamento

análise

de

e

parâmetros

leva em consideração a visão estratégica

econômicos indicou que a melhor opção de

corporativa

viabilidade econômica do manejo florestal

da

restrições

empresa,

assim

técnicas,

operacionais

e

ambientais

como,

econômicas,

em

do

abastecimento

manejo

florestal.
O
horizonte

Arapoti,

aliada
das

à

necessidade

unidades

de

fabris,

é

aquele sem desbaste e corte raso aos 15
planejamento
de

longo

possui

anos.

atualmente

O programa anual e plurianual de

sendo de 30 anos, equivalendo a duas

plantio ou reforma, colheita e manutenção

rotações de pinus. As informações levadas

podem ser consultados no PIC – Plano

em

Integrado de Colheita e resultados do

consideração

prazo,

um

neste

planejamento

originam-se de diversas fontes tais como

Optimber.

Os dados são analisados, e através de modelos de
crescimento e de produção são estimadas cenários de
produções futuras. Esses cenários são desenvolvidos com o

OPTIMBER LP: este software importa o
cadastro florestal atualizado com suas
respectivas informações de inventário

uso de softwares de otimização florestal como o OPTIMBER

florestal

LP e o LINGO.

número

(espécie,

idade,

manejo,

diâmetro médio, altura, área basal,
de

árvores,

etc.).

Com

o

cadastro e inventário ativos, definem-

Constantemente

esses

cenários

são

revistos

e

refinados buscando simular, de forma o mais real possível,
as alterações que ocorrem nas variáveis de planejamento ao
longo do tempo.

se os regimes de manejo a serem
adotados

no

horizonte

de

planejamento, cadastram-se custos das
operações florestais e preços de vendas
dos produtos gerados. Em seguida são
definidas

as

restrições

a

serem

empregadas no modelo de otimização.

O planejamento estratégico subsidia o planejamento

LINGO: é solver que resolve o modelo e

tático, este último sintetizado no PIC – Plano Integrado de

retorna ao Optimber LP os resultados,

Colheita. O planejamento atual leva em consideração uma
produção anual de cerca de 1,20 milhões de m3, de modo a

que são apresentadas em tabelas e
gráficos, o que facilita grandemente a
análise desses resultados.

não exaurir o estoque florestal. Em 2013, a produção anual
estimada e oficial orçado é de 1,18 milhões de m3.
No GRÁFICO 10 adiante é apresentado o horizonte de planejamento (até 2042) com a
projeção de volume anual, resultado das simulações de crescimento da floresta, justificando
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as atuais taxas de colheita. Este gráfico indica que é possível colher cerca de 1,2 milhões de
m³ anualmente, sem comprometer a sustentabilidade da floresta, ou seja, essa é a taxa de
colheita que não compromete a sustentabilidade do negócio no longo prazo.

GRÁFICO 10: Horizonte de planejamento até 2042 de volume anual de colheita sustentável
9.2.1. Plano Integrado de Colheita (PIC)
Anualmente, no quarto trimestre inicia-se a elaboração do PIC (Plano Integrado de
Colheita). Este plano, baseado nas informações do planejamento estratégico, indica quais
áreas serão submetidas à colheita visando atender as demandas das fábricas e outros clientes
da ARAUCO, sem exceder a capacidade de produção sustentada.
A partir daí, é realizado o
orçamento

anual

de

colheita

e

silvicultura e das áreas de apoio. Com
a definição do PIC, no início de cada
ano é gerado um book impresso e
distribuído

às

áreas

envolvidas

(Colheita,

Silvicultura,

Pesquisa,

Cadastro e Controle Operacional e
áreas envolvidas com as restrições
legais, além dos gestores de cada
região florestal).
Nesse material constam os talhões a serem colhidos, suas respectivas áreas,
dendrometria e volumes por sortimento, além da trimestralização da colheita. Adicionalmente,
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são encadernados em anexo os mapas gerais de cada fazenda e específicos com
detalhamento por talhão. Caso haja necessidade de alguma alteração no programa de
colheita, os coordenadores solicitam, via correio eletrônico, inclusão ou exclusão de um ou
mais talhões, com as devidas justificativas para tal.
9.3. SUPRIMENTO DA PLANTA INDUSTRIAL DE JAGUARIAÍVA COM FONTES ALTERNATIVAS
A unidade industrial da ARAUCO de Jaguariaíva é suprida com matéria-prima das
florestas da ARAUCO Florestal e, também podem adquirir madeira e cavacos controlados de
terceiros.
9.4. GEOPROCESSAMENTO E CARTOGRAFIA FLORESTAL
O

geoprocessamento

é

uma

importante

ferramenta na área florestal, já que reúne os
conhecimentos

de

técnicas

matemáticas

e

computacionais para o tratamento das informações
geográficas. As ferramentas computacionais para
geoprocessamento, chamadas de SIG (Sistemas de
Informação Geográfica), permitem realizar análises
complexas ao integrar dados de diversas fontes e ao
criar um banco de dados georreferenciado. Torna
ainda possível automatizar a produção de materiais
cartográficos.
Este processo é responsável em garantir que a base cartográfica seja precisa e
atualizada. Os levantamentos de campo são realizados por equipe própria utilizando-se
tecnologias disponíveis como GPS

de precisão, estação total, imagens de satélite,

aerofotogrametrias e cartas topográficas. As informações incluem o levantamento de áreas de
preservação permanente e reserva legal, estradas, áreas de plantio e colheita, divisas, assim
como, cálculos de declividade e altimetria visando o adequado planejamento operacional e
elaboração de diversos mapas.
Estas informações são armazenadas em um banco
de dados sendo utilizadas para o planejamento do
inventário florestal e pelas áreas operacionais. As
informações também subsidiam a programação de custos
de silvicultura, colheita e controle patrimonial.
Os mapas atualizados descrevendo os itens
necessários no Princípio 07 - FSC são complementares a
este plano e são disponibilizadas por esta área.

Plano de Manejo Florestal***ARAUCO Florestal Arapoti S.A.

34

10 OPERAÇÕES DO MANEJO FLORESTAL
10.1. SILVICULTURA
As operações de silvicultura englobam as
atividades de implantação e/ou reforma da floresta e
práticas de manutenção florestal. As operações
básicas de silvicultura são apresentadas na FIGURA
13 adiante.
O planejamento das atividades de silvicultura
leva em consideração o avanço da colheita florestal e
atividades

de

adequação

ambiental

(medição

e

readequação de áreas de preservação permanente).
A área de Silvicultura também é responsável
pelas atividades de proteção florestal e patrimonial
abordadas no item 12 – Proteção Florestal deste
plano de manejo.

A relação de procedimentos e instruções operacionais da atividade de Silvicultura é
apresentado no ANEXO 02 – Lista de procedimentos do Sistema de Gestão de Certificações.
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FIGURA 13: Fluxograma das operações básicas de silvicultura
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10.1.1. Liberação de áreas pela Colheita
Após a colheita da floresta e o

Após a colheita florestal, a equipe

baldeio de toda a madeira que se encontra

de Silvicultura realiza o monitoramento de

no

impactos

interior

do

disponibilizado
Silvicultura

talhão,
para

para

que

o

mesmo

é

ambientais

e

pós-

descrito

no

a

equipe

de

operação,

se

iniciem

as

procedimento Monitoramento de impactos

atividades.

conforme

sociais

ambientais e sociais pré e pós operação

10.1.2. Tratamento de resíduos em campo / enleiramento
Nesta

atividade,

o

Esta atividade ajuda a facilitar as

florestais

operações de silvicultura propiciando maior

provenientes da colheita (galhos, tocos e

facilidade para o estabelecimento de dos

outros materiais vegetais). É utilizado um

novos

implemento específico acoplado ao trator

aproveitamento da área.

agrupamento

dos

é

realizado

resíduos

plantios

e

melhorar

o

de esteira ou pneu.
10.1.3. Controle de formigas
O controle de formigas é realizado
pré-corte,
durante

pré-plantio,

as

atividades

pós-plantio
de

forma localizada, ou seja, somente em

e

talhões com ataques de formigas. É usado

manutenção

iscas a base de Sulfluramida do tipo MIPIs

florestal.

em embalagens de 5 gramas ou granulado

O controle pré-corte é realizado de

com o uso de dosador.

60 a 90 dias antes da colheita e o pré-

As rondas as formiga cortadeiras

plantio com pelo menos 30 dias antes do

são realizadas até o segundo ano de

plantio visando controlar a presença de

manutenção da floresta, onde os ataques

formigas cortadeiras no local. Sua aplicação

podem causar danos em nível econômico.

é

realizada

de

forma

sistemática

No final de 2012 a ARAUCO iniciou

utilizando-se iscas a base de sulfluramida

um programa de manejo integrado para o

do tipo MIPIs (Micro

em

controle de formigas cortadeiras, tema este

embalagens de 5 gramas ou granulado com

descrito adiante no item 11.3. Manejo

o uso de dosador. É distribuído cerca de 1

integrado para o controle de formigas

kg/hectare.

cortadeiras

Porta

Iscas)

O controle de formigas pós-plantio

em

florestas

de

pinus

e

eucaliptos

e durante as manutenções é realizada de
10.1.4. Controle de matocompetição
O controle da matocompetição é realizado após a emergência da planta infestante ou
em pré-emergência, antes do plantio do pinus e durante as manutenções do reflorestamento.
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Esta operação pode ser realizada de várias formas, em área total ou somente na linha,
a seguir:


Roçada manual: realizado através do uso de ferramentas manuais tipo foice;



Roçada semi-mecanizada: realizado através do uso de motorroçadeira;



Roçada mecanizada: trator com implemento para roçada (somente em áreas cuja
topografia favoreça a mecanização desta atividade)



Capina química manual: realizado com o uso de pulverizador costal com agroquímico
diluído;



Capina química mecanizada: aplicado com trator acoplado com implemento de
pulverização (somente em áreas cuja topografia favoreça a mecanização desta
atividade);
Este controle é realizado até o terceiro ano de manutenção da floresta.
A ARAUCO busca sempre aperfeiçoar a aplicação de químicos para o controle de

plantas daninhas visando reduzir quantidade de aplicações, porém aumentando a eficácia nas
aplicações realizadas. No caso de controle pós-emergente, a ARAUCO busca sempre utilizar o
melhor glifosato existente no mercado para a realização do controle dessas plantas daninhas.
A empresa participa de estudos cooperativos sobre o tema uso de químicos conduzidos pelo
PTSM/IPEF (Programa Temático de Silvicultura e Manejo).
10.1.5. Uso de agroquímicos
Para o controle das pragas florestais (matocompetição e formigas cortadeiras), a
ARAUCO utiliza produtos registrados nos órgãos competentes e àqueles permitidos pela
Política de Químicos do FSC. O QUADRO 10 abaixo apresenta os agroquímicos utilizados nas
áreas da Empresa.
QUADRO 10: Relação de agroquímicos utilizados na ARAUCO
Princípio

Nome

Ativo

Comercial

Glifosate

Imazapyr

Sulfluramida

Scout NA

Chopper
Florestal NA
Mirex-S

Fabricante

Monsanto

Classe
Toxicológica
IV – Pouco
Tóxico
III -

BASF

Medianamente
Tóxico

Agroceres

IV – Pouco
Tóxico

Tipo
Herbicida
Granulado
dispersível

Praga Alvo

Plantas
daninhas

Herbicida

Plantas

Liquido

daninhas

Inseticida

Formigas

Dosagem/
Concentração

Até 1,5 kg/ha

Microgranuladocortadeiras
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10.1.6. Preparo do solo
Para o eucalipto, é realizada a

desenvolvimento

do

sistema

radicular,

correção do solo (Calagem) que consiste na

sendo as principais características a melhor

aplicação de calcário com objetivo de

aeração, drenagem, desenvolvimento de

aumentar o pH dos solos, diminuir a

raízes entre outras, devido principalmente

disponibilidade

tóxico,

pelo aumento da macroporosidade do solo

fornecer cálcio e magnésio para as plantas.

e quebra de camadas adensadas e ou

Na sequência é realizada a operação de

compactadas. Esta operação é realizada

subsolagem.

cortando o sentido das águas, quando

do

alumínio

A subsolagem tem o objetivo de

necessário visando minimizar perdas de

romper a camada compactada do solo

solo por erosões após fortes chuvas. Esta

fornecendo condições adequadas para o

atividade também poderá ser realizada

plantio e melhorando as características

juntamente com a adubação de plantio.

físicas

do

solo

para

o

bom

10.1.7. Fertilização
A fertilização é necessária para aumentar a produtividade e a manutenção da
capacidade produtiva dos solos para sucessivas rotações. O sistema de fertilização é definido
em função das características de cada unidade de manejo.
Em 2001 foi realizado um levantamento de solos semidetalhado em todas as áreas
produtivas da empresa o que permitiu conhecer as classes de solos e as características físicoquímicas dos mesmos. A partir deste trabalho, foi possível agrupar as regiões e talhões com
características semelhantes com consequente manejo e produtividade semelhante. Desta
forma foram definidas unidades de manejo para o gênero Eucalipto (QUADRO 11) e para o
Pinus (QUADRO 12), visto que cada um destes gêneros possuem características e exigências
distintas.
Para a classificação em unidades de manejo para o eucalipto um fator de grande
importância considerado foi a profundidade do solo visto que solos rasos, menores que 1
metro, não permite um bom desenvolvimento do plantio. Para a classificação das
produtividades os itens analisados que mais influenciaram foram o teor de argila e a matéria
orgânica e para as definições das fertilizações de cada classe de produtividade foram
considerados os teores dos principais nutrientes (cálcio, fósforo e potássio).
Para a classificação em unidades de manejo para o pinus também foi possível
correlacionar as mesmas variáveis de teor de argila e teor de matéria orgânica, porém com
menor grau de relação. Outros atributos químicos apresentaram correlação para esta
diferenciação das unidades, como os elementos fósforo, potássio, cálcio e magnésio.
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QUADRO 11: Unidades de manejo (UM) para o eucalipto
VARIÁVEIS
UNIDADE DE MANEJO
Teor de argila

Teor de matéria orgânica

UM 01

≥ 45%

≥ 3,5%

UM 02

De 30 a 45%

De 3,2 a 3,5%

UM 03

De 2,8 a 3,2%

UM 04

< 30%
< 2,8%

UM 05

QUADRO 12: Unidades de manejo (UM) para o pinus
VARIÁVEIS
UNIDADE
DE
MANEJO

UM 01
UM 02

UM 03

UM 04
UM 05

Teor de
argila
≥ 28%
De 26,5
a 28%
De 25,5
a 26,5%
De 24 a
25,5%
≤ 24%

Teor de

Teor de

Teor de

fósforo

potássio

≥ 3%

≥7

≥ 2,5

≥ 10

≥ 4,5

≥ 3%

≥7

De 2 a 2,5

≥ 10

≥ 4,5

≥ 3%

≤7

De 1,3 a 2

≥ 10

De 2,5 a 4,5

≤ 3%

≤7

≤ 1,3

≤ 10

≤ 2,5

≤ 3%

≤7

≤ 1,3

≤ 10

≤ 2,5

matéria
orgânica

Teor de cálcio

Teor de
magnésio

Unidade nutrientes: mmol/dm3

Baseado nestas definições de unidades de manejo e nos levantamentos e estudos de
solos realizados anteriormente foram definidos as recomendações de adubações para cada
situação. O QUADRO 13 adiante apresenta as recomendações para o eucalipto anteriores a
2013, já o QUADRO 14 apresenta a adubação para 2013, já que em virtude de novas análises
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químicas de solos e também de resultados preliminares de alguns plantios pilotos
favoreceram a mudança.
QUADRO 13: Recomendações de adubação para eucalipto antes de 2013
Fonte de adubação (kg/ha)
Unidade de

Calcário

manejo

dolomítico 90%

Fosfato natural

PRNT (Pré-

(subsolagem)

KCL (3 a 6

NPK (Pós plantio)

plantio)

meses após o
04:26:06 +

plantio)

micronutrientes

00:00:60

UMF 01

-

350

111

80

UMF 02

1.500

400

111

120

UMF 03

1.000

400

111

120

UMF 04

1.500

400

111

120

UMF 05

750

400

111

120

QUADRO 14: Recomendações de adubação para eucalipto pós 2013.
Fonte de adubação (kg/ha)
NPK

Unidade de
manejo

Calcário dolomítico
(Pré-plantio)

KCL (3 a 6 meses
04:26:06 +

após o plantio)

micronutrientes

00:00:60

(subsolagem)
UMF 01

1.500

350

UMF 02

1.500

UMF 03

1.000

300

120

UMF 04

1.000

300

120

UMF 05

1.000

300

120

350

120
120
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10.1.8. Plantio
A atividade de plantio é a disposição das mudas em campo obedecendo-se a critérios
pré-determinados de alinhamento, densidade e material genético designado pela área de
Pesquisa Florestal. Esta atividade é realizada com o uso de ferramentas manuais.
10.1.9. Controle de qualidade
Durante as operações florestais são realizado alguns levantamentos de qualidade
como:


Sobrevivência de mudas;



Qualidade da subsolagem;



Qualidade e quantidades das mudas;



Plantio;



Índice de estabelecimento;



Altura de tocos;



Danos de formigas cortadeiras
O levantamento da qualidade de subsolagem é realizado durante a atividade (somente

para eucalipto). A tolerância para o espaçamento é de até 20 cm e a profundidade deve ser
acima de 40 cm. No momento desta avaliação é verificada a qualidade da operação de
adubação.
A qualidade do plantio é realizada no momento da atividade avaliando-se a existência
de mudas tortas, espaçamento entre linha, existência de bolsões de ar e mudas que não estão
fixas no solo. As mudas que chegam do viveiro para o campo também são avaliadas (5% da
carga) em relação a qualidade (diâmetro, altura, substrato sem desmanchar) e quantidade.
O levantamento de sobrevivência das mudas é realizado 30 dias após o plantio e as
causas da mortalidade de mudas (formigas cortadeiras, grilos, secas, queimadas por
herbicida, entre outros). Em talhões com mais de 5% de mortalidade, é realizada a atividade de
replantio.
Mensalmente ainda são avaliados os danos de formigas cortadeiras nas áreas e
existência de ninhos no local. A inspeção é realizada em forma de “zigue zague” em áreas de
pinus com até 3 anos de idade e 2 anos para eucalipto. Esta avaliação é determinante para a
realização e dimensionamento do controle na área.
Todos os resultados das avaliações de qualidade na operação de silvicultura são
encaminhados ao Supervisor de Silvicultura para a tomada de ações.

10.2. COLHEITA FLORESTAL
As atividades de colheita contemplam as
atividades de corte das árvores e baldeio desta
madeira até a beira das estradas.
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A

relação

de

procedimentos

operacionais

da

atividade

apresentado

no

ANEXO

procedimentos

do

e

de
02

Sistema

de

–

instruções
Colheita

é

Lista

de

Gestão

de

Certificações.
São adotadas na ARAUCO dois sistemas de
colheita:


Cut-to-lenght: Sistema de toras curtas, onde a madeira é processada no próprio local
de derrubada, sendo baldeada até as estradas na forma de toras curtas. Este sistema é
adotado onde as condições de relevo e topografia são menos acentuadas, árvores com
menores VMI (Volume médio Individual), densidade e idade da floresta a ser colhida e
estratégia de produção para as plantas industriais. Atualmente, este sistema de
colheita é utilizado para o gênero Eucalyptus spp.



Full-tree: Sistema de toras compridas, onde a árvore é derrubada e extraída para a
margem das estradas em forma de fuste inteiro. Este sistema é adotado onde às
condições de relevo e topografia são mais acentuadas e as árvores possuem maiores
VMI (Volume médio individual). Atualmente, este sistema de colheita é utilizado para o
gênero Pinus spp.
Nos QUADROS 15 e 16 abaixo são apresentados os sistemas de colheita utilizados na

ARAUCO, em função da espécie florestal a ser colhida.
QUADRO 15: Sistema de colheita cut-lo-lenght - Eucalipto
VOLUME/mês
(M3SSC)

ATIVIDADES
CORTE

TIPO DE
MÁQUINA
02
Harvester

LENGTH

SISTEMA CUT-TO-

ARAPOTI

REGIÃO

20.000

BALDEIO

CARREGAMENTO

MARCA /
MODELO
CAT 320DFM
Cabeçote
LOGMAX

02

VALMET 890

Forwarder

6X6

03
Carregador

VALTRA BM 110
COM GRUA
HIDRÁULICA
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QUADRO 16: Sistema de colheita full tree – Pinus.
VOLUME/mês

REGIÃO

ATIVIDADES

(M3SSC)

TIPO DE

MARCA /

MÁQUINA

MODELO

ARAPOTI

SISTEMA FULL-TREE

CORTE

Feller

Tigercat 870 e
822

Buncher
ARRASTE

80.000

PROCESSAMENTO

04
Skkider

Tigercat
635/625 6x6
com garra

06

Tigercat H855 /

Harvester

CAT 320DFM

80.000

SISTEMA FULL-TREE

ARAPOTI

02

04
CARREGAMENTO

Carregadore
s

CAT 320 FM /
VALTRA BM 110
COM GRUA
HIDRÁULICA

10.3. LOGÍSTICA FLORESTAL
Em março de 2012 foi criada a
Coordenação

de

Logística

Florestal,

subordinada à Diretoria de Abastecimento,
Logística

Florestal

e

Trading.

Esta

coordenação atua de forma corporativa em
todas as unidades florestais da ARAUCO,
sendo

de

gerenciamento

sua
do

responsabilidade

o

carregamento

da

madeira nos caminhões, expedição de
madeira e transporte desta até os clientes.
Os maiores objetivos desta coordenação são garantir o abastecimento das fábricas de
forma sistêmica, em tempo e com qualidade, além do fornecimento aos diversos clientes que
produzem madeira serrada, reduzindo impactos sociais e ambientais da atividade.
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As melhores práticas operacionais estão sendo avaliadas para posteriormente serem
implantadas, visando aumentar a agilidade e a versatilidade do sistema de transporte. Os
principais processos desta coordenação englobam:
 Planejamento e gestão de frota: Através da análise de variáveis (estoque da
fábrica, estoque de campo, condição de estradas, clima, n° de caminhões, entre
outros) define-se a rotina de carregamento e transporte de madeira, evitandose assim, perdas de tempo;
 Carregamento de madeira: Após a localização do estoque de madeira, o
carregamento é realizado no menor tempo possível e de acordo com o
procedimento de transporte e carregamento.
 Expedição: As guaritas são localizadas nas rotas de saída dos caminhões para
controle de entrada nas fazendas e lançamento dos dados de controle e
emissão de notas fiscais.
 Transporte de madeira: Após a geração da nota fiscal, inicia-se a etapa de
transporte. As rotas de transporte são planejadas visando diminuir impactos
sociais e ambientais, conforme planejamento operacional das atividades e
definidas matricialmente com as áreas de Assuntos Corporativos e de
Certificações.
10.4. ESTRADAS FLORESTAIS (MALHA VIÁRIA)
A malha viária nas fazendas é composta
por diferentes tipos de estradas, com maior ou
menor nível de acabamento e com ou sem
revestimento, em função da necessidade e tipo de
uso. As principais subdivisões são:
Estrada principal: São aquelas projetadas
de forma a atender um grande fluxo de
caminhões carregados com madeira. Estas
estradas necessitam de um bom nível de
acabamento e devem ser encascalhadas,
salvo em condições onde o solo superficial
apresente características de suporte ao
transporte pesado.
Estrada secundária: São estradas que possuem menor fluxo de transporte e,
geralmente, conduzem a uma estrada principal, portanto, necessitam de um médio
nível de acabamento. Normalmente não necessitam de cascalhamento.
Aceiros: São caminhos abertos, normalmente, no perímetro limítrofe dos talhões, entre
a espécie comercial e a vegetação natural. O objetivo dos aceiros é de prevenção,
evitando a propagação do fogo em caso de incêndios florestais e/ou facilitando o seu
controle.
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As atividades de construção e manutenção de estradas florestais (FIGURA 14) são
fundamentais para o desenvolvimento de todas as atividades florestais.

FIGURA 14: Algumas atividades de construção e manutenção de estradas
O planejamento da malha viária leva
em consideração o plano integrado de

aproveitamento da área e nos custos de
conservação dos solos.

corte (PIC), monitoramento patrimonial e,
consequentemente

questões

logísticas,

Para a execução desta atividade se

visando facilitar o acesso de máquinas,

faz

o

planejamento

das

atividades

equipamentos e caminhões de transporte

necessárias levando-se em consideração as

de madeira na unidade de manejo florestal.

características gerais do local, como tipo
de solo e condições topográficas, visando:

As

principais

atividades

desenvolvidas são: abertura, moldagem,
raspagem,

revestimento

com

carregamento e transporte de cascalho,
construção de obras



cascalho,

de arte (pontes,

Proporcionar

boas

condições

de

trafegabilidade;


Evitar

ou

ambientais

minimizar
como,

por

impactos
exemplo,

o

bueiros, canaletas, drenos) e construção de

assoreamento;

estruturas de drenagem (camalhões, saídas

Proporcionar

de água, caixas secas, mini-curvas, etc.).

conservação do patrimônio, solos e
plantações

A locação de estradas e contornos é

redução

do

condições
florestais,

para
através

escoamento

de

a
da
água

de fundamental importância, uma vez que

superficial e com distribuição uniforme

estes

de água nos talhões

influenciarão

nos

custos

de

implantação, colheita, transporte, índice de
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10.5. IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE IMPACTOS SOCIAIS E AMBIENTAIS NAS OPERAÇÕES
No

planejamento

e

na

realização

das

atividades

operacionais,

cuidados

socioambientais e de segurança no trabalho são levados em consideração. É realizado o
Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais, Perigos e Danos (LAIPD) com as situações
de ocorrência real e potencial no manejo florestal e, consideradas as medidas de prevenção,
mitigação e/ou correção. Estas medidas constam nas Instruções Operacionais (IOs) de cada
atividade.
Complementarmente a LAIPD, é realizado o microplanejamento operacional, já que
cada área de manejo possui particularidades e precisam ser avaliadas de acordo com a
realidade local (diferenças de relevo, presença de áreas de conservação, riscos específicos,
comunidades, outros).
10.5.1. Microplanejamento operacional
Previamente às operações florestais, é
realizado o microplanejamento operacional das
atividades de forma multidisciplinar com objetivo
de

assegurar

que

os

princípios

técnicos,

econômicos, ambientais e sociais sejam levados
em consideração no planejamento das operações
conforme o procedimento Microplanejamento
operacional
O microplanejamento é conduzido de
acordo com as condições propostas no PIC –
Plano Integrado de corte e busca sempre o
envolvimento dos responsáveis por Estradas,
Colheita, Silvicultura, Relações Institucionais,
Segurança e Certificações.
Uma das primeiras etapas do microplanejamento é a realização do diagnóstico de
impactos sociais, sistemática desenvolvida no início de 2012. Esta etapa é conduzida pela
equipe de Relações Institucionais, conforme procedimento Diagnóstico e monitoramento de
impactos sociais das operações florestais. Em síntese, são aplicados questionários
socioeconômicos nas comunidades afetadas para identificar e dialogar sobre os potenciais
impactos das operações, bem como, estabelecer um canal de diálogo em caso de queixas das
comunidades.
Algumas medidas de prevenção e mitigação são identificadas nesta etapa junto com a
elaboração do microplanejamento e orientações são definidas em conjunto com as operações
e registradas. Ao término das operações, a equipe de Relações Institucionais retorna às
comunidades afetadas para levantar e monitorar a efetividade das ações definidas na fase
inicial do microplanejamento e, agir preventivamente para as próximas áreas de colheita.
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As demandas de partes interessadas (queixas, sugestões, solicitações, entre outros)
das comunidades e pessoas abrangidas no diagnóstico de impactos sociais das comunidades
são registradas conforme o procedimento de Demanda de partes interessadas.
O microplanejamento das operações de colheita e estradas deve ser elaborado em
mapas com curvas de nível (quando disponíveis) e identificadas e definidas em campo as
ações em relação às restrições técnicas, ambientais e sociais:


Identificação das áreas de conservação e áreas de reversão;



Estradas principais, secundárias e revestimento;



Obras de conservação de estradas e obras de arte;



Rotas para o transporte da madeira;



Ramais provisórios para a retirada da madeira;



Sentido de arraste da madeira e locais onde a madeira não deve ser armazenada;



Construção e locação dos viradores para os caminhões;



Identificação e determinação dos pontos de captação de água;



Tipo de sistema de colheita;



Delimitação das áreas de AAVC;



Áreas de emergência para colheita em dias de chuva;



Confrontantes e vizinhos, que poderão sofrer impactos nas atividades de estradas,
colheita e transporte de madeiras;
O microplanejamento de silvicultura leva-se em consideração a disponibilização das

áreas para plantio (avanço da colheita), o levantamento de áreas para adequação ambiental
(áreas de conservação) e o planejamento mensal das atividades operacionais, conforme
demanda em cada fase da Silvicultura.
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11 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO FLORESTAL
A área de Pesquisa Florestal é responsável pelo desenvolvimento de projetos de
pesquisa com foco em desenvolvimento genético e desenvolvimento de silvicultura clonal.
Nestas duas linhas de pesquisa estão inseridos os ensaios clonais, ensaios de progênies,
ensaios de nutrição e ensaios de silvicultura em geral. Para o alinhamento das estratégias e
diretrizes de pesquisa, a ARAUCO conta com o apoio da BIOFOREST, empresa de pesquisa da
ARAUCO Chile. Esta empresa é responsável em desenvolver tecnologias para a área florestal
do grupo ARAUCO.
11.1. PROGRAMA DE MELHORAMENTO DE EUCALIPTO
Ao longo da história do empreendimento foram realizados 36 ensaios no gênero

Eucalyptus, englobando 20 espécies diferentes, sendo elas: Eucalyptus brassiana, E. urophylla,
E. phaeotricha, E. citriodora, E. exceta, E. tereticornis, E.robusta, E. saligna, E. grandis, E.
viminallis, E. dunnii, E. cloesiana, E. propinqua, E. camaldulensis, E. pellita, E. maculata, E.
pilularis, E. paniculata, E. microcorus, E. smithii. A espécie Eucalyptus grandis apresenta
sempre o melhor crescimento e o híbrido de E. urograndis possui um alto crescimento com a
resistência a enfermidades.
Para os avanços futuros e com toda a rede de ensaios já implantada e diversidade
genética, a ARAUCO iniciou um grande projeto de melhoramento genético denominado Projeto
Gene Eucalyptus Brasil com metas e avanços genéticos definidos.
A primeira grande meta deste projeto genético é eliminar o plantio de Eucalyptus
grandis puro e plantios por sementes, visto que o crescimento do plantio clonal do hibrido E.
urograndis apresenta um grande aumento da produção de madeira e maior segurança
fitossanitária. Os primeiros ensaios clonais de validação implantados em Arapoti no ano 2008
demonstraram o grande potencial do plantio clonal, conforme FIGURA 15 abaixo.

FIGURA 15: 1º Ensaio clonal aos 12 meses
A segunda grande meta do Projeto Gene Eucalyptus é desenvolver clones próprios
através de resgate de indivíduos de alta performance já existentes em campo e também
através de cruzamentos híbridos, realizando cruzamentos entres as espécies E. grandis x E.

urophylla e, também com espécies com potencial para melhorar a qualidade da madeira como
E. globulus, E. dunnii, entre outras.
Para o desenvolvimento genético das espécies puras será utilizada o método de
Seleção Recorrente Reciproca. Abaixo é apresentado o pomar de cruzamento (FIGURA 16) para
geração de clones próprios através de cruzamentos e a forma de resgate dos indivíduos de
alto crescimento através de produção de brotos juvenis (FIGURA 17)
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FIGURA 16: Pomar de cruzamento

FIGURA 17: Resgate de indivíduos de alta performance (brotação)

11.2. PROGRAMA DE MELHORAMENTO DE PINUS
Desde 1993 foram realizados 41 ensaios no gênero Pinus englobando 7 espécies
diferentes, sendo elas: Pinus caribea var. bahamensis, P. jaliscana, P. maximinoi, P. patula, P.

pseudostrobus, P. taeda e P. tecunumanii. Conforme citado anteriormente a espécie Pinus
taeda é a mais amplamente utilizada e de maior produtividade. Outro ponto importante é que
o Pinus taeda e a mais indicada para a produção de papel por apresentar o menor teor de
lignina, e também é a madeira mais indicada para serraria devido às exigências do mercado,
ou seja, atualmente o mercado de madeira serrada adquire apenas esta espécie. Diante disto
foram realizados outros 29 ensaios com procedências e progênies distintas, sendo elas: 20
procedências do Brasil, 3 da África, 5 dos Estados Unidos e 2 da Argentina.
A população de propagação atual é composta das 10 melhores matrizes do melhor
pomar clonal. Este pomar clonal foi avaliado com base em 3 ensaios de progênies (AA0261,
AA0262 e AA0263), instalados no ano de 2002. Estes ensaios foram instalados em três locais
distintos, ou seja, nas unidades de manejo 3, 4 e 5.
Em 2008 foi realizada uma avaliação destes ensaios (aos 6 anos de idade), e foi
demonstrado o potencial de produção florestal do material utilizado. Com as matrizes
selecionadas a empresa iniciou o programa de melhoramento genético, baseado no método de
seleção recorrente reciproca com três fases, sendo a fase inicial baseada em seleção fenotípica
em plantações comerciais plantados com sementes de alto valor genético.
A fase intermediária consistiu em realizar a seleção com base em testes de progênies
de polinização aberta destas árvores selecionadas fenotipicamente em campo. Esta fase já foi
concluída e foram selecionadas as melhores matrizes baseadas nos 3 testes de progênies.
Estas matrizes são as que formam nosso pomar clonal de sementes que fornece sementes
para nosso programa operacional de produção de mudas e plantio.
No método de seleção recorrente reciproca a fase avançada consiste em selecionar as
matrizes com base em testes de progênies de polinização controlada e, para isto é necessário
realizar o cruzamento controlado destas melhores matrizes demandando um grande esforço
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em recursos e, principalmente de tempo, pois a semente do Pinus demora dois anos para ser
produzida.
Em 2010, a empresa conseguiu instalar sete ensaios de progênie de polinização
controlada, e espera-se que em 2018, quando o ensaio atingir a metade da rotação de 15
anos, possam ser selecionada as melhores famílias para posteriormente utilizar este material
genético no plantio operacional.
Recentemente a ARAUCO iniciou alguns ensaios com clones de Pinus taeda
selecionados e desenvolvidos na ARAUCO Argentina, visando aproveitar este material genético
disponível no grupo. Todos os clones de pinus da Argentina possui uma procedência genética
diferente das matrizes do pomar clonal de sementes no Brasil, sendo que desta forma esta
incorporação de material genético da Argentina visa aumentar também a diversidade genética.
No ano de 2009, foram implantados em Arapoti os primeiros dois ensaios clonais com
aproximadamente 60 clones importados.
Os ensaios com material genético desenvolvido na Argentina é um importante marco e
representa um avanço de aproximadamente 20 anos de pesquisa na ARAUCO Brasil, pois o
desenvolvimento de clones de pinus requer altíssima tecnologia em embriogênese somática e
muito tempo para se realizar os cruzamentos em campo e em processos laboratoriais.
11.3. MANEJO INTEGRADO PARA O CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS EM FLORESTAS DE
PINUS E EUCALIPTOS
A ARAUCO possui derrogação para a sulfluramida, principal princípio ativo das iscas
formicidas utilizado na manutenção florestal da empresa.
Visando atender as condicionantes da derrogação,
reduzir a quantidade utilizada e buscar alternativas
de controles das formigas cortadeiras a ARAUCO
ingressou no terceiro trimestre de 2012 no Projeto
Cooperativo

desenvolvido

em

parceria

com

o

FUNCEMA (Fundo Nacional de Controle de Pragas
Florestais), EMBRAPA Florestas e coordenado pela
APRE (Associação Paranaense de Empresas de Base
Florestal).

Este

projeto

cooperativo

visa

desenvolver

trabalhos de pesquisa visando estabelecer um programa
de manejo integrado para o controle de formigas

PRINCIPAIS LINHAS DA PESQUISA
 Identificar as espécies de formigas

cortadeiras mais prejudiciais às
plantações;
estados do Paraná e Santa Catarina.
 Definir a densidade crítica de
ninhos
das
espécies
mais
importantes;
Os trabalhos de identificação das principais
 Reduzir a quantidade de uso da isca
espécies de formigas cortadeiras prejudiciais às
granulada
para
o
mínimo
plantações da ARAUCO já foi iniciado e foram
necessário;
 Estimar níveis de danos;
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 Desenvolver
alternativas
de formigas cortadeiras.

cortadeiras em plantios de pinus e eucaliptos nos

identificadas 04 diferentes espécies: Atta sexdens, Atta

sexdens rubropilosa, Acromyrmex niger, Acromyrmex
crassispinus
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12 PROTEÇÃO FLORESTAL
A ARAUCO possui procedimentos visando garantir a proteção florestal e assegurar os
ganhos de produtividade e qualidade dos plantios, através do manejo de pragas, doenças e
monitoramento patrimonial contra furtos e outras atividades ilegais e um Plano de
Atendimento a Emergência visando prevenção e controle de incêndios florestais.
A relação de procedimentos e instruções operacionais das atividades de proteção
florestal são apresentadas no ANEXO 02 – Lista de procedimentos do Sistema de Gestão de
Certificações.
12.1. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS
O programa de prevenção e combate a incêndios florestais abrange todas as fazendas
da ARAUCO com ações intensificadas no período crítico, nos meses de março a dezembro
quando o risco de ocorrência de incêndios é maior devido ao período seco. Neste período, a
empresa possui uma escala de plantonistas preparados para coordenar ações de contingências
necessárias.
A Empresa conta com um eficiente sistema de detecção e controle composto por torres
para detecção de incêndios, centrais de comunicação, plantonistas e colaboradores
capacitados e preparados anualmente, rondas e manutenção de aceiros, além de criar
parcerias com empresas florestais vizinhas e de conscientizar as comunidades locais e
confrontantes em relação ao tema.
As informações de área queimada estão consolidadas no RAM – Relatório Anual de
Monitoramento e junto à área de Silvicultura.
12.2. PRAGAS E DOENÇAS
Nas áreas da ARAUCO não existe histórico de ocorrência de doenças e pragas florestais
com danos em nível econômico, exceto formigas cortadeiras os quais são gerenciados através
de controles operacionais dentro da rotina das atividades de silvicultura.
Mesmo

com

o

baixo

histórico

de

ocorrências,

visando

prevenir

e

detectar

precocemente todo e qualquer ataque, os colaboradores que estão diretamente em campo são
treinados para identificar uma praga e/ou doença não ocasional.
O acompanhamento da ocorrência de pragas e doenças é apresentado no RAM –
Relatório Anual de Monitoramento e nos relatórios da área de Pesquisa.
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12.2.1. Monitoramento da vespa-da-madeira
A vespa-da-madeira - Sirex noctilio (FIGURA
18) é considerada a principal praga das florestas de
pinus no Brasil, considerado um sério problema,
visto que evolui rapidamente, com uma dispersão
de 30 a 50 km/ano. Atualmente a vespa-damadeira está disseminada em cerca de 200 mil
hectares de reflorestamento com pinus no Sul do
País.
De acordo com estudos da EMBRAPA, o
prejuízo às árvores é causado pelas larvas do
inseto que se alimentam dos tecidos da planta.

FIGURA 18: Vespa-da-madeira (Imagem:

Estas larvas consomem uma espécie de fungo

Folder EMBRAPA, 2005)

(Amylostereum aerolatum) tóxico para certas
espécies de Pinus spp., que é introduzido na
madeira pelas fêmeas adultas no momento da
postura.
As fêmeas adultas têm grande percepção química e são atraídas por substâncias
emitidas por plantas que se encontram estressadas. O estado de estresse pode ser provocado
por danos físicos, podas acentuadas e principalmente pela falta de manejo adequado.
Uma das principais estratégias para o controle da vespa-da-madeira é a instalação de
árvores armadilhas. Estas árvores são estressadas e visam detectar precocemente a ocorrência
da praga, bem como para que seja possível avaliar a população da praga nas áreas onde ela se
encontra.
Na ARAUCO, a seleção e determinação das árvores armadilhas são realizadas entre os
meses de agosto e setembro, onde os talhões são escolhidos conforme o mapeamento do PIC
do ano seguinte. São selecionadas árvores em florestas com mais de 8 anos, com foco nas
divisas das fazendas e beiras das rodovias, visando facilitar a inspeção e a derrubada das
árvores. O ataque da vespa-da-madeira ocorre, geralmente, da segunda quinzena de outubro
até a primeira quinzena de janeiro. A partir do mês de março, grande parte das árvores já
apresenta os sintomas de ataque.
Nos meses de abril a maio é feita a vistoria das árvores armadilhas e em caso de
ataque é realizado o controle. Este controle é baseado no controle biológico através da
introdução do nematoide Deladenus siricidicola e do parasitoide Ibalia leucospoides (vespa). O
nematoide e o parasitoide são produzidos pela EMBRAPA. A praga está sob controle nas áreas
da ARAUCO não apresentando maiores problemas.
12.3. MONITORAMENTO PATRIMONIAL
O monitoramento patrimonial é realizado em todas as propriedades da ARAUCO e tem
o objetivo de identificar as condições gerais das fazendas e a presença de atividades ou
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pessoas não autorizadas nas unidades de manejo. As vistorias são realizadas mensalmente
nos projetos das unidades de manejo.
Neste monitoramento, é verificada a presença de erosões, problemas com a
infraestrutura de pontes e obras de arte, presença de pessoas ou atividades não autorizadas,
furto de madeira, presença de animais (bovinos, equinos, ovinos e caprinos), vestígios de
pesca e caça, deficiência na sinalização geral da propriedade, disposição inadequada de
resíduos sólidos, danos em áreas de conservação, estradas não identificadas na base
cartográfica e outros sinistros (pragas, focos de incêndios, entre outros).
A quantificação e qualificação dos desvios identificados foram consolidados e
apresentados no RAM – Relatório Anual de Monitoramento ARAUCO.
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13 SISTEMA DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÕES
13.1. PROCEDIMENTOS E INSTRUÇÕES OPERACIONAIS
A ARAUCO possui procedimentos visando assegurar o desenvolvimento das atividades
operacionais e administrativas. No final de 2011 e início de 2012, todos os procedimentos
foram revisados e adequados. A estrutura da documentação foi redefinida conforme a FIGURA
19 abaixo.

FIGURA 19: níveis hierárquicos da documentação do SGC
Foram definidos níveis hierárquicos da documentação do Sistema de Gestão de
Certificações:


Nível estratégico: O Plano de Manejo Florestal é um documento estratégico cujo
objetivo é descrever as práticas de manejo florestal adotadas pela Empresa
abrangendo, sobretudo aspectos operacionais, ambientais e sociais.



Tático: O Procedimento Operacional (PO) é um documento de nível tático, onde são
descritas as atividades e tem finalidades gerenciais e de planejamento.



Operacional: Foram elaboradas as IOs – Instruções Operacionais com o objetivo de
facilitar a consulta e entendimento dos colaboradores no campo para executar as
atividades em campo



Registro: Evidência do sistema
Os procedimentos e instruções operacionais contemplam aspectos técnicos da

operação, ambientais e segurança do trabalho. Estes documentos levam em consideração a
identificação dos riscos ambientais e de SSO. Os procedimentos atendem aos escopos FSC, ISO
14.001e ABNT 14.789 – CERFLOR.
Os documentos são disponibilizados para as lideranças no Sistema Protheus e para as
equipes de campo em pastas físicas. O conteúdo relevante destes documentos é abordado nas
integrações para todos os colaboradores. No ANEXO 02 é apresentada a relação de
procedimentos da ARAUCO.
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13.2. GESTÃO DE MONITORAMENTOS
No início de 2012, a gestão de
monitoramentos

foi

reorganizada.

Anterior

O

plano

de

monitoramento

da

e

ARAUCO constava no plano de manejo

esta

florestal. A partir de 2012, optou-se por

reestruturação todos os monitoramentos

extraí-lo e criar um documento a parte

eram

para facilitar na gestão. Todos os aspectos

realizados

pelas

reestruturada
a
áreas

e

seus

registros encaminhados para a área de

monitorados,

Certificações

controle,

indicadores e metas (quando aplicável) são
apresentados no documento PAM - Plano

Protheus.

Anual de Monitoramentos.
partir

monitoramentos

realizar

da

o

justificativas,

análise, gestão e arquivamento no sistema
A

para

frequência,

mudança,

continuam

os
sendo

Os resultados dos monitoramentos

realizados pelas áreas, entretanto houve a

são apresentados no RAM – Relatório Anual

descentralização dos controles da área de

de Monitoramento. Estes resultados são

Certificações e do Sistema Protheus. Hoje,

consolidados

cada área responsável realiza a gestão de

junto com as áreas operacionais.

e

analisados

anualmente

desvios, análise e tomada de decisão de
ações, controle e arquivamento.
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14 ÁREAS DE ALTO VALOR DE CONSERVAÇÃO
Toda área ou floresta tem algum valor ambiental ou social. Os valores que as florestas
contem podem incluir, entre outros, presença de espécies raras, áreas de recreação, ou
recursos coletados por população local. Quando estes valores forem considerados de caráter
excepcional ou de importância crítica, a área florestal pode ser definida como um AAVC – Área
de Alto Valor de Conservação (PROFOREST, 2003).
Os projetos florestais da ARAUCO são estabelecidos mediante a conservação de áreas
com formações vegetais nativas já existentes no estabelecimento da plantação de eucalipto ou
pinus; a estas se somam áreas em que plantações florestais, pastagens ou agricultura são
revertidas para conservação.
Para

o

mosaico

de

formações

vegetais

nativas,

em

diferentes

estágios

de

desenvolvimento, a empresa adota critérios para identificar as AAVC (Procedimento
Monitoramento ambiental). Em síntese, deve-se considerar para tanto os resultados das
pesquisas de biodiversidade realizadas na empresa, o conhecimento e indicações de
especialistas consultados, consulta às partes interessadas e demais critérios adaptados do
Guia Proforest quando aplicáveis à natureza e escala das operações dos projetos florestais.
Na

ARAUCO

Florestal

Arapoti, a área caracterizada como
AAVC – Área de Alto Valor de
Conservação está localizada na
Fazenda Barra Mansa, na área da
RPPN Federal Barra Mansa (FIGURA
20). Esta reserva foi criada em
1991 pela empresa INPACEL –
Indústria

de

Papel

e

Celulose

Arapoti S.A. sob a Portaria nº
93/1991

do

posteriormente

IBAMA

e

modificada

pela

Portaria nº 23/2000 do IBAMA.
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Esta reserva possui área de 218,05 ha e encontra-se no interior da Fazenda Barra
Mansa que possui área total de 6.117,3 ha. A reserva está envolta por plantações de pinus e
eucalipto com diferentes idades de manejo.
A área da RPPN está inserida no bioma Floresta Ombrófila Mista mais conhecida como
Floresta com Araucária. Esta área é formada por reservas naturais e florestas ciliares,
representada por uma associação de araucária (Araucaria angustifolia) com espécies
latifoliadas. A cobertura florestal da área é representada por cerca de 9% de capoeira baixa,
24% de capoeira alta e 69% de floresta clímax ou madura.
Estudos e pesquisas de fauna e flora vêm sendo desenvolvidos na região desde 1989,
como parte integrante do EIA-RIMA (Estudos de Impacto Ambiental – Relatório de Impacto
Ambiental) para o desenvolvimento do projeto da fábrica de papel (atual Stora Enso). Estes
estudos aconteceram até 1993 e contemplaram os grupos de avifauna, herpetofauna,
entomofauna e mastofauna.
A partir de 2000, foram realizados na fazenda Barra Mansa estudos com mamíferos de
médio e grande porte através de observações diretas e indiretas. De 2003 a 2005 foram
realizados levantamentos qualitativos e quantitativos dos pequenos mamíferos não voadores
na Fazenda.
No final de 2008 foram realizados os estudos base para análise de atributos ecológicos
da RPPN Barra Mansa para fins de enquadramento da mesma como Área de Alto Valor de
Conservação. Paralelamente a este estudo, foram realizadas algumas consultas com as partes
interessadas, sobre o reconhecimento dos atributos biológicos definidos. A consulta foi
realizada com 33 pessoas ou organizações, destas 84% concordaram com os atributos
definidos.

Os valores identificados de alto valor de conservação para a área são:
AVC 01 - Diversidade de espécies: Áreas contendo concentração significativa de valores

referentes à biodiversidade em nível global, regional ou nacional (p. ex: endemismo,
espécies ameaçadas, refúgios de biodiversidade)
AVC 02 - Áreas extensas de florestas: Áreas extensas de florestas na escala, de relevância
global, regional ou nacional onde ocorram populações viáveis da maioria ou de
todas as espécies naturais ocorram em padrões naturais de distribuição e
abundância
AVC 03 – Ecossistemas e habitats: Áreas inseridas ou que contenham ecossistemas raros,
ameaçados ou em perigo de extinção
AVC 04 – Serviços ambientais críticos: Áreas que prestem serviços ambientais básicos em
situações de extrema importância (p. ex: proteção de bacias hidrográficas, controle
de erosão)
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AVC 06 – Valores culturais: Áreas de extrema importância para a identidade cultural, tradicional

de comunidades locais (áreas de importância cultural, ecológica, econômica ou
religiosa, identificadas em conjunto com essas comunidades)

A ARAUCO contratou uma empresa especializada (Instituto Ecofuturo) no tema para
desenvolver o plano de manejo da área conforme padrões do IBAMA (2004) e em paralelo
realizar a revisão /confirmação de todos os atributos identificados já que os mesmos
apresentam falhas conforme documento “Florestas de Alto Valor de Conservação: RPPN Barra

Mansa” (Fevereiro, 2012).
Após consolidação destas revisões pela equipe especializada, nova consulta pública às
partes interessadas e especialistas será realizada em relação a AAVC Barra Mansa.

No QUADRO 17 adiante, são descritas as medidas e práticas previstas para manter ou
melhorar os atributos de AVC ou reduzir as ameaças. A avaliação e o resultado da eficácia das
medidas de proteção são apresentados no relatório anual “Avaliação das medidas de proteção

e monitoramentos”.
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QUADRO 17 – Medidas e práticas previstas para melhorar os atributos de AVC
Atributo / Ameaças

Medidas de gestão
florestal.

Os

Monitoramentos

AVC1 / AVC2 / AVC3 / AVC4 /

Vigilância

AVC6

terceirizados e/ou responsáveis pelo
monitoramento

vigilantes
patrimonial

Fauna

de caça, presença de pessoas não
Ocorrência

da

caça

e

pesca

caça e pesca predatória nas na
área da RPPN Barra Mansa, bem
como

localização

de

Flora
Manutenção de cercas das fazendas;

vestígios

desta prática ilegal. A área está
localizada no interior da Fazenda

Placas

de

advertência

com

especializada

Anual

/ SGC
Consultoria

autorizadas, entre outros;

predatória: Existe pouco relato de

Frequência

Consultoria

observam a existência de vestígios

AMEAÇAS:

Responsável

especializada

Trianual

/ SGC
Área de

Patrimonial

Patrimônio

Condições

SGC

Mensal

a

proibição de caça e pesca.

Barra Mansa e possui vigilância no

Trimestral

gerais de AAVC

local.
Incêndios

florestais

são

Ocorrência de outras atividades

contemplados como uma situação

não autorizadas: Não existe relato

emergencial e ações para o controle

ou

registro

de

atividades

não

estão descritas no PAE.

Sempre que

Registros de
ocorrência de

Silvicultura

incêndios

ocorrência

florestais

autorizadas tais como extração
ilegal ou furto de madeira de áreas
adjacentes a RPPN, bem como,
furto ou danos nas placas de

Treinamento anual de todos dos
colaboradores para o combate a
incêndios florestais

Microplanejamento

O histórico de incêndios florestais

operacionais,
prevenir

e

das

atividades

visando

identificar,

corrigir

impactos

ambientais.

realizada

a

eliminação do Pinus invasor nas
áreas de conservação das fazendas

Operações
construção

de
e

colheita

e

manutenção

da

Qualidade de
água na
Barragem da

SGC

Treinamento

e

conscientização

Barra Mansa)
Conforme

operacional dos colaboradores

Eliminação de Pinus em áreas de
conservação.

cronograma
Projeto
Educação
Ambiental

/
Assuntos

planejamento

Corporativos

compartilhad
o com as

ARAUCO*

Secretarias

de

estradas podem causar danos na
área.

As

planejadas

atividades

são

através

microplanejamento.

de Educação

prédo

Mensal

Mansa (Ribeirão

conforme cronograma operacional.
Danos na área pela operação:

trianual

RPPN Barra

Dispersão de pinus em áreas de

É

Realização

de conservação

Ocorrência de incêndios florestais

conservação

eliminação de

anual
Silvicultura

pinus em áreas

sinalização e advertências do local.

na região é baixo.

Controle

Cronograma
operacional de

houver

Microplaneja-

Multidiscipli-

mento

nar

operacional
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15 GESTÃO AMBIENTAL
15.1. IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES RARAS, AMEAÇADAS OU EM PERIGO DE EXTINÇÃO
Para a identificação de espécies

e tem como grande objetivo conhecer

raras, ameaçadas ou em perigo de extinção

qualitativamente e quantitativamente as

a

comunidades faunísticas e florística a fim

ARAUCO

vem

realizando

estudos

e

levantamentos de fauna e flora em seus

de

embasar

futuros

remanescentes naturais.

conservação e restauração.

trabalhos

de

Os estudos e levantamentos são
realizados em todas as unidades de manejo
15.1.1. Inventário e monitoramento da fauna e flora
Os estudos e levantamentos iniciaram nas áreas da atual ARAUCO em 1998. A análise
do histórico e das informações é bastante prejudicada já que alguns relatórios foram
extraviados. Algumas informações em arquivo são apresentadas abaixo:
 1989 - 1993: Foram realizados estudos como parte integrante do EIA-RIMA (Estudo de
Impacto Ambiental / Relatório de Impacto Ambiental) desenvolvido para o projeto
de implantação da fábrica de papel (atual Stora Enso) no período de 1989 a 1993.
Os levantamentos contemplaram os grupos de avifauna (aves), herpetofauna
(répteis e anfíbios), entomofauna (insetos) e mastofauna (mamíferos). Para este
levantamento foram utilizados dois métodos mais comuns para a obtenção de
dados: o direto (avistamento, busca direta do animal, capturas, etc) e o indireto
(vestígios e indícios da presença dos animais no ambiente como pegadas e fezes).
Os moradores locais também foram entrevistados em relação a quais animais já
foram observados na região.
 2000: Foi realizado estudo com os mamíferos de médio a grande porte. Para isso, foram
utilizados métodos indiretos para a realização do levantamento nos hortos São
Nicolau,

Barra

Mansa,

Caetê,

Coqueiros,

Bonança

e

Matarazzo.

Para

o

desenvolvimento deste trabalho, foram percorridas as áreas de conservação
(preservação permanente e reserva legal), áreas de plantio comercial, estradas e
foram realizadas entrevistas com funcionários e moradores locais. Os locais foram
percorridos a pé, observando-se rastros, fezes, restos alimentares e outros
vestígios deixados no ambiente. Quando encontrados estes vestígios eram
anotados, fotografados, identificados quando possível e, em alguns casos,
recolhidos ou copiados com auxílio de gesso ou folhas de transparência (no caso
de pegadas). Também foram incorporados a esta listagem, os animais que
eventualmente foram capturados dentro das dependências da indústria ou demais
infraestrutura da empresa e àqueles avistados quando do trânsito pelas estradas
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internas das fazendas. Diversas espécies de mamíferos foram levantadas neste
trabalho em todos os ambientes amostrados.
 2003-2005: Foi realizado um trabalho de levantamento qualitativo e quantitativo dos
pequenos mamíferos não voadores dos hortos São Nicolau e Barra Mansa.
 2008: Realizado o monitoramento de fauna e flora no Horto Barra Mansa, compondo o
estudo para caracterização da RPPN Barra Mansa como área de AVC.
 2009: Foi realizado o diagnóstico e monitoramento da flora e fauna da RPPN Barra
Mansa e indicação da área como Área de Alto Valor de Conservação (AAVC) pela
Trópico Assessoria Ambiental.
 2010: Realizado monitoramento de fauna na RPPN (AAVC) Barra mansa.
 2011: Realizado monitoramento de fauna na RPPN (AAVC) Barra Mansa.
 2011: Foram iniciados os trabalhos de caracterização de fauna e flora nas fazendas da
ARAUCO e monitoramento de fauna e flora na RPPN Barra Mansa.
 2012: Realizado monitoramento de fauna e flora RPPN (AAVC) Barra Mansa.
 2012: Conclusão dos trabalhos de caracterização de fauna e flora nas fazendas da
ARAUCO. Os resultados estão descritos nos relatórios de caracterização e mapa
geral.
Pelos estudos, foram identificados até o
momento mais de 40 diferentes espécies de
anfíbios, mais de 300 espécies de aves, mais de
50 espécies de mamíferos, mais de 30 espécies de
répteis e mais de 300 espécies de vegetais.
Destas, as principais espécies ameaçadas
identificadas

de

(Chrysocyon

fauna

são

brachiurus),

o

lobo-guará

gato-do-mato

(Leopardus spp.), Jaguatirica (Leopardus pardalis),
onça-parda (Puma concolor), papagaio-do-peito-

vinacea), tamanduá-bandeira
(Mirmecophaga tridactyla), entre outros descritos
roxo

(Amazona

nos relatórios dos pesquisadores.
Já as principais espécies de flora ameaçada identificadas foram, Canela sassafrás
(Ocotea odorifera), Imbuia (Ocotea porosa), Araucária (Araucaria angustifolia), Xaxim (Dicsonia

selowiiana), canela-guaicá (Ocotea puberula) entre outros descritos nos relatórios dos
pesquisadores.
Os estudos de fauna e flora são realizados desde 1989 nas áreas, entretanto, não
houve sistematização destas informações em uma base de dados confiável o que dificulta
apresentar estas informações de forma consolidada.
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Visando a continuidade dos trabalhos de monitoramento em 2013 e 2014, assim
como, subsidiar a identificação (ou não) de outras áreas de Alto Valor de Conservação (AAVC)
a ARAUCO está firmando uma parceria junto com uma das mais atuantes ONGs ambientais, a
TNC (The Nature Conservancy) para o desenvolvimento de um Plano de Conservação da
Biodiversidade melhor descrito no item 15.2 – Plano de Conservação da Biodiversidade.
15.2. PLANO DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
O Plano de Conservação da Biodiversidade será realizado em toda a ARAUCO (em 2013
e 2014) e contemplará:
1.

Análise dos remanescentes naturais: através de análise espacial da condição das
áreas naturais, utilizando ferramentas como: Landfrag, Corridor Designer e
LegalGeo e também através de visitas de campo.

2.

Plano de monitoramento - será realizado de acordo com a metodologia de
Conservação de áreas naturais (PCA) utilizada pela TNC. Ferramenta concebida
para estabelecer estratégias e ações para garantir a conservação da biodiversidade
(Granizo et al, (2006)). Essa etapa inclui a análise de ameaças e impactos
potenciais para a conservação da biodiversidade, proposta de indicadores e
métodos de monitoramento (métodos a serem descritos no Plano e que
consideram dados secundários).

3.

Recomendações de manejo ambiental: avaliação e recomendações para garantir a
conservação e manejo adequado das áreas naturais:
 Análise dos procedimentos de gestão e operacionais da empresa em
relação às áreas nativas.
 Sugestões de ações ligadas à gestão ambiental e ao manejo adaptativo de
seus plantios florestais e áreas novas para implantação (definidos em
conjunto com a equipe da empresa), visando contribuir em relação à
melhoria

da

inter-relação

com

as

áreas

naturais

remanescentes,

promovendo o fluxo gênico e reduzindo possíveis impactos.
 Sugestões

de

alterações

e/ou

novos

procedimentos

ambientais

e

operacionais podem ser feitas, de acordo com as avaliações e percepções
dos especialistas em relação ao manejo adaptativo e às práticas ambientais
rotineiras que possam estar afetando os remanescentes naturais.
4.

Revisão ou identificação das Áreas de Alto Valor para a Conservação (AAVC)
(considerando a existência prévia destas áreas ou não), baseado:
 nos mapeamentos dos estágios sucessionais fitofisionômicos;
 em princípios de planejamento da paisagem, onde será incentivada a
promoção da conectividade dos remanescentes de vegetação nativa através
de ações a serem sugeridas (em conjunto com a equipe da empresa)
visando formação de corredores, restauração e conservação das áreas de
vegetação nativa;
 na importância das espécies para a conservação da biodiversidade
 na importância social
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15.3. SALVAGUARDAS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE PROTEÇÃO
A ARAUCO adota importantes salvaguardas ambientais como:


Proteção das áreas de preservação permanente, reserva legal e outras áreas
remanescentes com consequente regulação hídrica, manutenção e abrigo da fauna;



As áreas de preservação permanente e outras áreas conservadas formam naturalmente
corredores de fauna, favorecendo a manutenção e a movimentação destes;



Restauração de áreas degradadas, tais como áreas de reversão e composição de áreas
de conservação, entre outros. Esta atividade é orientada conforme procedimento
Monitoramentos ambientais



Eliminação de regeneração de Pinus em áreas de conservação. Esta atividade é
orientada e realizada conforme o procedimento Monitoramento e controle de espécies
arbóreas exóticas em áreas de conservação



Vigilância patrimonial contra atividades ilegais e prevenção da caça e pesca ilegal. Esta
atividade é orientada e realizada conforme procedimento Monitoramento patrimonial



Instalação e manutenção de placas de advertência e educativas;



Prevenção e combate a incêndios florestais. Esta atividade é orientada e realizada
conforme PAE – Plano de atendimento à Emergências



Treinamentos e conscientizações.

15.4. CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ECOSSISTEMAS NATURAIS
A ARAUCO possui o objetivo de conservar os ecossistemas naturais presentes nas
unidades de manejo através de controles previstos nos procedimentos operacionais e práticas
descritas genericamente no item acima 15.3. Salvaguardas ambientais e medidas de proteção,
bem como, restaurar áreas degradadas.
Áreas onde se necessita um trabalho de
restauração, como exemplo, áreas de reversão
(local de plantações de pinus velho colhido e a
posterior adequação da faixa de preservação
permanente prevista em lei) foram conduzidos
estudos do potencial de regeneração natural no
local. Estes estudos indicaram para a empresa a
necessidade ou não de intervenção ativa (técnicas
de enriquecimento, plantios de nativas, entre
outros).
Em 2013 a ARAUCO está buscando firmar uma parceria junto a Universidades para a
continuidade dos estudos de regeneração e recuperação de área.
A diretriz para estes estudos está prevista no procedimento Monitoramento ambiental.
A metodologia aplicada e os resultados são apresentados nos relatórios técnicos, controlados
pela área de Certificações.
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15.5. MONITORAMENTO HIDROLÓGICO
O monitoramento da qualidade da água numa bacia hidrográfica em conjunto com o
acompanhamento de variáveis quantitativas como entrada via precipitação, consumo de água
pelos diversos usuários da bacia, a disponibilidade hídrica e o escoamento têm como objetivo
acompanhar os indicadores da condição atual, de tendência e criticidade.
Como unidade ecossistêmica da paisagem, a bacia hidrográfica funciona como
elemento integrador, sinalizando as mudanças que estejam ocorrendo no ecossistema, tanto
de consequência das práticas de manejo, quanto das políticas ambientais que a região onde se
insere está submetida. Assim, o monitoramento ambiental hidrológico tem como meta o
estudo do funcionamento hidrológico da bacia hidrográfica e a avaliação do manejo florestal
da própria unidade de manejo, por meio de indicadores de qualidade de água.
No final de 2011, a ARAUCO iniciou o Programa Surveil em parceria com a AVIX
Geoambiental.
O
serviço

de

programa

Surveil

monitoramento

é

um

hidrológico

caracterizado pela obtenção de dados
diários

de

hidrográfica

vazão

em

florestada

uma

por

bacia

meio

de

modelagem hidrológica, acompanhado de
resultados de análises de qualidade de
água e seus limites de tolerância.
É

disponibilizado

relatório

bimestral do monitoramento.
A consolidação das informações e análise crítica deverá ser realizada anualmente junto
com a parceira AVIX, permitindo visualizar a evolução dos dados monitorados ao longo do
tempo, as condições de manejo e o planejamento das operações em campo.
A bacia hidrográfica selecionada fica localizada no horto São Nicolau em Arapoti
(FIGURA 21). Possui 1.346,40 hectares de área total, sendo 826,90 hectares cobertos com
plantios florestais da empresa, 193 hectares de floresta nativa e 218,80 hectares de vegetação
de pequeno porte. As demais classes de uso do solo encontradas na bacia foram agrupadas
em uma categoria denominada outros, somando 107,80 hectares. A área faz parte da bacia
hidrográfica Cinzas/Laranjinha, situando-se na cabeceira da bacia hidrográfica.

FIGURA 21: Bacia delimitada Surveil

Plano de Manejo Florestal***ARAUCO Florestal Arapoti S.A.

66

O acompanhamento bimensal das informações coletadas das bacias fica de posse da
área de Certificações e repassadas às equipes operacionais para ciência. Os resultados do
primeiro ano de monitoramento são apresentados no Relatório Anual de Monitoramento de
Bacias Hidrográficas (2011/2012) e não indicaram impactos significativos na água em função
do manejo florestal.

15.6. GESTÃO DE RESÍDUOS
A ARAUCO estabeleceu um Plano de

acondicionamento,

armazenamento

e

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS).

destinação indicada. A ARAUCO possui

Este plano estabelece critérios para a

orientações em relação ao gerenciamento

gestão de resíduos gerados nas atividades

dos

florestais,

operacionais

transporte,

orientando

quanto

armazenamento,

à

coleta,

qualificação

resíduos

nos
e

procedimentos
no

documento

Gerenciamento de resíduos.

dos destinadores e o destino final dos
resíduos gerados.

As

informações

qualitativas
Todos os colaboradores envolvidos
são treinados quanto à segregação, coleta,

e

de

quantitativas

gestão
são

apresentadas no RAM – Relatório Anual de
Monitoramento.
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15.7. LEVANTAMENTO DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS
Entre 2004 e 2006 foi desenvolvido o
Projeto

de

levantamento,

cadastramento

e

proteção dos sítios arqueológicos nas áreas de
plantio florestal, reserva legal e preservação
permanente,
empresa

trabalho

anterior

este

a

contratado

ARAUCO,

a

por

Inpacel

Agroflorestal.
Este

trabalho

foi

desenvolvido

em

porções dos municípios de Arapoti, Jaguariaíva,
Piraí do Sul, São José da Boa Vista, Reserva,
Imbaú, Curiúva, Prudentópolis e Tomazina e
visava à proteção do patrimônio pré-histórico,
arqueológico e histórico.
Foram localizados e cadastrados 140
sítios

arqueológicos,

históricos,3

com

dos

pintura

quais
rupestre

3

são

e

124

cerâmicos e 10 pré-cerâmicos. Os resultados
completos são apresentados no relatório final
deste projeto.
Os sítios arqueológicos estão protegidos
e identificados em mapas.
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16 GESTÃO SOCIAL
A

ARAUCO

realizou

uma

análise

dos

indicadores,

impactos

e

do

contexto

socioeconômico das suas regiões de abrangência, definindo aquelas comunidades de interesse
e comunidades de influência.
Os programas de responsabilidade social são desenvolvidos e mantidos desde 2005
nas comunidades de interesse de toda a ARAUCO Florestal (Região de Arapoti, Campo do
Tenente, Sengés e Tunas do Paraná). No caso da ARAUCO Florestal Arapoti as comunidades
definidas estão inseridas nos municípios de Arapoti, Curiúva e Jaguariaíva.
A ARAUCO desenvolve nestas comunidades o
Programa

Semear

de

responsabilidade

socioambiental. Este programa tem o objetivo de
promover

o

comunidades,

desenvolvimento
contribuindo

sustentável

para

a

melhoria

das
da

qualidade de vida dos moradores, por meio de ações
de educação, capacitação profissional, geração de
emprego e renda, saúde e qualidade de vida.
Adiante no QUADRO 18 e no GRÁFICO 11 são apresentados os principais resultados do
Programa Semear, por pilar estratégico. São apresentadas também as ações complementares
desenvolvidas pela ARAUCO. As ações sociais desenvolvidas nestas comunidades tem
resultado em mudanças na vida das pessoas e auxiliando na promoção de conceitos de
desenvolvimento sustentável.
QUADRO 18: Principais resultados dos programas de responsabilidade social
PILAR

EDUCAÇÃO / CULTURA / MEIO AMBIENTE
PROJETO

OBJETIVO

INDICADORES
% redução do lixo na
escola;
% redução do lixo
entorno da escola;

Educação
Ambiental

Arapoti, Campo do

Disseminar

Tenente, Curiúva,

preservação

Jaguariaíva, Ouro
Verde, Rio Negro e
Tunas PR

desmistificar
florestal.

conceitos

de

educação

ambiental,
a

prática

além
das

de

94% redução lixo na
escola; 82% redução de
lixo entorno da escola;
89% assimilação dos
conceitos trabalhados.
Principais mudanças

e

atividades

RESULTADOS 2012

comportamentais dos
% de assimilação dos
alunos: 58% separam e
conceitos trabalhados e destinam corretamente o
mudanças
lixo, 33% estão
comportamentais

consciente e mais

observadas pelos

críticos em relação ao

professores.

meio ambiente e 23%
cobram e fiscalizam
colegas e familiares
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PILAR

EDUCAÇÃO / CULTURA / MEIO AMBIENTE
PROJETO
Incentivo a
Educação

Arapoti, Campo do
Tenente, Ouro
Verde e Tunas PR

OBJETIVO

Propiciar

aos

possibilidade

INDICADORES

jovens
de

e

adultos

concluir

o

a

ensino

fundamental e médio, preparando-os para

% de elevação da
escolaridade

o mercado de trabalho e geração de renda.

RESULTADOS 2012

52% de elevação da
escolaridade dos
trabalhadores florestais

Teatro Educativo

Arapoti, Campo do
Tenente, Curitiba,
Curiúva,
Jaguariaíva, Ouro

Levar

conceitos

educacionais

para

a

população por meio da cultura e da arte.

Número total de
participantes desde

59.989 crianças

2006 a 2012

Verde, Piên, Rio
Negro e Tunas PR
% de alunos inseridos

Projeto Pescar

Curitiba,
Jaguariaíva e Piên.

Resgatar jovens de 16 a 18 anos em
situação

de

no mercado de

45% de alunos egressos

trabalho;

inseridos no mercado de

% de alunos que

trabalho; 30% de alunos

continuaram os

social, estudos (curso superior

vulnerabilidade

capacitando-os para a iniciação profissional

ou técnico);

e o exercício da cidadania.

% mudança

egressos cursando
faculdade e/ou técnico
profissionalizante; 81%
índice de aprovação

comportamental

escolar; 75% índice de

% aprovação escolar

comportamental.

% melhora no

desempenho escolar;

desempenho escolar,

22% queda na frequência

na frequência escolar,

escolar; 8,7 média de

mudança

08% de melhora

Estimular jovens e adolescentes a buscar o

desempenho na

desempenho na

Oficina de Teatro

conhecimento da arte, auxiliando na sua

atividade, mudança de

atividade. Mudança no

Ouro Verde

formação educacional e no exercício da

comportamento:

comportamento: 78%

cidadania.

responsabilidade,

mais responsáveis, 68%

disciplina, autoestima e

mais disciplinados, 93%

relacionamento

elevação da autoestima e

familiar.

82% melhoraram o
relacionamento familiar

Palestras para a
Rede Municipal de
Educação

Arapoti, Campo do
Tenente, Curiúva,
Piên, Rio Negro,

Proporcionar

aos

professores

da

rede

pública de ensino formação continuada e
aperfeiçoamento
profissional.

para

a

sua

prática

% contribuição para

98% de contribuição para

desenvolvimento

desenvolvimento

profissional, para a

profissional dos

prática pedagógica e

professores; 84% de

para elevação do nível

contribuição para a

de aprendizagem dos

prática pedagógica; 72%

alunos;

de elevação no nível de
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PILAR

EDUCAÇÃO / CULTURA / MEIO AMBIENTE
PROJETO

OBJETIVO

Sengés e Tunas PR

INDICADORES

RESULTADOS 2012

% elevação do IDEB

alunos; 15% de elevação

aprendizagem dos

(Índice de

na média do IDEB.

Desenvolvimento de
Educação Básica)

14% melhora
desempenho escolar;

% melhora no

25% melhora na

desempenho escolar,

frequência escolar; 9,0

na frequência escolar,
Projeto Judô para

Estimular jovens e adolescentes à prática

evolução no esporte,

todos

do esporte, auxiliando na sua formação

mudança de

Tunas do Paraná

educacional e no exercício da cidadania.

média de evolução no
esporte. Mudança no
comportamento: 91%

comportamento:

mais responsáveis, 86%

responsabilidade,
disciplina, autoestima e
relacionamento familiar

mais disciplinados, 88%
elevação da autoestima e
87% melhoraram o
relacionamento familiar
10% melhora

% melhora no

Estimular
Projeto Dança

desenvolver

crianças

e

adolescentes

habilidades,

a

potencialidades

Moderna

criativas e talentos, auxiliando na sua

Tunas do Paraná

formação educacional e no exercício da
cidadania.

desempenho escolar;

desempenho escolar,

25% melhora na

na frequência escolar,

frequência escolar; 8,8

desempenho na

média de evolução no

atividade, mudança de

esporte. Mudança no

comportamento:

comportamento: 90%

responsabilidade,

mais responsáveis, 93%

disciplina, autoestima e

mais disciplinados, 85%

relacionamento

elevação da autoestima e

familiar.

97% melhoraram o
relacionamento familiar.

PILAR

CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA
Projeto

Objetivo

Indicadores

% de produção, geração de

Oficinas de
Capacitação
Profissional
(Artesanato)

Campo do Tenente
e Rio Negro.

Resultados 2012

renda
Qualificar

mão-de-obra,

capacitando

93% de
participantes que
produzem; R$

pessoas carentes para contribuírem com os

119,14 média

seus orçamentos familiares.

renda gerada; 25%
% de elevação da renda
familiar.

média de elevação
da renda familiar
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PILAR

CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA
Projeto

Objetivo

Indicadores
% de alunos inseridos no
mercado de trabalho e/ou
promovidos

Inclusão Digital

Ouro Verde,
Jaguariaíva, Ouro
Verde, Sengés e
Tunas do Paraná.

Promover a inclusão digital de jovens e
adultos

de

comunidades

carentes,

% de elevação da renda
familiar

contribuindo para a formação profissional
e geração de renda.

Resultados 2012
26% de alunos
inseridos no
mercado de
trabalho e/ou
promovidos; 52%
de elevação da
renda familiar; 30%
de alunos que

% de aplicação do

aplicam o

conhecimento adquirido na

conhecimento

função que exerce

adquirido na função
que exerce
5,3% média ano de

Construir do Centro Reciclagem e apoio
Coleta Seletiva

Campo do Tenente

para o desenvolvimento da Associação e
implantação

da

coleta

seletiva

% redução do volume do lixo

redução do volume

destinado a aterro

do lixo destinado
ao aterro; 34% de

do

município.

% impacto no orçamento
familiar

Colheita Florestal
para Jovens

Proporcionar aos jovens das comunidades
capacitação

em

mecanização

florestal,

Campo do Tenente, qualificando-os para o mercado de
Rio Negro e Tunas trabalho e motivando-os a se inserir na
do Paraná
carreira florestal.

elevação da
renda/orçamento
familiar

% de alunos no mercado de
trabalho florestal

Indicadores a
serem medidos em
2013

% de elevação da renda
Número de projetos
elaborados ao final do curso

Capacitar
Programa Jovem
Empreendedor

Jaguariaíva

jovens

empreendedorismo,
surgimento
promovendo

de

para
com

fornecedores
desta

o

vistas

ao

% de projetos apoiados e
implementados

locais

forma

o

desenvolvimento local e elevação da renda
per capta.

geração de emprego através

Indicadores a
serem medidos em
2013

do empreendimento

Geração de renda

PILAR

SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
Projeto
Programa de
Higiene Bucal

Objetivo
Despertar nas crianças hábitos de higiene
bucal, por meio de atividades periódicas de

Campo do Tenente,
orientação de escovação e aplicação de
Rio Negro e Tunas
flúor.
do Paraná

Indicadores

Resultados 2012

% de redução do índice de

18% média de

cáries nas crianças que

redução no índice

participaram do programa

de cáries
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PILAR

SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
Projeto

Objetivo

Indicadores

Resultados 2012
8% média de
redução de
gravidez na
adolescência; 11%
média de redução

Programa

Apoiar ao PESF - Programa Estratégia

% redução dos índices de:

de mortalidade

Estratégia Saúde da Saúde da Família que visa à promoção da

gravidez na adolescência,

infantil; 13% média

casos DST's/HIV,

de redução de

Família

saúde através de orientações preventivas,

Campo do Tenente contribuindo para a melhoria da qualidade
e Tunas do Paraná de vida da população.

mortalidade materno e

mortalidade

infantil.

materna; 2% média
de redução de
casos de DST's e
21% média de
redução de casos
de HIV;

% de contribuição para o
desenvolvimento dos alunos
Promover
Horta Escolar

Campo do Tenente,
Curiúva, Ouro
Verde, Rio Negro e
Tunas do Paraná

aos

aprendizagem

alunos

das

escolas

a

quanto

ao

plantio

e

manutenção de hortas, despertando neles
o interesse por alimentos saudáveis e
contribuindo com os produtos colhidos
para a melhoria da qualidade da merenda

% de assimilação dos
conceitos trabalhados pelos
alunos
% de interesse dos alunos

100% de
contribuição para o
desenvolvimento
dos alunos; 88%
assimilaram os
conceitos
trabalhados; 100%

pela alimentação mais

demonstram

saudável

interesse pela
alimentação mais

escolar.
% de melhora na qualidade
da merenda escolar

saudável; 96% na
melhora da
qualidade da
merenda escolar.

Promover a educação alimentar com vistas
Programa SESI

a elevar o nível de saúde e qualidade de

94% média de

Cozinha Brasil

vida

satisfação dos

Ouro Verde e
Tunas do Paraná

das

populações,

por

meio

da

orientação para a produção e ingestão de

Em desenvolvimento

participantes com o

uma alimentação de alto valor nutricional e

curso

baixo custo.
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Pilar Educação, Cultura e Meio Ambiente

Pilar Capacitação e geração de renda

Pilar Saúde e Qualidade de vida
GRÁFICO 11: Resultado consolidado dos programas (grupo ARAUCO) por pilar em nº de
participantes/ano
16.1 PACTO GLOBAL
O Pacto Global é uma iniciativa

reafirmando

seu

compromisso

com

a

proposta pela Organização das Nações

Responsabilidade Social Corporativa e a

Unidas (ONU) para mobilizar empresas a

Sustentabilidade

adotar políticas de responsabilidade social

globais.

alinhada

a

objetivos

corporativa e sustentabilidade. Para que
esse objetivo seja atendido, busca-se o

Ao se tornar signatária, a empresa

engajamento da comunidade empresarial

assumiu um compromisso formal com os

internacional por meio da adoção de dez

10

princípios relacionados a direitos humanos,

comprometendo-se a reportar os avanços

trabalho,

das práticas da companhia com relação a

meio

ambiente

e

corrupção

(FIGURA 22).

princípios

do

Pacto

Global,

cada princípio anualmente, contribuindo
para a construção de um mercado global

A ARAUCO tornou-se signatária ao

mais inclusivo e sustentável.

Pacto Global da ONU em março de 2012,
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FIGURA 22: Dez princípios do Pacto Global

16.2 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO (ODMs)
Os ODM surgiram com a Declaração

Estas metas de desenvolvimento, os

do Milênio, aprovada pelas Nações Unidas

ODM

em Setembro de 2000. Em conjunto com

ligados aos princípios do Pacto Global,

191 países membros da ONU, o Brasil

reafirmando o compromisso das empresas

assinou

signatárias para o desenvolvimento de

o

compromisso

pacto

e

estabeleceu

compartilhado

um

com

a

(FIGURA

23),

estão

diretamente

ações concretas.

sustentabilidade do planeta. A meta é

A

ARAUCO

certificado

Movimento

visando combater a pobreza, a fome, a

segundo ano consecutivo, por suas práticas

doença, o analfabetismo, a degradação do

em prol dos Objetivos de Desenvolvimento

meio ambiente e a discriminação contra as

do

mulheres.

articuladora do crescimento sustentável do

e

Podemos

pelo

seu

Paraná,

pelo

atingir estes objetivos até o ano de 2015,

Milênio

Nós

foi

papel

pelo

como

Paraná.
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FIGURA 23: Oito objetivos de desenvolvimento do milênio
16.3. VALOR COMPARTILHADO
Focado no aspecto de desenvolvimento mútuo entre empresa e todos que estão ao seu
redor, a ARAUCO adota em seu negócio o conceito de “Criação de Valor Compartilhado”.
Este conceito poderá ser concretizado de três maneiras:


na concepção de novos produtos e mercados



na redefinição da produtividade na cadeia de valor



no desenvolvimento de clusters locais.

A construção desta metodologia na ARAUCO
teve início no Chile com a FSG (Foundation Strategy

Group), uma consultoria fundada por Michael Porter e
Mark Kramer, profissionais considerados grandes
autoridades

em

estratégia

empresarial

e

de

“Criar Valor Compartilhado
significa criar uma vantagem
competitiva com soluções
para os problemas sociais da
comunidade onde a Arauco
atua”

competitividade.
Este conceito já está em prática com alguns projetos que estão sendo desenvolvidos
em parcerias com diferentes stakeholders, fortalecendo e ampliando a nossa cadeia de valor.
Maiores informações podem ser verificadas na área de Relações Institucionais.
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17 SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL
A área de Segurança do Trabalho da
Arauco

Florestal

Arapoti

atua

ações têm caráter preventivo, através de

na

medidas de conscientização e também

identificação, avaliação e classificação de

correção

de

desvios

todos os perigos e riscos em todas as

monitoramentos.

detectados

em

etapas do processo produtivo florestal,

As unidades florestais da ARAUCO

implantando medidas de controle com

também contam com o apoio de uma

objetivo de minimizar a ocorrência de

equipe de saúde ocupacional e estrutura

qualquer

adequada para o atendimento ambulatorial

tipo

de

acidente

e

consequentemente preservar a saúde dos
seus

colaboradores.

Prioritariamente

e de emergências.

as

17.1 INDICADORES DE SEGURANÇA
A

ARAUCO

Florestal

Arapoti

utiliza

IF-CTP: ÍNDICE DE FREQUÊNCIA

como

Nº Acidentes x 1.000.000
Total de horas trabalhadas

principais indicadores de Segurança o IF-CTP (Índice de
Frequência Com Tempo Perdido) e IG (Índice de
Gravidade).

ÍNDICE DE GRAVIDADE
Estes indicadores são atualizados mensalmente e

Dias perdidos x 1.000.000
Total de horas trabalhadas

divulgados para toda a companhia.

Adiante é apresentado nos GRÁFICOS 12 e 13 o acompanhamento dos Índices de
Frequência e Gravidade.

METAS 2013 – IF-CTP
Arapoti = 2,03

7,1

4,6
4,0

2009

2010

3,1

3,1

2011

2012

2013
(parcial_março)

GRÁFICO 12: Acompanhamento do Índice de Frequência de acidentes com tempo perdido por
ano

Plano de Manejo Florestal***ARAUCO Florestal Arapoti S.A.

77

METAS 2013 – IG
Arapoti = 30,42

400,4

230,7
169,6

30,5

2009

2010

16,2

2011

2012

2013 (parcial_março)

GRÁFICO 13: Acompanhamento do Índice de Gravidade por ano

17.2. CIPATR
Seguindo a legislação vigente, a Arauco Florestal Arapoti tem implantada em suas
unidades florestais a CIPATR, com objetivo de fomentar entre representantes do empregador e
dos empregados, o debate entre pontos frágeis relacionados à Segurança do Trabalho.
Mensalmente é realizada uma reunião, que inclui visitas técnicas às frentes de trabalho
buscando a integração dos colaboradores em todas as etapas do processo.

17.3. SIPATR - Semana Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho Rural
Anualmente é realizada a SIPATR. O objetivo
desta semana é dar ainda mais ênfase às questões de
Segurança, através de palestras sobre diversos temas
aplicáveis

não

só

à

rotina

profissional

dos

colaboradores, mas também aos cuidados que cada
um deve adotar em seu dia a dia fora da empresa.
17.4. DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA - DDS
Todos os dias antes do início das atividades, o Líder de Equipe ou algum colaborador
indicado por ele, realiza uma conversa com todos os integrantes do time sobre temas
relacionado à Segurança e Saúde Ocupacional e outros temas relevantes. Os assuntos são
abordados em uma apostila específica ou então, um tema específico aplicável à tarefa a ser
realizada.

Plano de Manejo Florestal***ARAUCO Florestal Arapoti S.A.

78

17.5. GESTÃO DE PERIGOS E RISCOS
ARAUCO

ergonômicos, laudos de SPDA – Sistema de

possuem uma matriz de perigos e danos

Todas

as

Proteção de Descargas Atmosféricas, entre

onde estão contemplados os aspectos,

outros,

perigos, impactos e danos relacionados a

programas primordiais tais como PPRA

todas as atividades realizadas. As ações

(Programa

preventivas

Ambientais) auxiliando também na gestão

e

unidades

corretivas

da

desta

matriz

integram as instruções operacionais.

além
de

do

desenvolvimento

Prevenção

de

de

Riscos

do PCMSO (Programa de Controle Médico e

De maneira complementar, a área

Saúde Ocupacional).

de SSO coordena a realização dos laudos

17.6. MONITORAMENTOS DE SEGURANÇA

são

Os monitoramentos de segurança

abrange

realizados

caminhões, ônibus e máquinas.

pelos

Técnicos

de

Segurança, verificando-se o cumprimento



veículos

Monitoramentos

de

pequenos,
SSO:

tal

da legislação aplicável, principalmente a

monitoramento é realizado em todas as

Norma

frentes

Regulamentadora

NR

31.

Os

principais monitoramentos são

de

trabalho,

alojamentos

próprios e terceiros e nas instalações
existentes.



PIV - Procedimento de Inspeção
Veicular:

tal

monitoramento

No final de 2012 foi desenvolvido um sistema onde são apontados os desvios dos
monitoramentos de SSO e PIV e, posteriormente gerados gráficos que auxiliam os gestores a
direcionarem suas ações aos aspectos mais críticos em seus respectivos setores.
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17.7. SAÚDE OCUPACIONAL
A área de Saúde Ocupacional é responsável em coordenar e assegurar o cumprimento
do PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Dentro da rotina da área são
realizados os exames admissionais, periódicos, mudanças de função, retorno ao trabalho e
demissionais.
Outras ações da área de Saúde Ocupacional são voltadas no controle de absenteísmo
(por

motivos

de

saúde),

acompanhamento

de

colaboradores

afastados

pelo

INSS,

acompanhamento em consultas especializadas e visitas semestrais ao INSS e hospitais da
região. Importantes treinamentos e campanhas são promovidos pela área de SSO, listadas a
seguir:


Agente de socorros urgentes e atualizações: A
formação

e

reciclagem

são

realizadas

semestralmente com uma carga horária de 40
horas. Mensalmente são realizadas atualizações
com os socorristas da unidade, com foco em
situações específicas do atendimento préhospitalar.


Resgate em ambiente vertical: treinamento
específico
socorristas
situações

para

grupo

prevendo
verticais

selecionado
o

resgate

(escarpas,

de
em

fendas,

outros).


Campanha de higiene, alcolismo e DST



Campanha

de

aplicação

da

vacina

antigripal

 Campanhas

do

PCA

–

Programa

de

Conservação Auditivo
 Campanhas de proteção da pele e hidratação
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17.7.1. Programa de reidratação
O programa foi iniciado no mês de dezembro de 2011 e tem como objetivo melhorar
os níveis de hidratação dos colaboradores, evitando sinais e sintomas característicos da
desidratação. Abaixo é apresentado o GRÁFICO 14 com os resultados obtidos. O percentual de
nível ideal de hidratação 57%.

GRÁFICO 14: Resultados com o programa de hidratação em campo.
17.7.2. Programa de Ergonomia
O Programa foi iniciado em 2012 com a análise ergonômica de todos os postos de
trabalho e treinamento dos comitês de ergonomia que irão atuar efetivamente na resolução
das irregularidades encontradas na análise com a finalidade de melhorar as condições de
trabalho dos colaboradores e em cumprimento a NR 17.
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18 GESTÃO DE PESSOAS E TREINAMENTOS
A área de Gestão de Pessoas tem como premissa básica associar habilidades e
métodos,

políticas,

técnicas

e

práticas

definidas

com

objetivo

de

administrar

os

comportamentos internos e potencializar o capital humano.
Está área tem como missão coordenar ações buscando atrair, capacitar, desenvolver e
motivar os colaboradores diretos, respeitando os requisitos legais vigentes. Visa promover o
comprometimento de todos e a melhoria contínua do ambiente de trabalho, para garantia do
alcance dos resultados esperados pela empresa.
A área de Gestão de Pessoas é dividida em quatro principais subsistemas, sendo:


Gestão de benefícios: a empresa oferece a seus colaboradores um pacote de benefícios
a seus colaboradores, alguns com abrangência aos seus familiares diretos.



Relações trabalhistas: responsável por zelar pelo cumprimento legal do sistema de
pagamento dos colaboradores tendo como base a CLT – Consolidação das Leis
Trabalhistas e do acordo coletivo de trabalho.



Recrutamento e seleção: responsável pela atração de candidatos de acordo com o perfil
da organização e retenção dos talentos.



Treinamento e desenvolvimento: responsável pelo programa de treinamento dos
colaboradores nas diversas necessidades da empresa

e desenvolvimento das

competências como habilidade, conhecimento e atitude.

18.1. GESTÃO DE TREINAMENTOS
Anualmente a ARAUCO elabora um calendário de
treinamentos a partir do levantamento das necessidades
definidos pelos gestores de cada área. Neste calendário é
levado em consideração o atendimento a requisitos legais
vigentes, tecnologias aplicadas à atividade, questões de
SSO e ambientais. Os treinamentos possuem o foco no
desenvolvimento de competências técnicas, operacionais e
comportamentais.
Todos os colaboradores, ao iniciar na Empresa,
passam por um programa de integração. A integração visa
proporcionar

aos

novos

colaboradores,

conhecimento

sobre a organização e política da empresa, bem como,
suas normas e procedimentos, visando facilitar o processo
de integração deste com o seu trabalho e a empresa.
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Para assegurar o cumprimento deste plano de manejo, os trabalhadores são treinados
nos Procedimentos e Instruções Operacionais pertinentes às funções. Estes treinamentos são
viabilizados pelas áreas operacionais e registros e controles ficam na área de Gestão de
Pessoas.
18.2. GESTÃO DE PERFORMANCE
A gestão de performance é uma análise sistemática do desempenho do colaborador em
função das atividades que realiza, das metas estabelecidas, dos resultados alcançados e do
seu potencial de desenvolvimento.
Resgatam-se as informações necessárias para estabelecer oportunidades de melhoria,
contribuindo para o desenvolvimento das pessoas na organização.

18.3. PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL
A pesquisa de clima visa mapear a percepção global dos colaboradores a respeito do
seu ambiente de trabalho, visando alinhar as estratégias de gestão de pessoas, de acordo com
as expectativas de todos os interessados, buscando um clima organizacional que propicie a
atração e retenção dos colaboradores.
Os resultados da pesquisa de clima podem ser acessados na área de Gestão de Pessoas
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19 GESTÃO DE CONTRATOS
A Área de Contratação de Serviços tem o

bem como, responder a passivos

objetivo assegurar que a contratação de

trabalhistas.

mão-de-obra terceira é realizada
conforme o Manual de Contratação de
Mão de Obra Terceira ARAUCO, controlar
o acesso de terceiros as unidades da

Para a contratação de fornecedores
de

mão-de-obra

e

serviços,

faz-se

necessário o cumprimento dos aspectos
legais, além das normas e procedimentos

Empresa e monitorar mensalmente os

internos da ARAUCO pelos prestadores de

aspectos legais do trabalho, visando

serviço. É exigida toda a documentação

minimizar o risco da ARAUCO em

legal da empresa e sócios-proprietários,

assumir subsidiariamente as obrigações
trabalhistas e outras dívidas pertinentes
aos seus fornecedores de mão-de-obra,

documentação
colaboradores

trabalhista
e

em

alguns

dos
casos,

solicitação de apresentação mensal

a
de

documentação para controle legal.

19.1. MONITORAMENTO LEGAL EM CAMPO
Anualmente são realizadas pelo

aplicada diretamente no local da prestação

menos duas auditorias internas em cada

de serviço a fim de levantar informações

unidade florestal visando detectar desvios

sobre a realidade de trabalho, checar

no prestador de serviço e oportunidades de

informações

melhoria. Esta auditoria é realizada através

documental e cumprimento de normas

de entrevistas qualitativas e quantitativas

internas.

apresentadas

de

forma

19.2. MELHORIAS NA GESTÃO DE CONTRATOS
Atualmente a área de Contratação
de

Serviços

recebe

acompanhar

e

fiscalizar

o

documentação

cumprimento dos aspectos trabalhistas e

digitalizada em formato PDF e arquiva os

tributários de seus fornecedores. Segue a

documentos

tela inicial da ferramenta.

em

a

como

pastas

nomeadas

conforme um padrão estabelecido.
A

ferramenta

“Base

de

Dados”

(FIGURA 24), elaborada em formato Excel
foi implantada em janeiro de 2012 com o
propósito de facilitar a identificação dos
documentos faltantes ou vencidos, bem
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ARAUCO DO BRASIL
GESTÃO DE CONTRATOS
UNIDADE: ARAPOTI
ANO:2012
RESPONSÁVEL CONTRATOS: MARCIA MICHALOWSKI

Desenvolvido por: Sandro Mattos em 24 de outubro de 2011

FIGURA 24: Base de dados para gestão de contratos
A média de desempenho documental é calculada mediante os itens de caráter
jurídico, trabalhista, mensal e contratual, sendo que a meta estabelecida pela área de
Contratos era de 80% de conformidade até 2012. A partir de janeiro de 2013 será
adotada a meta de 90% de conformidade.
São gerados relatórios mensais, encaminhados às Gerências das Unidades para
avaliação dos aspectos levantados, tomada de ações corretivas e auxiliar na tomada de
decisões em relação ao desempenho do prestador de serviço e decisão de permanência
ou não.
Através deste sistema, é possível perceber a evolução dos indicadores
principalmente provocada pelo processo de controle e cobrança de documentação.
Adiante, no GRÁFICO 15 é apresentado o acompanhamento da evolução da média
documental dos prestadores de serviços em Arapoti.
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GRÁFICO 15: Resultado 2012 em relação à gestão de contratos em Arapoti

1.2 Contatos na Organização para o processo de Certificação

RD da Organização: Fernando dos Santos Gomes
fgomes@arauco.com.br
Endereço do Escritório Central
Nome da Organização: Rodovia PR 239 Km 23 Fazenda São Nicolau
Rod BA 275 Km 24 Fazenda Brasilândia
Cidade – Arapoti - Estado Paraná – Pais Brazil
CEP: 849990-000
Telefone – 43 - 35128312

2. Identificação do OCF – Organismo de Certificação

Dados para Contato
Escritório São Paulo:
BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)
Gerente Técnica de Certificação: Sra Lucia Nunes
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
2.1 Responsável pelo OCF
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BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)
Diretor de Certificação: Sr Luiz Carlos Martins
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
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3. Planejamento e Realização da 1ª Auditoria de Manutenção

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.

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

PLANO DE AUDITORIA ARAUCO ARAPOTI: - 1.manutenção; MANEJO FLORESTAL: CERFLOR -

AUDITOR

MAURO JAYMES

FABIO ALVES

SISTEMA

NBR 14789:12

NBR 14789:12

DIA

Processo/área

Processo/área

05/05
Segunda
manhã

Reunião de abertura na Arauco Arapoti 13:00hrs.
Alinhamento da programação e recebimento dos EPI

Deslocamento para Arapoti

Deslocamento para Arapoti

05/05
Segunda
tarde

Princípio 1 - Legislação

Princípio 2 - Plano de manejo e sustentabilidade

06/05
Terça
manhã

Saúde e segurança
Monit. Recursos Hídricos
Terras e georreferenciamento

Silvicultura Fazenda Barra Mansa (Erradicação de Exóticas em APP)
+ Colheita, Carregamento e Transporte
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06/05
Terça
tarde

Monitoramentos ambientais: água,
fauna, flora e solo. Análise e
medidas de controle dos impactos
ambientais advindos das atividades
florestais

Fazenda Salto Cavalcante - Uso Comunitário + Fazenda Planalto
Recuperação de APP

07/05
Quarta
manhã

Armazenamento de Químicos +
Central de Resíduos + Manutenção
Mecânica, Restaurante.

Estrutura da Gestão - Projeto de Recup. APP
reserva legal e Sítios Históricos

07/05
Quarta
tarde

Requisitos Legais tribuitários,
previdenciarios e territorial +
aquisição de mudas-viv.
Pesquisa

Fazenda Matarazzo - Sitio Arqueológico + APP

08/05
Quinta
manhã

Requisitos Legais tributários,
previdenciários e territorial

Estrutura da Gestão dos Projetos Sociais

08/05
Quinta
tarde

Relatório

Relatório

Encerramento

Encerramento

Deslocamento para as origens

Deslocamento para as origens

08/05
Quinta
tarde
09/05
Sexta
feira

4. Equipe de Auditoria
Auditor Líder:
Mauro Jaymes, MJS - Biólogo
Auditores:
Fabio Alves – FAA - Engenheiro Florestal

89

5. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria
Tiago Eduardo Leopoldo – Analista de Sustentabilidade Florestal
Paula Monteiro teles – Analista de sustentabilidade florestal
Maria Harumi Yoshioka – Gerente de sustentabilidade florestal
Tarcísio Ladeira Filho – Supervisor de segurança
Djalma Barros Esteves – Analista Florestal
Maria Harumi Yoshioka – Gerente de sustentabilidade florestal
Djalma Barros Esteves – Analista Florestal
Maria Harumi Yoshioka – Gerente de sustentabilidade florestal
Laercio dos Santos Couto – Coordenador de Silvicultura
José Michelle Vieira – Lider de Campo da Manutenção
Renata Almeida Ribeiro – Estagiária do processo de manutenção mecânica
Juliano Noremberg – Auxiliar Florestal
Ana Carolina Paz da Silva Lobo – Analista de Gestão de Pessoas
Renan Vieira Santiago Soares – Coordenador Administrativo
Theofilo Militão – Coordenador de QMASSO
Odemir Francisco Trindade – Supervisor Técnico Florestal/Arauco
Ademar Costa Passos – Proprietário empresa terceira
Jeferson B. de Moraes – Operador de máquina (muck)/terceiro
Luiz Gabriel – Motorista caminhão de transporte de madeira / Arauco
Gilberto Mengue – Encarregado Florestal/terceiro Florestal Rio Negro
Alex Antonio Mayer Colaço - Encarregado Florestal/terceiro Florestal Rio Negro
Paulo Miotto - Motorista comboio/terceiro Florestal Rio Negro
Ronaldo dos Santos Felício – Líder Florestal
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Djalma Barros Esteves – Analista Florestal
Laércio – Coordenador Florestal
Leandro Berté – Coordenador Florestal/Colheita e Estradas
Márcio Couto – Especialista em relações institucionais
Jonny Souza – Analista de Relações institucionais

6.1. Resultado da Avaliação dos Princípios e Critérios Cerflor – Manejo Florestal
6.1.1 Princípio 1
Gestão dos requisitos Legais
Principio 1 Critério 1.1; 1.2; 1.3;
Requisitos Legais
- PO_SGS-006 ver: 001 – Monitoramento Legal
- Definido a sistemática de identificação, atualização e verificação do monitoramento do
atendimento legal e aplicável. A empresa contrata uma terceira Premier Ambiental no sistema
Legnet. Definido responsabilidade para a analise critica e validação das verificações.-OK
- A identificação te abrangência municipal, estadual e federal-OK
- A verificação do atendimento é feita sistemicamente com periodicidade bianual OK
Requisitos verificados
- Lei municipal de Arapoti 470/95 – Proteção ambiental; Lei orgânica 01/02 municipal do
município de Tomazina; Lei municipal de Jaguariaiva 1104/90 – Zoneamento ambiental; Lei
estadual 13448/02 – Auditorias compulsória; RDC 216/04 restaurantes; Portaria 313/12 –
trabalho em altura; Lei 6.496/77 – ART; Conama 430/11- emissão de efluentes; Convenção Nº
136 do OIT - Estabelece proteção contra riscos da intoxicação por Benzeno; Resolução Nº 404
do CONTRAN de 11/09/1968 - Classificação de Periculosidade das mercadorias a serem
transportadas por veículos automotores; Portaria Nº 573 do Ministério da Agricultura de
13/07/1979 - Estabelece a obrigatoriedade de Registro de Viveiros de mudas destinados à
exploração comercial ou Industrial, inclusive aquele utilizado para florestamento ou
reflorestamento; Instrução Normativa Nº 14 do SARC de 16/10/2003 - Dispõe sobre
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importações de fertilizantes, corretivos, inoculantes e biofertilizantes, e suas respectivas
matérias-primas; Resolução Nº 3139 de 31/10/2003 - Dispõe sobre o Programa de Plantio
Comercial e Recuperação de Florestas (Propflora); Convenção Nº 155 do OIT - Prevê segurança
e saúde dos trabalhadores; Resolução Nº 1 do CONAMA de 23/01/1986 - Define área de
impacto ambiental;
Diplomas Legais
- Importante registrar que no estado do Paraná a Portaria 304/13 exime da necessidade de
licença ambiental para as atividades de silvicultura, viveiros florestais e reflorestamento.-OK
- AVCB sob n. 199853/13 com validade até 28/08/14 referente a 425 m² Fazenda
CoqueirosOK
- AVCB sob n. 257478/14 com validade até 25/02/15 referente as estruturas edificadas da
Fazenda Barra MansaOK
- AVCB sob n. 874752/11 com validade até 31/12/11 referente as edificações da Fazenda São
Nicolau. Verificado protocolo de renovação sob n. 199300/11 em 25/05/11. Verificado
relatório de vistoria em 19/09/11. Verificado relatório de vistoria realizado em 07/06/13.
Verificado requisição de compra para execução das adequações exigidas sob n. 13523690
OK
- Verificado declaração emitida pela prefeitura de Arapoti em 06/05/14, no qual descreve que
a emissão do certificado de Licença Sanitária para o restaurante e ambulatório localizados no
Horto São Nicolau, está em processo de emissão.-OK
- Licença de Operação emitida pelo IAP so n. 30235 com validade até 03/12/15 referente a
extração de cascalho diabásio na Fazenda Coqueiros. Verificado o PCA relacionado e as
evidências de cumprimento como forma de atender a respectiva condicionante-OK
- Licença de Operação emitida pelo IAP so n. 4029 com validade até 01/08/16 referente a
extração de cascalho diabásio na Fazenda São Nicolau. Verificado o PCA relacionado e as
evidências de cumprimento como forma de atender a respectiva condicionante-OK
Requisitos legais Tributários, Previdenciários, Trabalhistas
- Verificado CND do FGTS da terceira, Ademar da Costa Araújo Passos (atividade de
Carregamento), Certificado valido até 02/06/14-OK
- Verificado CND Previdenciário da terceira, Ademar da Costa Araújo Passos (atividade de
Carregamento). Certificado valido até 25/01/14--OK
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- Verificado CND relativo aos Tributos Federais e a Divida da União da terceira Ademar da
Costa Araújo Passos (atividade de Carregamento), Certificado valido até 06/09/14-OK
- Verificado Certidão Negativa de Débito Trabalhistas da terceira Ademar da Costa Araújo
Passos (atividade de Carregamento). Certificado valido até 21/12/14.-OK
- Verificado CND do FGTS da terceira, Florestal Rio Negro, (Atividade de Silvicultura),
Certificado valido até 03/06/14-OK
- Verificado CND Previdenciário da terceira, Florestal Rio Negro, (Atividade de Silvicultura).
Certificado valido até 21/10/14--OK
- Verificado Certidão Negativa de Débito Trabalhistas da terceira, Florestal Rio Negro,
(Atividade de Silvicultura). Certificado valido até 02/11/14.-OK
- Verificado CND relativo aos Tributos Federais e a Divida da União da terceira, Florestal Rio
Negro, (Atividade de Silvicultura) Certificado valido até 03/08/14-OK
- Verificado CND Previdenciário e de Terceiros da Arauco Florestal. Certificado valido até
12/08/14--OK
- Verificado CND do FGTS da Arauco Arapoti, Certificado valido até 22/05/14-OK
Saúde e Segurança
- PO_SGC-005 ver: 00 – Levantamento e avaliação de aspectos e impactos ambientais perigos e
riscos.-OK
- Verificado planilhas das atividades de manutenção mecânica em campo, aplicação de
herbicidas, preparação de solo, controle de formigas.
- Verificado a definição da sistemática de identificação e avaliação dos aspectos e impactos e
perigos e riscos associados as atividades florestais. Definido responsáveis e etapas para as
respectivas avaliações--OK
- Relatório de inspeção SPDA das torres de fazenda São Nicolau torre 4 e 5; Fazenda Coqueiros
torre 01; Fazenda Barra Mansa torre 06, todas com índices adequados. Verificado a
implementação das ações recomendadas.-OK
- Verificado certificado de calibração sob n. 168/12 do Terrohmetro serie 61RP0003 em
12/04/12. Verificado ART do profissional responsável pelos laudos do SPDA das torres
referenciadas-OK
- Relatório de inspeção SPDA dos prédios da Oficina Mecânica, restaurante, Lubrificação,
Lavador, deposito de agrotóxico. Verificado os índices apurados e a implementação das ações
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recomendadas. Verificado certificado de calibração sob n. 168/12 do Terrohmetro serie
61RP0003 em 12/04/12. Verificado ART do profissional responsável pelos laudos do SPDA das
torres referenciadas -OK
- Relatório de inspeção SPDA dos prédios da Fazenda Barra mansa . Verificado os índices
apurados e a implementação das ações recomendadas. Verificado certificado de calibração
sob n. 029/12 do Terrohmetro serie 61RP0003 em 23/01/13. Verificado ART do profissional
responsável pelos laudos do SPDA das torres referenciadas -OK
- Verificado certificado emitido pela ANP referente ao posto revendedor de combustíveis no
qual abastecem os caminhões Comboios. Emissão via net as 11:23:46 no dia 06/03/14-OK
3.1.2 Critério 1.2
Nas áreas de vivência pode-se evidenciar a coleta e separação de resíduos além de
infraestrutura adequada. Durante a refeição foi feita a medição de temperatura das marmitas.
Fazendas Barra Mansa, Planalto e Salto Cavalcanti
- colheita, carregamento e transporte
- controle de exóticas (silvicultura)
Evidencia de kit primeiros socorros nas frentes de trabalho visitadas, incluindo a maca, rádio.
Documentos evidenciados:
PO_SGC-007 Plano de Atendimento a Emergências V. 00
ASO 7222707 de Silvio Cesar Rodrigues e Marcio Cristiano Passos, operador de máquina e
motorista, carteira de trabalho e certificado curso de operador SENAR, ficha de EPI.
Catálogo de peças / manutenção Trator V. 985
Manual do Operador Trator
Cartão de Segurança para Manuseio de Produtos Químicos
FISPQs para Graxa, Diesel e Biodiesel
Relação de telefones de emergência
Certificado de Inspeção Veicular – CIV para comboio de abastecimentos, válido até AGO/2014.
Certificado de Inspeção para transporte de produtos perigosos – CIPP com vencimento em
AR/2015.
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Cartão ponto operação Muck
6.1.2 Princípio 2
3.2.2 Critério 2.2:
Documento PLANO DE MANEJO FLORESTAL, ARAUCO FLORESTAL ARAPOTI SA 2013/2014,
Emissão 04/04/2013, Revisão 05.
- Objetivos p. 11, item 02
- Descrição das áreas de manejo e recursos florestais indicam as peculiaridades regionais. Item
7, p. 21 a 39.
- esquema de manejo a ser implementado evidenciado no documento item 09, p. 40.
- Evidenciadas informações no PMF em relação às características de vegetação, como áreas de
Floresta Ombrófila Densa, Mista, Estacional Semidecidual, campos. Informações sobre clima,
hidrografia e unidades de alto valor de conservação.
- Evidenciadas informações com relação às condições socioeconômicas e perfil das áreas
adjacentes, item 08, p. 35.
- Produtividade e Planejamento Estratégico podem ser evidenciados no item 9.2, p. 41.
- sistema de malha viária evidenciado no item 10.4, p. 54.
- informações sobre Colheita Florestal evidenciadas no item 10.2, p. 51.
- estimativa de crescimento para pinus e eucalipto evidenciada no item 09 Planejamento
Florestal, Inventário Florestal
- mapas ou croquis evidenciados no item 9.4 Geoprocessamento e Cartografia Florestal
- item 12 Proteção Florestal, p 62, apresenta informações sobre incêndios florestais, sinistros e
eventos aleatórios.
- Inventário Florestal evidenciado no item 9.1, p 40.
- indicam o carvão como fonte alternativa (venda de cavacos).
b) Elaborado por Diretoria de Sustentabilidade e Pessoas / Diretoria Florestal, Coordenação de
Certificações, Abril, 2013.
c) programa plurianual evidenciado no item Plano de integrado de Colheita e no Planejamento
Estratégico.
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d) a gestão de monitoramentos é evidenciada no item 13.2 Gestão de Monitoramentos
e) evidencia de Resumo Público do Manejo Florestal 2013/2014. No PMF item 20, p 95.
f) verificado item 18 Gestão de Pessoas e Treinamentos, p. 91, apresenta programa e gestão
dos treinamentos.
- dados sobre acidentes de trabalho são evidenciados no item 17, p 86.
3.2.1 Critério 2.1 e 2.3
Fazendas Barra Mansa, Planalto e Salto Cavalcanti
- colheita, carregamento e transporte
- controle de exóticas (silvicultura)
Verificados procedimentos para as atividades de silvicultura, transporte e colheita que
apresentavam relação de aspectos e impactos.
Para transporte foram entrevistados funcionários de empresas terceirizadas:
- Ademar Costa Passos ME.
- Florestal Rio Negro.
Documentos evidenciados:
IO_LOG-001 Carregamento e Transporte Florestal V. 00
IO_MAN-001 Manutenção Mecânica e Abastecimento V.03
Microplanejamento Colheita PIC 2014
IO_PAT-002 Controle de Exóticas V. 02
IO_COL-001, COLHEITA FLORESTAL V. 002.
MONITORAMENTO PATRIMONIAL IO_PAT-001, V.003. (monitoramento de conservação e
manutenção de estradas, processos erosivos, resíduos, pontes, perda de madeira e deficiência
na sinalização.
Certificado Curso SENAR para operadores de garra muck.
Colheita com feller buncher, em linha e sentido de baixo para cima, sem indícios de impactos
nas áreas de conservação.
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Durante as atividades de transporte e colheita pode-se evidenciar que não havia desperdício
de madeira, que os procedimentos estavam sendo estabelecidos e que os funcionários
possuíam capacitação para exercer suas funções.
6.1.3 Princípio 3
Fazenda Salto Cavalcanti – uso comunitário
Fazenda Planalto – recuperação de área de conservação
São Nicolau – sítio arqueológico, RL, estradas e áreas de APP em regeneração após colheita
mecanizada.
3.3.2 Critério 3.2
Evidencia de proteção às áreas de conservação e adequação de áreas de preservação
permanente com a retirada de espécies exóticas e eliminação de estradas provisórias que
passavam por áreas de conservação.
No local Fazenda Salto Cavalcanti as ações para eliminar a não-conformidade de 2013 foram a
colocação de placa informativa e visitas para monitoramento e retirada do lixo 1 vez ao mês. A
infraestrutura para churrasco comunitária que havia no local foi retirada para eliminar os
riscos de desabamento.
A não conformidade pode ser fechada.
Na fazenda Planalto pode-se evidenciar a conservação das áreas de reserva legal e preservação
permanente.
3.3.2 Critério 3.2 (eliminação de exóticas em áreas de vegetação nativa) e e 3.2.3 2.3 (malha
viária)
Documentos evidenciados:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS IO_EST-001, V. 002.
MONITORAMENTO PATRIMONIAL IO_PAT-001, V.003. (monitoramento de conservação e
manutenção de estradas, processos erosivos, resíduos, pontes, perda de madeira e deficiência
na sinalização.
COLHEITA FLORESTAL IO_COL-001, V. 002.
MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS EM ÁREAS DE CONSERVAÇÃO IO_PAT-002, V. 002.
CRONOGRAMA DE RETIRADA DE ESPÉCIES EXÓTICAS EM ÁREAS DE CONSERVAÇÃO – Área
Remanescente em 2010, Pedido de Corte de 2011 a 2014.
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Em atendimento a Resolução SEMA 028/98 que estabelece as regras para a retirada de
espécies exóticas em áreas de preservação permanente:
Ofício nº 073/2010 – IAP/DIDEF, ofício de autorização de corte de espécies exóticas em APP,
18/10/2010.
Ofício nº 004/2011 – IAP/DIDEF, ofício de autorização de corte de espécies exóticas em APP,
16/02/2011.
TERMO DE COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO DE ESPÉCIE (Arapoti, 25 de janeiro de 2011).
Reestruturação do Projeto Técnico de Restauração de Áreas Ocupadas por Florestas Exóticas
2010.
Ofício nº 006/2012 – IAP/DIDEF, ofício de autorização de corte de espécies exóticas em APP,
16/02/2012.
TERMO DE COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO DE ESPÉCIE (Arapoti, 24 de janeiro de 2012).
Autorização Ambiental nº 37560, validade 12/07/2014, Protocolo 119652677 – autorização
para a retirada de exóticas na Faz Barra Mansa.
TERMO DE COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO DE FLORESTAS HOMOGÊNEAS COM ESPÉCIES
EXÓTICAS POR FLORESTAS HETEROGÊNEAS COM ESPÉCIES NATIVAS, CURITIBA 19 DE ABRIL DE
2013.
Autorização Ambiental nº 38912, validade 17/12/2014, Protocolo 122184684 – autorização
para a retirada de exóticas na Faz Barra Mansa
ANÁLISE DA REGENERAÇÃO NATURAL NO HORTO SÃO NICOLAU, HORTO CAETÊ E HORTO
BARRA MANSA 2012, Trópico Assessoria Ambiental, 11/04/2012.
MICROPLANEJAMENTO PO_SGC-012 item 5.6 sítios arqueológicos
6.1.4 Princípio 4
Principio 4 Critérios 4.1; 4.3; 4.4;
Armazenamento de Químicos + Central de Resíduos + Manutenção Mecânica
- Verificado na oficina mecânica caixa separadora de água e óleo, no qual há a recirculação da
água apurada, assim como, a segregação dos resíduos de óleo separado na referida caixa-OK
- Verificado a existência de contenções nas áreas de operação da manutenção, lavagem de
equipamentos, depósitos de óleos e inflamáveis.--OK
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- Verificado a existência de sinalizações aplicáveis ao uso de EPI´s obrigatórios, equipamentos
de combate e prevenção a emergência nas dependências da referida oficina.-OK
- Verificado registro de inspeção bimestral realizada para todos os veículos e equipamentos
motorizados denominado PIV. Verificado para o equipamento TP 106 no periodo de 02 a
14/04/14-OK
- Verificado registro do PIV para o equipamento TP-102 no período 04 a 08/04/14-OK
- Verificado registro do PIV para o equipamento TP-109 no período 04 a 08/04/14-OK
- Verificado que o controle sobre as ações e prazos relacionados as anomalias detectadas no
PIV é de responsabilidade da gestão da segurança, no qual se apresenta adequada-OK
- Verificado registro de check list diário realizado pelos operadores dos equipamentos
motorizados da operação, relacionado aos equipamentos TP-106 nos períodos de 22 a
28/04/14-OK
- Check list diário realizado pelo operador do equipamento motorizado da operação,
relacionado aos equipamentos TP-104 nos períodos de 26 a 28/04/14-OK
Armazenamento de Químicos
- Verificado os locais de armazenamento de agrotóxicos, no qual apresental as sinalizações
aplicáveis, ventilação, segurança e proteções aplicáveis ao referido uso.--OK
- Verificado fispqs e fichas de emergência dos produtos armazenados como, Scout, Mirex,
Chooper, Fordor--OK
- Verificado o prontuário agronômico com responsável legal definido e os critérios de uso e
aplicação descritos ara os produtos Chooper, Fordor.--OK
- Verificado Notas fiscais do produto Fordor sob n. 00063700 em 21/01/14 15k controle do
estoque 1 kg.--OK
- Verificado sistemática de controle de validade dos produtos químicos armazenados.--OK
- Verificado a correta segregação dos produtos químicos incompatíveis.--OK

Resíduos
- Verificado contrato da empresa de prestação de serviços relacionado a terceira que
executa a recarga dos extintores de pó químico JC extintores com a Cetric, no qual esta
ultima executa o descarte do resíduios de pó químico. Verificado LO da Cetric sob n.
512/2010 emitido pela Fatima dentro da validade aplicável--OK
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- Evidenciado galpão para armazenamento temporário de resíduos diversos, com
cobertura, baias separadas por tipo de resíduo e canaletas de contenção, direcionando
para uma caixa separadora de óleo.-OK
- Baias para: Metal, Plásticos, Papel, Vidro, Bateria, Lâmpada, Embalagem de
agrotóxicos e Baia para pneus usados e EPIS e uniformes.-OK
- Evidenciado o Procedimento documentado de Gestão de Resíduos PO_GPC_010, Rev.
01.-OK
- Evidenciada a contenção de uniformes contaminados com agrotóxicos, para
destinação.-OK
- Evidenciado armazenamento de resíduos classe I no Depósito Final de resíduos, com
ambiente ventilado, canaletas de contenção e caixa de contenção: óleos lubrificantes,
bags com embalagem vazias de agrotóxicos.-OK
- Evidenciado Kit de Emergência Ambiental, composto de vermiculita e pá de lixo, para
utilização em incidentes.-OK
- Estavam disponíveis extintores de incêndio de pó químico (10Kg - validade 10/2014) e
água (4Kg validade 10/2014), devidamente sinalizados e dentro das validades de
verificação, no Depósito Final de resíduos.-OK
Destinação de recicláveis:
Osmar Sanpietro de Oliveira ME, Jaguariaíva/PR
- Inventário de Resíduos: Evidenciado a Planilha de Controle de Resíduos 2013,
acumulado do ano, com materiais destinados até Dez/2013.-OK
Evidências em 2013:
Óleo usado: gerados 12200 litros.
- Embalagem vazia de agrotóxico: geradas 2368 unidades.
- Lâmpadas: geradas 164 unidades.
- Sólidos contaminados: gerados 5,33 toneladas.
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- Evidenciado a Planilha de Controle de Resíduos 2014, com volumes acumulados de
resíduos destinados até fev/2014.-OK
- Evidenciada a destinação de resíduos Classe I, conforme segue:
a) Resíduo: Óleo usado
Transportador: Lwart
- Licença Transportador: Autorização para Transporte de Produtos Perigosos. LO 5187,
validade 20/03/2016.-OK
- Destinação do Resíduo: Rerrefino
- Empresa Destino: Lwart
- Licença Empresa de Destino: LO 7004417, validade 30/11/2014-OK
- Certificado de Coleta: 109878, de 08/04/2014. para resíduo de óleo lubrficante. 3900
litros-OK
Declaração: A receber
b) Resíduo: Embal. Vazias agrotóxicos
Transportador: Assipar
- Licença Transportador: Não foi evidenciado o licenciamento da transportadora
- Destinação do Resíduo: Devolução. Comprovante de devolução 11/06/2013 da
ASSIPAR.-OK
Empresa Destino: Assipar
- Licença Empresa de Destino: nº 554244, validade 26/09/2014, para recebimento e
triagem de embalagens vazias de agrotóxicos. CTF Regularidade nº 1005214, dentro da
validade por ocasião do evento do transporte da carga (23/07/2013).-OK
Certificado de Coleta:
c) Resíduo: Lâmpadas
Transportador: Via Dupla
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- Licença Transportador: Licença de Operação nº 8864, validade 13/08/2017, para
Transporte de Produtos Perigosos.-OK
- CTF nº 472147, validade até 22/02/2014 (dentro da validade na época do transporte:
04/11/2013)-OK
Destinação do Resíduo: Reciclagem.
Empresa Destino: Mega Reciclagem Mat
- Licença Empresa de Destino: LO nº 7056, validade 03/12/2014 para descontaminação
e reciclagem de lâmpadas e equipamentos de medição de mercúrio.-OK
- Certificado de Coleta: Certificado de Coleta/recepção de resíduos nº 822-9565
(21/11/2013).-OK
d) Resíduo: Sólidos Contaminados
Transportador: Via Dupla
- Licença Transportador: Licença de Operação nº 8864, validade 13/08/2017, para
Transporte de Produtos Perigosos.-OK
- CTF nº 472147, validade até 22/02/2014 (dentro da validade na época do transporte:
04/11/2013)-OK
Destinação do Resíduo: Coproces-samento
Empresa Destino: Resicontrol
- Licença Empresa de Destino: LO nº 18149, validade 23/03/2015. Ok. Autorização IAP
Ambiental nº 35525, validade até 17/09/2014, para coprocessamento de resíduos.->OK
- Certificado de Coleta: Certificado de Destinação de resíduos nº 838/13, de
26/12/2013, total de 5,33t, para fins de coprocessamento.-->OK
- CTF Resicontrol, dentro da validade por ocasião da destinação (validade até
11/02/2014).-OK
6.1.5 Princípio 5
Critério 5.2
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Instrumento de divulgação: Plano de Manejo Florestal- por região Coqueiros (município de
Reserva), Caeté (Mun Curiú),Barra Mansa e S. Nicolau (mun de Arapoti).
PACA – Programa de Atendi/o à Criança e Adolescente de Arapoti (doações, apoio a projetos)
APAE – doações
Comunicação com Partes Interessadas: Formulário Demandas de Partes Interessadas Sistema
de Gestão de Certificações SGC, AF_DPI-001, V. 004, Emissão 30/10/12.
Critério 5.1
a) Informações Municipais 2011 através de dados coletados do IBGE e IPARD (Instituto
Paranaense de Desenv. Econômico e Social)
Diagnóstico Social Município de Arapoti – 2008
Reuniões agendadas em maio 2014 com Prefeituras de Arapoti, Reserva e Imbaú para
avaliação sócio-econômica das regiões.
b) Os impactos negativos são avaliados dentro de cada operação florestal e podem ser
evidenciados na tabela Relação de Impactos Sociais e são tratados através de
formulário Avaliação de Impactos Sociais da Operação
c) Evidência de apoio à comunidade para realização de festas e infraestrutura
d) Nem um hábito costumário nas áreas da Arauco. A comunidade tem livre acesso para
estradas municipais.
e) Não há evidência de conflito com propriedade intelectual
f) Funcionários são prioridade de mão de obra local. Todos funcionários são residentes
do município de Arapoti.
g) Evidencia de relação de projetos sociais em 2013 e 2014 (Programa SEMEAR – Projetos
Sociais). Projetos como Educ. Ambiental, Capacitação profissional, Teatro, Agricultura
Orgânica, Hortas Escolares e outros.
h) UNIMED e Dentaluni são dois convênios oferecidos aos funcionários e familiares.
i) Evidencia dos programas de educação ambiental em parcerias com secretaria de
educação, IAP e empresa Vale do Corisco. Evidência Projeto SEMEAR Programa de
Educação Ambiental do Pq. Estadual do Cerrado e Programa de Educação Ambiental
Município de Curiúva.
j) Evidencia de educação ambiental com os entrevistados durantes às visitas às áreas
operacionais.
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7. Não Conformidades Registradas
Durante a auditoria foram registradas 02 não conformidades maiores, as quais não
foram encerradas durante o processo da auditoria, sendo assim, inicia-se o processo
de follow up, com dimensionamento de 1hd, no qual a organização terá até 90
dias para solicitar uma auditoria não presencial, para verificar as tratativas e as
respectivas implementações.
NC N°

01

Processo
Gestão do
Manejo
Florestal

Descrição da Não
Conformidade

Análise de Causa

Critério

1.1

Tipo de Não Conformidade

Maior

Prazo para execução das
ações corretivas

Auditor

90 dias

MJS

N/C-MJS-01: Falha na gestão da avaliação legal relacionado a SST; E.O: (1) Evidencia
estava disponível que as legislações identificadas no sistema Legnet, relacionadas a
gestão da saúde e segurança no trabalho, não estão sendo avaliadas no que tange seus
respectivos atendimentos, contrariando o que define o PO_SGS-006 ver: 001 –
Monitoramento Legal – Maior Principio 1

Data:

Data:
Ação Corretiva
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NC N°

Processo

Critério

Status

NC N°

02

Processo
Gestão do
Manejo
Florestal

Descrição da Não
Conformidade

Tipo de Não Conformidade
Data:

Critério

1.1

Tipo de Não Conformidade

Maior

Auditor

Eficácia?: Sim/Não

Prazo para execução das
ações corretivas

Auditor

90 dias

MJS

N/C-MJS-02: Falha na gestão do atendimento legal relacionado a Saúde e Segurança no
Trabalho; E.O: (1) Evidencia estava disponível que no processo de manutenção
mecânica, o vaso de pressão Tag V-004, localizado onde opera uma empresa terceira
denominada Wolcar, não possui identificação de classe; Os últimos registros de
drenagem do respectivo vaso datam de 03/08/12, embora seja item descrito no laudo
de inspeção como periódicos e obrigatórios; Não evidenciado a calibração do
manômetro Tag PI-V004 e relacionado ao referido vaso, contrariando a NR-13; (2)
Evidenciado o uso de um “Macaco Girafa ” na oficina mecânica da Fazenda Horto São
Nicolau, sem identificação de capacidade de carga, contraindo a NR-11; (3) Evidenciado
a ausência de sinalizações obrigatórias e aplicáveis no depósito de armazenamento de
inflamáveis da oficina mecânica da Fazenda Horto São Nicolau, contrariando a NR-26;
(4) Evidenciado que o restaurante do Horto São Nicolau, não estão sendo separados
frações de algumas porções servidas como, saladas, sucos servidos no cardápio do dia
06/05/14, assim como, não há identificação das calorias relacionadas aos alimentos
servidos nos respectivos cardápios dos dias 05 a 09/05/14, contrariando a RDC 216.
Maior Principio 1

Análise de Causa

Data:
Data:

Ação Corretiva
Status

Prazo para execução das
ações corretivas

Data:

Eficácia?: Sim/Não
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8. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas

OM 01

Processo: Manejo Florestal

OM: Atentar para a importância de exigir ART dos laudos contratados, sobretudo para
assegurar a responsabilidade civil e criminal frente a eventuais questionamentos.
OBS 01

Processo: Silvicultura

Obs; Embora esteja adequado, importante atentar para a definição de critérios que
permitam bloquear o uso de um equipamento no qual apresente anomalias detectadas nos
registros de check list diário, sobretudo itens relacionados a segurança, pois a não
definição de critérios de paralização, pode potenciar a criticidade de determinados perigos
e riscos relacionados.
OBS 02

Processo: Preservação e Conservação

Obs: Embora esteja adequado, convém atentar para a importância de ser melhorado os
levantamentos dos aspectos e impactos, perigos e riscos relacionados as campanhas de
monitoramentos de fauna e flora, executados por empresas terceiras.
OBS 03

Processo: Silvicultura

Oportunidade de melhoria área social: ao atender demandas das partes interessadas
aproveitar para fazer a divulgação do empreendimento florestal, como exemplo a entrega
do Resumo do Plano de Manejo Florestal.

9. Conclusão da 1ª Manutenção
(1) Os trabalhos da auditoria executada, referente a auditoria 1° manutenção,
relacionada a norma NRB 14789:12, foi realizado conforme o “Programa Inicial
da Auditoria”, no qual obtivemos a colaboração dos gestores da empresa.
(2) Esta sendo solicitado pela organização, a remissão de um novo certificado,
justificado pela necessidade de ajustes descritivos no escopo anterior, assim
como, a nova versão da referida norma, sendo o novo descritivo do escopo;

“Operações de silvicultura e colheita de espécies comerciais de Pinus spp e
107

Eucalyptus spp. nas seguintes unidades de manejo: Barra Mansa (Arapoti),
Caetê (Curiúva), Coqueiros (Reserva), Matarazzo (Jaguariaíva), Planalto (São
José da Boa Vista), Salto Cavalcante (Tomazina) e São Nicolau (Arapoti).”
(3) A empresa não utiliza o logotipo do Bureau Veritas Certification.
(4) Não houve alteração no número de funcionários informados anteriormente.
(5) As Não Conformidades da auditoria anterior foram avaliadas quanto as suas
respectivas eficácias, e aceitas por esta avaliação.
(6) O Sistema de Gestão do Manejo Florestal da ARAUCO FLORESTAL, foi
encontrado implementado e em conformidade com a NRB 14789:12.
(7) Como resultado, foram registradas 02 RNCs maiores, no qual não foram
encerradas durante o processo da auditoria, sendo assim, inicia-se o processo
de follow up no qual a organização terá até 90 dias para solicitar uma auditoria
com dimensionamento de 1hd no qual poderá ser documental, ou seja, não
presencial, sobretudo em função da possibilidade de ser avaliado as
respectivas implementação remotamente.. Foi registrado 01 oportunidades de
melhoria e 03 observações, que devem ser interpretadas como não
conformidades potenciais.
(8) Todos os registros apontados foram devidamente consensado junto a
organização.
(9) Por ser uma auditoria um processo amostral, o fato de outras não
conformidades não terem sido identificadas, não significa que elas não existam
em outras áreas e mesmo nas áreas auditadas.
(10)

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION, seguindo os procedimentos de

auditoria do CERFLOR, é favorável à continuidade da certificação da Arauco
Florestal S/A, de acordo com o padrão normativo NBR 14789:2012.
Sem mais, findo este e envio a gerencia técnica para avaliação a
procedimentos aplicáveis.
Assinatura do auditor
Mauro Jaymes

Arapoti - Paraná, 08 de Maio de 2014
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A. AUDITORIA DE FOLLOW-UP

A.1. Informações Gerais
Esta auditoria de Follow – Up ocorreu off site e teve como objetivo, verificar as evidencias de
implementação das ações propostas, dentro das tratativas pertinentes e aplicáveis as 02 não
conformidades abertas na auditoria da primeira manutenção.

A.2. Equipe de Auditoria
Auditor líder: Mauro Jaymes

A.3. Descrição do programa de Auditoria
Programa da Auditoria
Auditor

Período

Local

Atividade
01/agosto /2014

MJS

Analise das evidencias relacionadas ao Follow – Up

Manhã/tarde
Escritório SJC

A.4. Avaliação das ações corretivas apresentadas para as não conformidades
registradas
Major
NC N°
01

Processo
Requisito
Legal

Critério

01

Tipo de Não Conformidade

Maior

Prazo para execução das
ações corretivas

Auditor

90 dias

MJS
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Major
NC N°

Processo

Descrição da Não
Conformidade

Análise de Causa

Critério

Tipo de Não Conformidade

Prazo para execução das
ações corretivas

Auditor

Falha na gestão da avaliação legal relacionado a SST; E.O: (1) Evidencia
estava disponível que as legislações identificadas no sistema Legnet,
relacionadas a gestão da saúde e segurança no trabalho, não estão sendo
avaliadas no que tange seus respectivos atendimentos, contrariando o que
define o PO_SGS-006 ver: 001 – Monitoramento Legal – Maior Princípio 01
Falha no método / mão de obra Falha no atendimento
das avaliações das legislações de Segurança, em virtude
das transições de pessoas da área de segurança
ocorridas nas unidades florestais / descontinuidade das
responsabilidades
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Major
NC N°

Processo

Critério

Tipo de Não Conformidade

Prazo para execução das
ações corretivas

Auditor

1) Estabelecer cronograma com a nova equipe de
segurança para avaliação das legislações referente a
Segurança do Trabalho, com a estratégia de iniciar pelo
mais importante e prioritário. Prazo: Imediato
2) Avaliar as legislações aplicáveis relevantes ás
operações de manejo florestal (NRs – Normas
Regulamentadoras / OIT – Organização Internacional do
Trabalho (Convenções) e NBR (ABNT) – União /
Estadual relevantes. → Avaliadas (evidências
relacionadas acima): NR (Normas Regulamentadoras) →
100% avaliadas OIT (Organização Internacional do
Trabalho) / Convenções → 100% avaliadas NBR - ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) → 70%
avaliadas Prazo definido no cronograma de avaliação
das legislações: 29/08/2014
Ação Corretiva

3) Avaliar as demais legislações de menor relevância ás
operações florestais (ABNT / Legislações UNIÂO /
ESTADUAL (Decretos, Instruções Normativas, Leis,
Portarias, Normas Técnicas e Resoluções) Prazo:
30/09/2014 – Em andamento
4) Avaliar as legislações que são somente para
conhecimento relacionadas ás operações florestais
Prazo: 30/10/2014 – Em andamento
5) Incorporar no Plano de Trabalho mensal da área de
SSO a avaliação / gerenciamento dos requisitos legais
independentemente do fluxo de transições dos
colaboradores já pré definido nas atividades dos
colaboradores da área conforme cargo. Imediato

Status
Major
NC N° Processo
01

Requisito
Legal

Encerrada

Data: 01/08/2014

Critério Tipo de Não Conformidade
01

Maior

Eficácia?: Sim
Prazo para execução Audito
das ações corretivas
r
90 dias

MJS
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Major
NC N°

Processo

Descrição da Não
Conformidade

Análise de Causa

Critério

Tipo de Não Conformidade

Prazo para execução das
ações corretivas

Auditor

Falha na gestão do atendimento legal relacionado a Saúde e Segurança
no Trabalho; E.O: (1) Evidencia estava disponível que no processo de
manutenção mecânica, o vaso de pressão Tag V-004, localizado onde
opera uma empresa terceira denominada Wolcar, não possui identificação
de classe; Os últimos registros de drenagem do respectivo vaso datam de
03/08/12, embora seja item descrito no laudo de inspeção como periódicos
e obrigatórios; Não evidenciado a calibração do manômetro Tag PI-V004 e
relacionado ao referido vaso, contrariando a NR-13; (2) Evidenciado o uso
de um “Macaco Girafa ” na oficina mecânica da Fazenda Horto São
Nicolau, sem identificação de capacidade de carga, contraindo a NR-11; (3)
Evidenciado a ausência de sinalizações obrigatórias e aplicáveis no
depósito de armazenamento de inflamáveis da oficina mecânica da
Fazenda Horto São Nicolau, contrariando a NR-26; (4) Evidenciado que o
restaurante do Horto São Nicolau, não estão sendo separados frações de
algumas porções servidas como, saladas, sucos servidos no cardápio do
dia 06/05/14, assim como, não há identificação das calorias relacionadas
aos alimentos servidos nos respectivos cardápios dos dias 05 a 09/05/14,
contrariando a RDC 216. Maior Princípio 1
Causas – Evidências de 1 a 3 – Falha no Método
Ausência de monitoramento padronizado e periódico na
oficina de manutenção mecânica referente as legislações
de segurança aplicáveis, devido á falta de um check list
padrão com os requisitos de segurança. Causas –
Evidência 4 – Falha na Mão de Obra Falha nas
orientações técnicas direcionada pela ex-nutricionista da
empresa, fornecedor em fase de reposição de um
responsável técnico. As amostras eram realizadas porém
somente em alimentos quentes, seguindo as orientações
do antigo responsável técnico.
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Major
NC N°

Processo

Critério

Tipo de Não Conformidade

Prazo para execução das
ações corretivas

Auditor

NCs (Evidências de 1 a 3)
1) Elaborar e implantar um monitoramento nas oficinas
como também solicitar as adequações que se fizerem
necessárias. Estender a mesma ação aos caminhões
oficina. 2) Revisar o procedimento de monitoramento de
itens de SSO e realizar o treinamento das pessoas
envolvidas no processo.
NCs (Evidência 4) – Imediato – Comitê de gestão
Ação Corretiva

Status

3) Revisar a prática operacional vinculada a coleta de
amostras e suas exigências legais e realizar o
treinamento dos funcionários envolvidos 4) Em relação a
composição calórica dos pratos como ação imediata foi
disponibilizado displays com a identificação e
composição calórica de cada prato bem como a
elaboração futura de um display trazendo as informações
relativa a composição relativa do cardápio semanal e sua
composição calórica. Imediato – Comitê de gestão

Encerrada

Data: 01/08/2014

Eficácia?: Sim

6. CONCLUSÃO FINAL – Auditoria Follow - Up
(1) Foi realizada a auditoria de Follow – Up de acordo com o planejamento inicial,
onde foram constatadas a conformidade das evidencias aplicáveis, de acordo com as
descrições contidas nos respectivos planos de ação.
(2) Verificado que as tratativas das duas RNCs em tela estão adequadas e
pertinentes.
(3) Considerando que as duas RNCs encerradas, possuem ações que não foi possível
serem totalmente encerradas até esta data, solicitamos que seja verificado na próxima
auditoria anual de manutenção, as respectivas eficácias correspondentes.
(4) Diante do exposto acima, consideramos que a sistema de gestão do manejo
florestal, baseado na NBR14789: 12 – Cerlfor da Arauco Florestal Arapoti S/A, se
encontra efetivamente implementado, sendo assim, estamos recomendando pela
continuidade da certificação Cerflor desta organização.
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(5) Solicitamos a remissão de um novo certificado, justificado pela necessidade de
ajustes descritivos no escopo anterior, no qual foram devidamente auditados, assim
como, a nova versão da referida norma, sendo o novo descritivo do escopo;
“Operações de silvicultura e colheita de espécies comerciais de Pinus spp e
Eucalyptus spp. nas seguintes unidades de manejo: Barra Mansa (Arapoti),
Caetê (Curiúva), Coqueiros (Reserva), Matarazzo (Jaguariaíva), Planalto (São
José da Boa Vista), Salto Cavalcante (Tomazina) e São Nicolau (Arapoti).”

Sem mais, findo este e envio a gerencia técnica para avaliação e procedimentos
aplicáveis.
São José dos Campos 01 de Agosto de 2014

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION, seguindo os procedimentos de auditoria
do CERFLOR, é favorável a continuidade da certificação da Arauco Florestal
Arapoti S/A de acordo com o padrão normativo NBR 14789:2012.
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2ª AUDITORIA DE MANUTENÇÃO

Planejamento e Realização da 2ª Auditoria de Manutenção

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.

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

PLANO DE AUDITORIA ARAUCO ARAPOTI: - 2.manutenção; MANEJO FLORESTAL: CERFLOR

AUDITOR

JULIANA COLPAS

CARLOS BUSNARDO

DIA

Processo/área

Processo/área

14/04
Terça
manhã

14/04
Terça
Manhã

14/04
Terça
Tarde

Reunião de abertura na Arauco Arapoti 08:30hrs.

Legislação

Monitoramento: Recursos Hídricos
Fauna e Flora

Saúde e segurança

Recolhimento de Tributos
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15/04
Quarta
Manhã

Visita ao Sindicato

Atividades Florestais: Colheita, Transporte e Silvicultura.

15/04
Quarta
Tarde

Atividades Florestais: Colheita
terceirizada.

16/05
Quinta
Manhã

Visita ao projeto social – Educação
Ambiental

Atividades Florestais: Colheita, Transporte e Silvicultura.

16/05
Quinta
Tarde

Análise documental dos Acordos
Coletivos.

17/04
Sexta
Manhã

Análise de Pendência, Elaboração do Relatório e Reunião de Encerramento.

5. Equipe de Auditoria
Auditor Líder:
Juliana Bueno Colpas – Bióloga e Química.
Auditores:
Carlos Alberto Busnardo - Engenheiro Químico
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5. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria
Tiago Eduardo Leopoldo – Analista de Sustentabilidade Florestal
Maria Harumi Yoshioka – Gerente de sustentabilidade florestal
Tarcísio Ladeira Filho – Supervisor de segurança
Djalma Barros Esteves – Analista Florestal
Djalma Barros Esteves – Analista Florestal
Laercio dos Santos Couto – Coordenador de Silvicultura
Juliano Noremberg – Auxiliar Florestal
Ana Carolina Paz da Silva Lobo – Analista de Gestão de Pessoas
Renan Vieira Santiago Soares – Coordenador Administrativo
Theofilo Militão – Coordenador de QMASSO
Odemir Francisco Trindade – Supervisor Técnico Florestal/Arauco
Luiz Gabriel – Motorista caminhão de transporte de madeira / Arauco
Gilberto Mengue – Encarregado Florestal/terceiro Florestal Rio Negro
Alex Antonio Mayer Colaço - Encarregado Florestal/terceiro Florestal Rio Negro
Ronaldo dos Santos Felício – Líder Florestal
Djalma Barros Esteves – Analista Florestal
Laércio – Coordenador Florestal
Leandro Berté – Coordenador Florestal/Colheita e Estradas
Márcio Couto – Especialista em relações institucionais
Tarcísio Ladeira Filho - Supervisor de Segurança
Theófilo A. Militão de S. Pereira - Coordenador de Segurança do Trabalho
Marcelo Jorge Brandalize - Médico Coordenador do PCMSO
Raquiely Lopes dos Santos - Auxiliar Administrativo
Leandro Berté: Coordenador Florestal
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José Nelson Mariano: Operador de Equipamentos Florestais III (Operador de
Harvester)
Cristiano Oliveira Lemes: Operador de Equipamentos Florestais III (Operador de Feller
Buncher)
Francisco Cézar Santos: Operador de Equipamentos Florestais III (Operador de Feller
Buncher)
Ageu Assunção: Operador de Equipamentos Florestais II (Operador de Carregamento)
Roberto Costa e Silva: Motorista de Caminhão (Empresa Sudati)
Jeferson Carlos Ferreira: Auxiliar Administrativo

6.1. Resultado da Avaliação dos Princípios e Critérios Cerflor – Manejo Florestal
6.1.1 Princípio 1

RECOLHIMENTO
DE
TRIBUTOS
PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA

/

LEGISLAÇÕES

TRABALHISTA,

Critério: 1.3

Documentos relativos à empresa Arauco Florestal Arapoti
Evidenciado respectiva Certidão Negativa de Débitos Relativos Federais e à Dívida
Ativa da União, emitida pelo Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do
Brasil - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em 02/12/2014 e válida até
31/05/2015, relativa ao estabelecimento matriz e suas filiais, Empresa: Arauco
Florestal Arapoti SA, CNPJ: 07.609.453/0001-69, indicando que não constam
pendências relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), e abrange inclusive as contribuições sociais
previstas nas alíneas "a" e "d" do parágrafo único do Artigo 11 da Lei Nº 8212, de
24/07/1991.
Evidenciado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa
Econômica Federal em 14/04/2015 e válida para o período compreendido de
09/04/2015 a 08/05/2015, Razão Social / Nome Fantasia: Vinson Empreendimentos
Agrícolas Ltda.;. Inscrição: 07609453/0003-20. Endereço: Fazenda São Nicolau Parte
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SN Zona Rural / Fazenda São Nicolau - Arapoti - PR, indicando que a empresa
encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, conforme Artigo 7 da Lei 8.036, de 11/05/1990.
Evidenciado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa
Econômica Federal em 14/04/2015 e válida para o período compreendido de
09/04/2015 a 08/05/2015, Razão Social / Nome Fantasia: Vinson Empreendimentos
Agrícolas Ltda., Inscrição: 07609453/0003-20. Endereço: Fazenda São Nicolau Parte
SN Zona Rural / Fazenda São Nicolau - Arapoti - PR, indicando que a empresa
encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, conforme Artigo 7 da Lei 8.036, de 11/05/1990. (Sem funcionários no presente
momento, e relativa ao processo de transição entre empresas)
Evidenciado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa
Econômica Federal em 14/04/2015 e válida para o período compreendido de
09/04/2015 a 08/05/2015, e relativo à Razão Social: Arauco Florestal Arapoti,
Inscrição: 07609453/0001-69, Endereço: Fazenda Barra Mansa - Arapoti - PR,
indicando que a empresa encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Evidenciado respectivos registros relativos à Guia de Informação e Apuração de ICMS
- GIA - ICMS, emitida pela Secretaria do Estado da Fazenda - Coordenação da
Receita do Estado do Paraná, conforme exemplos de evidências:
1) Mês / Ano de Referência: 02/2015, Documento entregue em 05/03/2015,
Comprovante de Entrega Nº 20150305.1.101408, Inscrição no CAD / ICMS:
20600564-58, Estoque Inventariado em 31/12: 343.976,67
- Item 09: Débitos de ICMS - Transportar do RAICMS: R$ 59.392,81;
- Item 10: Créditos de ICMS - Transportar do RAICMS: R$ 1.877,62;
- Item 11: Apuração do ICMS no Período - Transportar do RAICMS, Imposto a
Recolher: R$ 57.515,19.
Evidenciado Comprovante de Pagamentos de Tributos Estaduais com Código de
Barras, emitido pelo Banco Itaú em 10/03/2015, Valor: R$ 57.515,19, vis SISPAG
Tributos.
2) Mês / Ano de Referência: 03/2015, Documento entregue em 10/04/2015,
Comprovante de Entrega Nº 20150410.1.102349, Inscrição no CAD / ICMS:
20600564-58, Estoque Inventariado em 31/12: 343.976,67
- Item 09: Débitos de ICMS - Transportar do RAICMS: R$ 38.006,00;
- Item 10: Créditos de ICMS - Transportar do RAICMS: R$ 6,463,20;
- Item 11: Apuração do ICMS no Período - Transportar do RAICMS, Imposto a
Recolher: R$ 31.542,80.
Evidenciado Comprovante de Pagamentos de Tributos Estaduais com Código de
Barras, emitido pelo Banco Itaú em 09/04/2015, Valor: R$ 31.542,80, vis SISPAG
Tributos.
Evidenciado respectiva Certidão Positiva de Débitos Tributários e de Dívida Ativa
Estadual com Efeitos de Negativa (Artigo 206 do CTN), Nº 012909354-54, emitida pela
Coordenação da Recita Federal do Estado - Secretaria de Estado da Fazenda do
Paraná, e válida até 01/05/2015, indicando existir pendências cadastradas em nome
do contribuinte (Arauco Florestal Arapoti), as quais estão com a exigibilidade suspensa
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nos termos dos Incisos II, IIi e/ou VI do Artigo 151 do Código Tributário Nacional, Lei
Nº 5.172/1966.
Evidenciado respectivos registros ao pagamento Imposto Territorial Rural, conforme
exemplos de evidências:
1) Imóvel: Fazenda São Nicolau, Número do Imóvel na Receita Federal: 2.745.164-0,
Área Total: 23269,7000 ha, Município de Arapoti
- Declaração do ITR Exercício 2014, Recibo de Entrega Nº 1207559931, emitido em
11/09/2014, Valor Devido do Imposto: R$ 805.231,30
- Evidenciado DARF, pagamento efetuado em 12/09/2014, Valor: R$ 402.655,70
(Aproximadamente 50% do valor total devido), e restante do pagamento efetuado com
TDA - Título da Dívida Agrária, adquiridos da CETIP SA - Balcão Organizado de Ativos
e Derivativos, conforme exemplos de evidência: TDA-D12J329 (Quantidade: 1606
Títulos); TDA-D 12J332 (Quantidade: 384 Títulos).
Evidenciado respectivo Protocolo de Entrega do TDA, Número: 13932.720118/201492, entregue na Agência da Receita Federal de Ibaiti em 22/09/2014.
Evidenciado "Demonstrativo de Distribuição dos TDAs Entregues", contemplando
todas as áreas localizadas dentro do Município de Arapoti.
- Ato Declaratório Ambiental - ADA, Exercício 2014 (Lei Nº 9.393/96 , Número do
Recibo do ADA: 11441411369018, regularizado junto ao Ministério do Meio Ambiente Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas (DBFLO).
Evidenciado APP: 3.457,00 ha e RL: 4.929,900; Área de Plantio com pinus e
eucalyptus: 12.522,100 ha;
- Evidenciado Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR, emitido pelo Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Emissão Exercícios 2010 / 2011
/ 2012 / 2013 / 2014, conforme exemplo de evidência:
a) Código do Imóvel Rural: 707.015.292.923-8, Área Total: 16.010,3086 ha,
pagamento efetuado em 14/01/2015 (R$ 503,83);
b) Código do Imóvel Rural: 950.122.080.179-0, Área Total: 5.858,5174 ha, pagamento
efetuado em 14/01/2015 (R$ 354,04).
2) Imóvel: Fazenda Coqueiros, Número do Imóvel na Receita Federal: 2.745.163-1,
Área Total: 5.524,4000 ha, Município de Reserva
- Declaração do ITR Exercício 2014, Recibo de Entrega Nº 3127001547, emitido em
11/09/2014, Valor Devido do Imposto: R$ 178.749,03;
- Evidenciado DARF, pagamento efetuado em 12/09/2014, Valor: R$ 89.560,15
(Aproximadamente 50% do valor total devido), e restante do pagamento efetuado com
TDA - Título da Dívida Agrária, adquiridos da CETIP SA - Balcão Organizado de Ativos
e Derivativos, conforme exemplos de evidência: TDA-D08F237 (Quantidade: 400
Títulos); TDA-D 12J332 (Quantidade: 22 Títulos).
Evidenciado respectivo Protocolo de Entrega do TDA, Número: 13932.720121/201414, entregue na Agência da Receita Federal de Ibaiti em 22/09/2014.
Evidenciado "Demonstrativo de Distribuição dos TDAs Entregues", contemplando
todas as áreas localizadas dentro do Município de Reserva.
- Ato Declaratório Ambiental - ADA, Exercício 2014 (Lei Nº 9.393/96, Número do
Recibo do ADA: 11441411369005, regularizado junto ao Ministério do Meio Ambiente Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas (DBFLO).]
Evidenciado APP: 865,7000 ha e RL: 758,100; Área de Plantio com pinus e
eucalyptus: 3.196,500 ha;
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- Evidenciado Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR, emitido pelo Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Emissão Exercícios 2010 / 2011
/ 2012 / 2013 / 2014, conforme segue (Único CCIR):
a) Código do Imóvel Rural: 710.059.292.842-6, Área Total: 4.097,1837ha, pagamento
efetuado em 07/01/2015 (R$ 340,42).
3) Imóvel: Fazenda Barra Mansa, Número do Imóvel na Receita Federal: 1.362.226-9,
Área Total: 6.392,100 ha, Município de Arapoti
- Declaração do ITR Exercício 2014, Recibo de Entrega Nº 1234307248, emitido em
11/09/2014, Valor Devido do Imposto: R$ 330.259,78;
- Evidenciado DARF, pagamento efetuado em 12/09/2014, Valor: R$ 165.269,78
(Aproximadamente 50% do valor total devido), e restante do pagamento efetuado com
TDA - Título da Dívida Agrária, adquiridos da CETIP SA - Balcão Organizado de Ativos
e Derivativos, conforme exemplos de evidência: TDA-D 12J335 (Quantidade: 1.192
Títulos); TDA-D 08F238 (Quantidade: 558 Títulos).
Evidenciado respectivo Protocolo de Entrega do TDA, Número: 13932.720118/201492, entregue na Agência da Receita Federal de Ibaiti em 22/09/2014.
Evidenciado "Demonstrativo de Distribuição dos TDAs Entregues", contemplando
todas as áreas localizadas dentro do Município de Arapoti.
- Ato Declaratório Ambiental - ADA, Exercício 2014 (Lei Nº 9.393/96, Número do
Recibo do ADA: 11441411368656, regularizado junto ao Ministério do Meio Ambiente Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas (DBFLO).]
Evidenciado APP: 630,600 ha e RL: 279,100; RPPN: 218,000; Área de Plantio com
pinus e eucalyptus: 4.432,300 ha;
- Evidenciado Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR, emitido pelo Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Emissão Exercícios 2010 / 2011
/ 2012 / 2013 / 2014, conforme exemplos de evidências:
a) Código do Imóvel Rural: 707.015.010.170-4 Área Total: 3.660,400 ha, pagamento
efetuado em 14/04/2015 (R$ 326,80);
b) Código do Imóvel Rural: 707.015.010.154-2 Área Total: 1.556,6341 ha, pagamento
efetuado em 23/12/2014 (R$ 299,57).
Evidenciado respectivos registros relativos a todos os NIRFS (25) e registros desde o
ano de 1988.
Documentos relativos às Empresas Prestadoras de serviços
Evidenciado respectivos documentos relativos às empresas prestadoras de serviços,
conforme exemplos de evidências:
1) Florestal Rio Negro Ltda., CNPJ: 04.069.955/0001-56, Atividade de Colheita
- Certidão Positiva Com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, emitida em 18/11/2014 pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional, e válida até 17/05/2015.
Evidenciado a existência de débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, com a exigibilidade suspensa, nos termos do Artigo 151 da Lei Nº 5.172, de
25/10/1966 - Código Tributário Nacional, e que constam nos Sistemas da
Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa
da União com exigibilidade suspensa nos termos do Artigo 151 do CTN.
- Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal
em 07/04/2015 e válida para o período de 02/04/2015 a 01/05/2015;
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- Certidão Positiva com Efeito de Negativa 4026/2015, emitida pela Prefeitura
Municipal do Município de Campo do Tenente em 30/03/2015 e válida até 28/06/2015.
2) S.S Soares &Soares Ltda. - ME, CNPJ: 10.960.577/0001-07, Serviços de
Alimentação
- Certidão Positiva Com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, emitida em 06/02/2015 pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional, e válida até 05/08/2015.
Evidenciado a existência de débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, com a exigibilidade suspensa, nos termos do Artigo 151 da Lei Nº 5.172, de
25/10/1966 - Código Tributário Nacional, e que não constam inscrições em Dívida
Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);
- Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal
em 07/04/2015 e válida para o período de 02/04/2015 a 01/05/2015;
- Certidão Negativa de Débitos Municipais, Certidão Nº 003987/2015, emitida pela
Prefeitura Municipal de Arapoti - Secretaria Municipal da Fazenda em 09/04/2015, e
válida por trinta dias.
3) VEPER - Serviços de Vigilância, CNPJ: 01.848.003/0001-42, Serviços de Vigilância
- Certidão Positiva Com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, emitida em 07/04/2015 pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional, e válida até 04/10/2015.
Evidenciado a existência de débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, com a exigibilidade suspensa, nos termos do Artigo 151 da Lei Nº 5.172, de
25/10/1966 - Código Tributário Nacional, e que não constam inscrições em Dívida
Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);
- Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal
em 10/03/2015 e válida para o período de 05/03/2015 a 03/04/2015;
- Certidão Negativa de Tributos e Outros Débitos Municipais, Certidão Nº 00853/2015,
emitida pela Prefeitura Municipal de Curitiba - Secretaria Municipal da Fazenda em
05/01/2015, e válida até 04/05/2015.
4) J. Weigert - EPP, CNPJ: 05.294.337/0001-72, Serviços de Transporte de Cargas
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, emitida em 26/12/2014 pela Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional, e válida até 24/06/2015.
- Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal
em 14/04/2015 e válida para o período de 14/04/2015 a 13/05/2015;
- Certidão Negativa de Débitos Municipais, Certidão Nº 1702, emitida pela Prefeitura
Municipal de Jaguariaíva - Secretaria Municipal de Finanças em 14/04/2015, e válida
até 14/05/2015.
5) João Donizeti Paschoaldeli Transportes - ME, CNPJ: 13.890.925/0001-05, Serviços
de Transporte de Cargas
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, emitida em 03/03/2015 pela Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional, e válida até 30/08/2015;
- Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal
em 14/04/2015 e válida para o período de 13/04/2015 a 12/05/2015;
- Certidão Positiva de Débitos, Nº 1701, emitida pela Prefeitura Municipal de
Jaguariaíva - Secretaria de Finanças em 14/04/2015 e válida até 14/05/2015,
indicando que na presente data constam débitos tributários.
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6) Vanilde Schley - ME, CNPJ: 85.037273/0001-63, Serviços de Jardinagem e
Limpeza
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, emitida em 09/03/2015 pela Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional, e válida até 05/09/2015;
- Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal
em 07/04/2015 e válida para o período de 26/03/2015 a 24/04/2015;
- Certidão Negativa de Débitos Municipais, Certidão Nº 003985/2013, emitida pela
Prefeitura Municipal de Arapoti - Secretaria Municipal da Fazenda em 09/04/2015, e
válida até 09/05/2015.
Evidenciado Acordo Coletivo de Trabalho 2014 / 2015, estabelecido entre Arauco
Florestal Arapoti SA e Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Extração de
Madeira do Estado do Paraná, Data de Registro no MTE: 09/02/2015, Número do
Processo: 46212.001553/2015-80, Data do Protocolo, 09/02/2015, Vigência:
01/07/2014 a 30/06/2015.
Convenções Coletivas de trabalho - Própria e de Terceiros
Evidenciado respectivas Convenções Coletivas de Trabalho relativas às empresas
prestadoras de serviços, conforme exemplos de evidências:
- Acordo Coletivo de Trabalho 2014 / 2015, estabelecido entre Florestal Rio Negro e o
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arapoti em 22/07/2014, e válido para o período
de vigência de 01/08/2014 a 01/08/2015;
- Convenção Coletiva de Trabalho 2015 / 2016, abrangendo a Categoria de
Trabalhadores do Segmento de Refeições, Empresa SS Soares e Sindicato das
Empresas de Refeições Coletivas do Estado do Paraná, Data de Registro no MTE:
09/01/2015, Número de Registro no MTE: PR000010/2015, Número da Solicitação:
MR077417/2014, Número do Processo: 46212.000088/2015-60, Vigência: 01/01/2015
a 31/12/2016,e data base da categoria em primeiro de Janeiro;
- Convenção Coletiva de Trabalho 2015 / 2016, abrangendo a Categoria Profissional
dos Empregados em Empresas de Segurança e Vigilância no Plano da CNTC,
Empresa Veper Vigilância e Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado
do Paraná, Data de Registro no MTE: 09/02/2015, Número de Registro no MTE:
PR000414/2015, Número da Solicitação: MR006447/2015, Número do Processo:
46212.001554/2015-24, Vigência: 01/02/2015 a 31/01/2016,e data base da categoria
em primeiro de Fevereiro;
- Convenção Coletiva de Trabalho 2014 / 2016, abrangendo a Categoria Profissional
dos Trabalhadores em Empresas de Asseio e Conservação, Empresa: Vanilde
Jardinagem - Limpeza e Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado
do Paraná, Data de Registro no MTE: 09/02/2015, Número de Registro no MTE:
PR000050/2014, Número da Solicitação: MR000640/240, Número do Processo:
46212.000172/2014-01, Vigência: 01/02/2014 a 31/01/2016,e data base da categoria
em primeiro de Fevereiro.
2) SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
Princípio / Critério: 1.3
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Evidenciado respectiva estrutura organizacional relativa à Gestão de Saúde e
Segurança, conforme segue:
- Um Supervisor de Segurança;
- Dois Técnicos de Segurança;
- Um Auxiliar Administrativo;
- Um Técnico de Enfermagem;
- Um Engenheiro de Segurança, o qual atua como Coordenador de Segurança
Corporativo:
- Um Médico do Trabalho - Corporativo, e responsável pelo PCMSO,
- Um Médico Examinador, terceirizado, 16 horas/mês, Empresa: Alexander Pinheiro
Pierola & Cia S/S Ltda.
Evidenciado respectivo efetivo relativo à organização Arauco Florestal Arapoti,
conforme segue:
- 388 colaboradores próprios e terceiros, sendo 274 próprios e 114 terceiros (Final do
mês de Março 2015).
Evidenciado Indicadores de Segurança e Saúde Ocupacional, conforme seguem:
1) Acumulado Ano 2015
- Coeficiente de Frequência: 4,63, período relativo a 01/01/2015 a 31/03/2015,
englobando funcionários próprios e terceiros;
- Coeficiente de Gravidade: 97,21, período relativo a 01/01/2015 a 31/03/2015,
englobando funcionários próprios e terceiros;
- Total de Horas Trabalhadas: 216.034, período relativo a 01/01/2015 a 31/03/2015,
englobando funcionários próprios e terceiros;
- Coeficiente de Frequência: 0,00, período relativo a 01/01/2014 a 31/12/2014,
englobando funcionários próprios e terceiros;
- Coeficiente de Gravidade: 0,00, período relativo a 01/01/2014 a 31/12/2014,
englobando funcionários próprios e terceiros;
- Total de Horas Trabalhadas: 893.572, período relativo a 01/01/2014 a 31/12/2014,
englobando funcionários próprios e terceiros.
Evidenciado respectiva Estatística de Acidentes, conforme segue:
- Último acidente com afastamento: dia 10/03/2015;
- Recorde anterior: 612 dias sem acidente com afastamento.
Evidenciado "Relatório de Análise de Incidente Ocupacional", Identificação: 001-CTP,
Unidade: Arapoti, Data da Ocorrência: 10/03/2015, Negócio: Florestal, Funcionário:
Valdeci Barbosa de Sousa, Mecânico II, Próprio, Área de Trabalho: Manutenção
Colheita, Descrição do Evento: Luxação em braço direito, efetuado por ocasião de
desafrouxar parafusos de uma proteção de um pistão de um pistão do cabeçote do
Feller.
Evidenciado Análise de Causas pelo Método 8Ms (Material, Método, Meio Ambiente,
Medição, Manutenção, Management, Máquina, e Mão de Obra).
Evidenciado Análise das Causas e Causa Raiz Identificada como : Ausência de
ferramental que auxilie na redução de esforço físico..
Evidenciado a tomada de Ações Imediatas, conforme segue: DSS de orientação
quanto a esforço físico excessivo seguindo orientações de ergonomia,
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Evidenciado Lista de Presença em DDS, data de realização: 10/-3/2015, 14
participantes, Instrutor: João Valter Silva - Supervisor Florestal de Colheita.
Evidenciado Lista de Presença Treinamento, conforme exemplo de evidência:
- Data: 10/03/2015, Tema: Uso de EPIs, Movimentação com Macaco Hidráulico.
- Data: 16/03/2015, Tema: Cuidados ao Carregar e Descarregar Máquina em Prancha;
Atenção ao Deslocamento com Máquinas, entre outras, 24 participantes.
Evidenciado o estabelecimento de quatro Ações Corretivas, como por exemplo:
Avaliação e compra de ferramentas e equipamentos que auxiliem na redução de
esforço físico nas atividades de manutenção, Data proposta: 10/08/2015;
- Avaliação ergonômica das funções de manutenção colheita, Data Proposta:
10/06/2015.
Evidenciado CAT Nº 2015.109.226-5/01, emitida em 11/03/2015, e relativa ao acidente
ocorrido em 10/03/2015, Sistema Gerador: Esforço Excessivo ao Empurrar ou Puxar.
Evidenciado o documento PO-SUS-007: PAE - Plano de Atendimento a Emergências,
revisão 1.0, Data de aprovação: 15/03/2015.
Evidenciado no item 5.2, respectivos cenários de emergências, conforme seguem:
1) Silvicultura: Incêndios florestais, Vazamento de agroquímicos no Depósito de
Herbicidas;Incêndio em Máquinas e equipamentos florestais;
2) Colheita Florestal: Incêndios florestais; Incêndio em Máquina e Equipamentos
Florestais; Grandes volumes de vazamentos de óleo; Tombamento de máquinas;
3) Carregamento e Transporte Florestal: Incêndios florestais; Incêndio em Máquinas e
Equipamentos Florestais; Tombamento de Máquinas e Veículos; Colisões; Grandes
volumes de vazamentos de óleo;
4) Manutenção Mecânica e Abastecimento com Caminhão Comboio: Incêndio em
Máquina e Equipamentos Florestais; Explosão do Caminhão Comboio; Vazamento e
Explosão dos Cilindros de GLP;
5) Tanques de Abastecimento de Combustível nas Sedes: Incêndio e Explosão,
Grandes volumes de vazamento de óleo;
6) Depósito de Produtos Químicos (óleos, Agroquímicos, Produtos Inflamáveis e
Químicos): Grandes volumes de Vazamentos de Produtos.
Evidenciado no item 5.4 - Plano Anual de Simulados, que os simulados atuam como
treinamento e são realizados no mínimo uma vez ao ano, e que estão excluídos dos
treinamentos e simulados, aquelas situações as quais tiveram ocorrência real durante
o ano.
Evidenciado "Cronograma Anual de Simulados / Eventos do Plano de Atendimento a
Emergências 2015", contemplando a realização de sete cenários de emergência
durante o ano de 2015, como por exemplo:
- Silvicultural (Incêndios florestais, Vazamento de Agroquímicos, etc.): Maio 2015;
- Colheita: Junho 2015;
- Carregamento e Transporte Florestal: Setembro;
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Evidenciado Lista de Presença - Treinamento, relativo ao simulado do PAEs Combate a Incêndio no Tanque de Combustível da Sede do Horto São Nicolau,
realizado no dia 31/03/2015, 06 participantes..
Evidenciado Fluxograma de Atendimento em Casos de Acidentes / Incidentes,
contemplando respectivo Fluxo de Comunicação e atendimento, disponível nas
distintas frentes de trabalho nas frentes de trabalho: Horto São Nicolau, Fazenda
Caetê, Fazenda Coqueiros, Fazenda Planalto.
Evidenciado o Documento Base PPRA - NR 09: Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais - Gestão 2015, emitido em 14/01/2015, Grau de Risco 03, elaborado por
Theófilo A. Militão de Souza Pereira, Engenheiro de Segurança do Trabalho, CREA PR: 96194 / D.
Evidenciado ART Nº 20131536151, emitida por Theófilo A. Militão de Souza Pereira,
Engenheiro de Segurança do Trabalho, CREA - PR: 96194 / D.
Evidenciado respectivos Anexos, conforme seguem:
- Anexo I: Recursos Humano e Materiais;
- Anexo II: Cargos;
- Anexo III: Cronograma de Ações.
Evidenciado o Documento Base PCMSO - NR 7: Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional - Gestão 2015, emitido por De. Marcelo Jorge Brandalize, Médico
Coordenador do PCMSO, Registro Profissional CRM PR-13.159.

Evidenciado respectivos registros relativos à SIPATR 2014, realizada no período de 13
a 17/10/2014, Tema: Disciplina Operacional.
Evidenciado Lista de Presença - Treinamento, e respectivo Conteúdo Programático,
conforme seguem:
- Data: 13/10/2014: Abertura e Ato Cívico;
- Data: 14/10/2014: Palestra Show focando o tema Disciplina Operacional, realizada
pela empresa Eventos e Inventos;
- Data: 15/10/2014: Palestra conduzida pela Área Corporativa;
- Data: 16/10/2014: Apresentação CIPATR e Siricotico; Premiação do concurso de
frases e desenhos, e sorteio dos recordatórios;
- Data: 17/10/2014: Almoço especial e entrega dos recordatórios.
Evidenciado respectiva documentação relativa à realização da CIPATR, em forma
regular e periódica, conforme segue:
- Ata de Instalação e Posse da CIPTR - Gestão 2015 - 2016 - Unidade Arapoti,
realizada em 06/01/2015, a qual atuará no período de 06/01/2015 a 05/01/2017.,
Presidente: Tiago Eduardo Leopoldo; Vice Presidente: Ciro de Souza.
Evidenciado a realização de Reuniões Ordinárias, conforme exemplos de evidências:
- Primeira Reunião da CIPTR Gestão 2015, realizada dia 11/02/2015.
Evidenciado no mês de Janeiro 2015 um total de 62 incidentes, sendo que 48 eventos
de primeiro auxílio (PA), sendo 37 deles foram picadas de vespas e abelhas e 11
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escoriações e quedas; 02 ASTP, sendo dois relativos a picada de vespas e um
acidente relativo a queda de mesmo nível.
Evidenciado respectiva CAT Nº 2015.008.411-0/01, emitida dia 06/01/2015, relativa ao
acidente sem perda de tempo, e relativo ao acidente ocorrido dia 05/01/2015, Jaison
Cristiano de Oliveira, Auxiliar Florestal I, Natureza da Lesão: Escoriação. Abrasão,
CID: S80.0: Contusão no Joelho;
Evidenciado respectiva CAT Nº 2015.008.476-5/01, emitida dia 08/01/2015, relativa ao
acidente sem perda de tempo, e relativo ao acidente ocorrido dia 07/01/2015, Valdecir
Martins Bega, Mecânico de Manutenção - Máquinas em Geral, Sistema Gerador:
Ataque de Ser Vivo com Peçonha.
Evidenciado respectiva Lista de Presença, contemplando a relação dos participantes,
incluindo empresas prestadoras de serviços.
- Terceira Reunião da CIPATR, realizada dia 09/04/2015.
Registro de 42 incidentes, sendo 27 eventos de primeiro auxílio (PA), sendo a maioria
deles foram picadas de vespas e abelhas e 12 eventos com danos a propriedade,
onde 1 foi classificado como evento SIF potencial e 01 for classificado como STP
(Sem Tempo Perdido), e 01 foi classificado como ACTP (Acidente com Tempo
Perdido), o qual gerou 21 dias perdidos no mês de março 2015. Constatado que o
referido funcionário ainda não retornou ao trabalho, até a presente data
3) FAZENDA COQUEIROS - ATIVIDADES DE ENLEIRAMENTO, CALAGEM E
APLICAÇÃO DE HERBICIDAS
3.1 Atividade de Enleiramento de Pinus
Princípio / Critério: 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 3.5; 3.6; 4.1; 4.4

Evidenciado o documento IO-SIL-002: Preparo do Solo, revisão 1.0, data: 15/03/2015.
Evidenciado a conformidade das atividades sendo desenvolvidas e relativas ao
enleiramento de Pinus, Fazenda Coqueiros, Talhão 380, Área: 8,9 ha, e utilização de
Skidder Tiger Cat 625, Identificação: TP 109.
Evidenciado a respectiva delimitação e proteção das áreas de APP e Reserva Legal
através da utilização de estacas e fitas de identificação, não sendo identificados
desvios com relação à realização da operação.
Evidenciado no item 5.3 - Preparo de Solo do documento IO-SIL-002: Preparo do Solo,
revisão 1.0, data: 15/03/2015. que a distribuição dos resíduos é efetuada no interior do
talhão, respeitando a distância de 100 m de áreas de preservação permanente e
reserva legal, sendo a atividade de enleiramento efetuada em faixas distantes cerca
de 40 m entre si.
Evidenciado no item 7 do documento IO-SIL-002: Preparo do Solo, revisão 1.0, data:
15/03/2015, respectivos Cuidados Operacionais de Segurança.
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Evidenciado respectiva CNH - Carteira Nacional de Habilitação para o Operador,
conforme segue:
1) Sandrei Henrique de Toledo, Operador de Máquinas
- CNH Nº 04434370540, data de validade: 28/09/2015, Categoria: AD.
Evidenciado respectivos registros "Enleiramento para Plantio Eucalyptus - Boletim de
Máquinas Próprias", Máquina Skidder, TP 109, data: 14/04/2015, Fazenda Coqueiros,
Horímetro Inicial: 28455, Horimetro Final: 28461.
Evidenciado a conformidade dos respectivos registros Check List, realizados uma vez
por turno e contemplando vinte e dois itens de verificação, e relativos ao período de 06
a 11/04/2015.
Evidenciado a conformidade dos respectivos registros Check List, realizados uma vez
por turno e contemplando vinte e dois itens de verificação, e relativos ao período de 06
a 11/04/2015.
Evidenciado a disponibilidade de respectiva identificação da realização do Check List,
realizado pela área de segurança, conforme segue:
- Equipamento TP 109, Data de realização: 15/01/2015, e válido até 15/05/2015.
Evidenciado a conformidade dos respectivos registros relativos à inspeção do extintor,
conforme segue:
- Extintor PQS, 06 kg, Cilindro Nº 20763, Carga: Outubro 2014, Recarga: Outubro
2015, Vencimento do Cilindro: Outubro 2018, Selo Nº 131143946, Inspeções
realizadas por J. C. Extintores em 20/12/2014, 24/02/2015 e 24/03/2015.
Evidenciado o documento PO-SSO-003: Procedimento de Inspeção Veicular, versão
001, data: 09/07/2014.
Evidenciado no item 4.1 - Mapa de Inspeção, o estabelecimento de respectivas
frequências, conforme seguem:
1) Veículos Leves - Florestal:
- Ambulância: Quadrimestral;
- Tratores, Máquinas e Equipamentos: Quadrimestral;
- Caminhão de Carga: Quadrimestral;
- Caminhão de Combate a Incêndio: Quadrimestral.
2) Terceiros Fixos - Veículos Leves
- Ônibus e Vans (Transporte Coletivo): Quadrimestral:
- Caminhão Comboio: Quadrimestral;
- Tratores, Máquinas e Equipamentos: Quadrimestral;
- Caminhão de Carga: Quadrimestral.
3) Terceiros Esporádicos: Quando estiverem impactando diretamente no processo
produtivo da UM.
Evidenciado a disponibilidade dos documentos:
- PO-SUS-007: PAE - Plano de Atendimento a Emergências, revisão 1.0, Data de
aprovação: 15/03/2015;
- IO_SIL-003: Adubação, versão 002, data: 29/04/2014;
- IO_SIL-002: Preparo do Solo. versão 002, data: 29/04/2014;
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- IO_SIL-001: Preparo de Área, versão 002, data: 29/04/2014;
- IO-MAN-001: Manutenção Mecânica e Abastecimento, versão 005, data: 18/07/2014.
Atividade de Calagem
Princípio / Critério: 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 3.5; 3.6; 4.1; 4.4
Evidenciado a conformidade das atividades sendo desenvolvidas e relativas à
calagem, Talhão: 365, Quantidade Aplicada: 1500 kg/ha, realizada com o objetivo de
elevar os teores de nutrição do solo, realizada através da utilização de trator John
Deere, Identificação: TP 105, acoplado à Carreta Lancer Florestal 6000.
Evidenciado a conformidade dos respectivos registros "Boletim de Máquinas Próprias Máquina Pesada - TP 105", conforme exemplo de evidência:
- Data: 14/04/2015, Talhão 365, Horímetro Inicial: 5387, Horímetro Final: 5388,
Quantidade Aplicada: 8.070 kg.
Evidenciado a conformidade dos respectivos registros relativos ao Check List de
Inspeção, realizados a cada turno, e relativos aos dias 13 e 14/04/2015.
Evidenciado respectiva documentação relativa aos funcionários responsáveis pela
execução das atividades, conforme segue:
1) Dídimo Ferreira Lúcio: Operador de Máquina
- CNH Nº 01308302196, data de validade: 09/08/2015, Categoria C;
- Crachá Funcional / Autorização para Operar Equipamentos
2) Claudemir José Batista: Motorista de Caminhão
- CNH Nº 03971660552, data de validade: 06/12/2017, Categoria AC;
Evidenciado a conformidade dos respectivos registros relativos à inspeção de
extintores de incêndio, conforme segue:
- Caminhão Placa: ABQ 0838, Extintor PQS, 06 kg, Cilindro Nº 1548, Carga: Abril
2014, Recarga: Abril 2015, Vencimento do Cilindro: Abril 2017, Localização: VP-53,
Selo Nº 30092434, Inspeções realizadas por J. C. Extintores em 20/12/2014,
24/02/2015 e 24/03/2015.
Evidenciado a conformidade dos respectivos registros Boletim de Caminhões Próprios,
Caminhão VP-053, e Check List de Inspeção de Caminhões realizados em frequência
semanal, contemplando trinta itens de verificação, e relativos ao período de
15/03/2015 a 15/04/2015.
Evidenciado na Área de Vivência a disponibilidade de respectivos Cartão de
Segurança para Manuseio de Produtos Químicos, elaborados por QMASSO, conforme
exemplos de evidências:
- Rocha Fosfática, revisão 0, data: 05/02/2014;
- Fosfato Natural Reativo, revisão 0, data: 28/01/2014.

Evidenciado nas frentes de trabalho a disponibilidade de respectiva sinalização de
segurança, conforme exemplos de evidências:
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- "Proibido Caçar e Pescar; Colabore com a Limpeza; Não Jogue Lixo; Não Faça
Fogo; Proibido Atividade de Apicultores Sem Autorização; Em caso de Incêndio ligue
433512 8300 / 8311";
- "Atividade Florestal Enleiramento - Mantenha Distância";
- "Atividade Florestal Calagem - Mantenha Distância";
- "Atividade Florestal Subsolagem - Mantenha Distância".
Evidenciado no item 6 - Aspectos e Impactos Ambientais, do documento IO-SIL-002:
Preparo do Solo, revisão 1.0, respectiva identificação das Atividades, Aspectos /
Perigos, Impactos / Danos, Relevância e Controles / Monitoramentos relativos ao
desenvolvimento das atividades realizadas.
Evidenciado a adequada utilização dos EPIs apropriados à natureza das atividades
sendo realizadas, conforme seguem:
- Bota de segurança, protetor auricular, luva de vaqueta para acoplamento de
implementos, capacete, perneira e colete refletivo ou camisa com faixa refletiva.
Evidenciado a disponibilidade de respectivos ASOs - Atestado de Saúde Ocupacional,
conforme exemplos de evidências:
- Claudemir José Batista, Função: Motorista II,Status: Apto em 09/04/2015, Exames
realizados: Audiometria, Hematócritos, Leucócitos, Plaquetas, Glicemia de Jejum,
TGO, TGP, EEG, ECG, Colinesterase Eritrocitária, Espirometria.
- Dídimo Ferreira Lúcio, Operador de Equipamentos Florestais II, Status: Apto em
09/04/2015, Avaliação Clínica, Audiometria, Hematócritos, Leucócitos, Plaquetas,
Glicemia de Jejum, TGO, TGP, Colinesterase Eritrocitárias, Espirometria, Raio X de
Tórax.
- Sandrei Henrique de Toledo, Função: Operador de Equipamentos Florestais II,
Exames realizados: Avaliação Clínica, Audiometria, Hematócritos, Leucócitos,
Plaquetas, Glicemia de Jejum, TGO, TGP, Colinesterase Eritrocitária, Espirometria,
Raio x de Tórax.
Evidenciado respectivos registros de treinamento, conforme exemplos de evidências:
1) Sandrei Henrique de Toledo, Operador de Equipamentos Florestais II
- Curso de Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos - Tratorizado de Barras - NR 31,
realizado por SENAR - PR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em parceria
com o Sindicato Rural de Arapoti, período: 10/04/2013 a 12/04/2013, carga horária: 24
horas;
2) Dídimo Ferreira Lúcio, Operador de Equipamentos Florestais II
- Curso de Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos - Tratorizado de Barras - NR 31,
realizado por SENAR - PR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em parceria
com o Sindicato Rural de Arapoti, período: 10/04/2013 a 12/04/2013, carga horária: 24
horas;
3) Claudemir José Batista, Motorista II
- Curso de Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos - Atualização em Costal Manual,
realizado por SENAR - PR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em parceria
com o Sindicato Rural de Arapoti, período: 03/10/2013, carga horária: 8 horas;
Evidenciado a disponibilidade de respectivos Conteúdos Programáticos para todos os
eventos de treinamento, em atendimento às diretrizes legais.
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Evidenciado de forma geral, a adequada infraestrutura da Área de Vivência, Tipo Mini
Container, existente na Fazenda Coqueiros, e abrangendo a realização das atividades
de enleiramento de pinus e calagem, conforme diretrizes estabelecidas no documento
IO-SIL-002: Preparo do Solo, revisão 1.0, item 5.1 - Áreas de Vivência e Instalações
Sanitárias (Ver comentário Observação 03).
Evidenciado a disponibilidade de Quadro de Gestão à Vista, contemplando respectivas
informações relativas ao Sistema de Gestão, como por exemplo: Política de Meio
Ambiente, Qualidade, Segurança e Saúde Ocupacional.
Evidenciado na mesa disponível na Área de Vivência, respectiva ilustração relativa à
"Regras Chaves de Operações Florestais.
Evidenciado que as refeições servidas são provenientes do Restaurante Alegrete,
localizado nas proximidades da Fazenda Coqueiros, sendo as marmitex devidamente
acondicionadas em recipientes apropriados.
Não foram identificadas reclamações com relação à qualidade das refeições servidas.
Evidenciado através de entrevistas realizadas junto aos funcionários, o adequado
conhecimento dos documentos do Sistema de Gestão aplicáveis à sua área de
atuação, respectivos aspectos / perigos, impactos/danos e controles operacionais
associados ao desenvolvimento de suas atividades, bem como preparação e atuação
frente à situações de emergências.
Evidenciado a adequada segregação dos resíduos gerados, conforme diretrizes
estabelecidas no documento PO-SUS-010: Gerenciamento de Resíduos, versão 1,0,
data: 15/03/2015.
Evidenciado por ocasião do deslocamento à área de aplicação de atividade de
aplicação de herbicida, a existência de Cascalheira, Pedreira IV, contemplando
respectiva placa de identificação, conforme segue:
- Requisição de Pesquisa Nº 826.770/2009;
- Alvará de Pesquisa Nº 3438/2010;
- Licença de Operação Nº 30235, Validade: 03/12/2015.
Atividade de Aplicação de Herbicida
Princípio / Critério: 1.1; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 3.3; 3.5; 3.6; 4.1; 4.3; 4.4

Evidenciado o documento IO-SIL-004: Controle de Mato Competição, revisão 1.0,
data: 15/03/2015.
Evidenciado na Tabela 01 - Prescrição das Operações e Herbicidas para as Florestas
de Pinus, Pós Plantio, Área Total, conforme segue:
- Scout (Glifosato), Princípio Ativo: Glifosato, Modo de Ação: Pós emergente sistêmico
não seletivo, Dosagem: 1,80 kg/ha;
- Chopper Florestal WT, Princípio Ativo: Imazapir, Modo de Ação: Pré / Pós Emergente
não sistêmico e não seletivo, Dosagem: 1,00 l/ha;
- Fulltec, Modo de Ação: Adjuvante, Dosagem: 0,10 l/ha;
- Zero Espuma: 0,02 l/ha.
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Evidenciado a conformidade das atividades relativas à aplicação de herbicida, mato
competição, pós plantio de pinus, sendo realizadas no Talhão 124 U, área de 16,92
ha, sendo realizadas através da utilização de pulverizadores costais, conforme
diretrizes estabelecidas no item 5 - Atividades do Processo, do documento IO-SIL-004:
Controle de Mato Competição, revisão 1.0, como por exemplo:
- Item 5.3 - Controle de Mato Competição;
a) Subitem 5.3.1 - Utilização dos Defensivos Agrícolas - Herbicidas;
b) Subitem: 5.3.2. - Formas de Aplicação.
Evidenciado na Área de Vivência a disponibilidade de respectivos Cartão de
Segurança para Manuseio de Produtos Químicos, elaborados por QMASSO, conforme
exemplos de evidências:
- Scout (Sal de amônia de Glifosato), revisão 0, data: 19/03/2013;
- Chopper Florestal WT (Imazapir), revisão 0, data: 04/02/2014.
Evidenciado a disponibilidade de respectivas Receitas Agronômicas, conforme
exemplos de evidências:
- Receita Agronômica Nº 8640, e relativa à utilização do produto Scout (Glicina
substituída). Área: 333.33 ha, Dosagem: 1,5 kg/ha, Volume de Calda: 250 l/ha, Total
Adquirido: 2 toneladas.
Evidenciado respectiva ART Nº 20150813408, emitida pelo Responsável Técnico:
Fábio Ferreira Miara, Identificação Professional: CREA PR-138409 / TD;
- Receita Agronômica Nº 8641, e relativa à utilização do produto Fulltec (Adjuvante /
Espalhante). Área: 8,0 ha, Dosagem: 1,5 l/ha, Volume de Calda: 480 l/ha, Total
Adquirido: 240 l.
Evidenciado a disponibilidade de respectivas Fichas de Emergência, conforme
exemplo de evidência:
- Imazapir (Chopper Florestal), Nº 90, Número ONU: 3082, Classe ou Sub classe de
Risco: 9.
Evidenciado a disponibilidade de respectiva placa de identificação relativa à aplicação
de produto químico, conforme segue:
- Entrada: 15/04/2015, Horário: 07h38min, Horto: Coqueiros, Talhão; 124 U; Reentrar
somente após 32 horas.
Evidenciado a adequada preparação da calda de herbicida, sendo a mesma preparada
em tanque de 3000 l, acoplado a Trator Agrícola John Deere, Identificação: T 098.
Evidenciado que a água utilizada é coletada em tanque de água existente na Sede da
Fazenda Coqueiros, sendo a mesma proveniente de poço artesiano.
Evidenciado a conformidade do processo de alimentação dos respectivos
equipamentos de aplicação costal.
Evidenciado no item 6 - Aspectos e Impactos Ambientais, do documento IO-SIL-004:
Controle de Mato Competição, revisão 1.0, respectiva identificação das Atividades,
Aspectos / Perigos, Impactos / Danos, Relevância e Controles / Monitoramentos
relativos ao desenvolvimento das atividades realizadas.
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Evidenciado a adequada infraestrutura do ônibus relativo ao transporte de
funcionários, conforme segue:
- Placa: AVV 5190, Empresa: Trans Ceres.
Evidenciado a disponibilidade de respectivos ASOs - Atestado de Saúde Ocupacional,
relativos aos funcionários envolvidos na realização da atividades, conforme exemplos
de evidências:
- Luiz Aparecido Rodrigues, Função: Líder de Silvicultura, Status: Apto em 08/04/2015,
Exames Realizados: Avaliação Clínica, Audiometria, Espirometria, Hematócritos,
Leucócitos, Plaquetas, Colinesterase Eritrocitária, Glicemia de Jejum, Rx de Tórax,
TGO, TGP;
- Luiz Albino Pilar, Função: Auxiliar Florestal I, Status: Apto em 08/04/2015, Exames
Realizados: Avaliação Clínica, Audiometria, Espirometria, Hematócritos, Leucócitos,
Plaquetas, Colinesterase Eritrocitária, Glicemia de Jejum, Rx de Tórax, TGO, TGP;
- Valdomiro Mesquita, Função: Auxiliar Florestal I, Status: Apto em 08/04/2015,
Exames Realizados: Avaliação Clínica, Audiometria, Espirometria, Hematócritos,
Leucócitos, Plaquetas, Colinesterase Eritrocitária, Glicemia de Jejum, Rx de Tórax,
TGO, TGP;
- Aureliano Marcos da Silva, Função: Auxiliar Florestal I, Status: Apto em 08/04/2015,
Exames Realizados: Avaliação Clínica, Audiometria, Espirometria, Hematócritos,
Leucócitos, Plaquetas, Colinesterase Eritrocitária, Glicemia de Jejum, Rx de Tórax,
TGO, TGP;
- Raudinei Correia, Função: Auxiliar Florestal I, Status: Apto em 08/04/2015, Exames
Realizados: Avaliação Clínica, Audiometria, Espirometria, Hematócritos, Leucócitos,
Plaquetas, Colinesterase Eritrocitária, Glicemia de Jejum, Rx de Tórax, TGO, TGP;
- Valdecir Aparecido Roza, Função: Auxiliar Florestal I, Status: Apto em 08/04/2015,
Exames Realizados: Avaliação Clínica, Audiometria, Espirometria, Hematócritos,
Leucócitos, Plaquetas, Colinesterase Eritrocitária, Glicemia de Jejum, Rx de Tórax,
TGO, TGP.
Evidenciado respectivos registros de treinamento, conforme exemplos de evidências:
1) Luiz Aparecido Rodrigues, Função: Líder de Silvicultura
- Curso de Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos - Atualização em Costal Manual,
realizado por SENAR - PR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em parceria
com o Sindicato Rural de Arapoti, período05/07/2013, carga horária: 8 horas;
2) Valdecir Aparecido Roza, Auxiliar Florestal I
- Curso de Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos - Atualização em Costal Manual,
realizado por SENAR - PR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em parceria
com o Sindicato Rural de Arapoti, período: 15/08/2012, carga horária: 8 horas;
- Curso de Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos - Tratorizado de Barras - NR 31,
realizado por SENAR - PR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em parceria
com o Sindicato Rural de Arapoti, período: 10/04/2013 a 12/04/2013, carga horária: 24
horas;
3) Raudinei Correia, Auxiliar Florestal I
- Curso de Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos - Atualização em Costal Manual,
realizado por SENAR - PR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em parceria
com o Sindicato Rural de Arapoti, período: 03/07/2013, carga horária: 8 horas;
4) Valdomiro Mesquita, Auxiliar Florestal I
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- Curso de Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos - Atualização em Costal Manual,
realizado por SENAR - PR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em parceria
com o Sindicato Rural de Arapoti, período: 03/07/2013, carga horária: 8 horas;
5) Aureliano Marcos da Silva, Auxiliar Florestal I
- Curso de Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos - Atualização em Costal Manual,
realizado por SENAR - PR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em parceria
com o Sindicato Rural de Arapoti, período: 03/07/2013, carga horária: 8 horas;
Evidenciado através de entrevistas realizadas junto aos funcionários, o adequado
conhecimento dos documentos do Sistema de Gestão aplicáveis à sua área de
atuação, respectivos aspectos / perigos, impactos/danos e controles operacionais
associados ao desenvolvimento de suas atividades, bem como preparação e atuação
frente à situações de emergências.
Evidenciado de forma geral, a adequada infraestrutura da Área de Vivência, existente
na Fazenda Coqueiros, e abrangendo a realização das atividades de aplicação de
herbicidas, conforme diretrizes estabelecidas no documento IO-SIL-004: Controle de
Mato Competição, revisão 1.0, item 5.1 - Áreas de Vivência e Instalações Sanitárias.
Evidenciado que as refeições servidas são provenientes do Restaurante Alegrete,
localizado nas proximidades da Fazenda Coqueiros, sendo as marmitex devidamente
acondicionadas em recipientes apropriados.
Não foram identificadas reclamações com relação à qualidade das refeições servidas.
Evidenciado a adequada segregação dos resíduos gerados, conforme diretrizes
estabelecidas no documento PO-SUS-010: Gerenciamento de Resíduos, versão 1,0,
data: 15/03/2015.
PROCESSO COLHEITA / CARREGAMENTO E TRANSPORTE
Princípio / Critérios: 1.1; 1.3; 2.1; 2.3; 2.4; 3.2; 3.4; 3.5; 3.6; 4.4

4.1 Colheita, Arraste e Traçamento
Evidenciado respectivos documentos, conforme seguem:
- PO-COL-001: Colheita Florestal, revisão 1.0, data: 15/03/2015;
- IO-COL-001: Colheita, revisão 1.0, data: 15/03/2015.
- PO-SUS-012: Microplanejamento Operacional, revisão 1.0, data: 15/03/2015.
Evidenciado a conformidade das atividades sendo desenvolvidas, contemplando a
utilização de um Feller Buncher, dois Skidders, três Harvester e três Máquinas de
Carregamento, três turnos de trabalho, nove operadores/turno, e período de trabalho
de Segunda a Sábado.
Evidenciado a conformidade dos respectivos registros relativos à "Ordem de Serviço Manutenção Mecânica de Máquinas Florestais", conforme exemplo de evidência:
- Equipamento: Harvester, Identificação: HV 10, Ordem de Serviço - Manutenção
Mecânica de Máquinas Florestais Nº 0000287, Horímetro: 3200, Data: 06/02/2015,
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Tipo: Corretiva, Problema: Conserto em mangueira, limpeza da tubulação e carga de
gás.
Evidenciado a conformidade dos respectivos registros Controle de Abastecimento e
Lubrificação, conforme exemplo de evidência:
- Nº 024347, Equipamento: Harvester, Identificação: HV 10, Data: 10/04/2015,
Quantidade: 658 l de óleo diesel, Código: 823918.
Evidenciado a conformidade dos respectivos registros Check List de Máquinas e
Equipamentos, realizados em frequência duas vezes por semana, e contemplando
respectivos itens de verificação como por exemplo: Pneus e material rodante /
esteiras, Motor, Sistema de Transmissão, Sistema de Arrefecimento, Baterias,
Sistemas Hidráulicos, Sistemas de Alimentação, Sistemas de Combate a Incêndios,
Implementos de Cabeçote e Sistemas de Segurança.
Evidenciado respectiva identificação do Check List de Inspeção Veicular, conforme
segue:
- Data da inspeção: 27/03/2015 e válida até 27/07/2015.
Evidenciado "Boletim Diário de Produção Hora Máquina e Manutenção Mecânica",
conforme exemplo de evidência:
1) Data: 15/04/2015, Turno: 00h00 - 08h00min
- Produto Venda 1, 2,67 m, Diâmetro Maior que 35 cm, 76,60 m3 c/c;
- Produto Venda 2, 2,67 m, Diâmetro Maior que 25 cm, 69,29 m3 c/c;
- Produto Venda 3, 1,90 m, Diâmetro Maior que 18 cm, 41,72 m3 c/c;
- Comprimento 3,60 m, Diâmetro: Maior que 8 cm, 18,19 m3 c/c;
- Não Classificado, 3,60 m, Diâmetro: Maior que 08 cm: 75,02 m3 c/c.
Evidenciado respectivos sortimentos de tamanhos de madeira processados pelo
Harvester, em função das demandas dos clientes, conforme seguem: 3,12 m; 2,67 m;
1,90 e 3,60 m.
Evidenciado o adequado desenvolvimento das atividades sendo desenvolvidas e
relativas ao corte com Feller Buncher, arraste com Skidder e traçamento com
Harvester, Talhão 187, Área: 11,05 ha, Fazenda Caetê.
Evidenciado respectiva documentação para os Operadores de Feller Buncher,
conforme exemplos de evidências:
1) Cristiano Oliveira Lemes
- CNH Nº 02327312265, Data de validade: 15/02/2016, Categoria: AE;
- Crachá funcional com foto e respectiva "Autorização para Operar Equipamento de
Colheita Florestal;
- Data de exame do ASO: 25/02/2014, Data de Validade: 25/02/2015.
2) Francisco Cézar Santos
- CNH Nº 00693213730, Data de validade: 28/05/2018, Categoria: C;
- Crachá funcional com foto e respectiva "Autorização para Operar Equipamento de
Colheita Florestal;
- Data de exame do ASO: 15/04/2014, Data de Validade: 15/04/2015.
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Evidenciado o documento Micro Planejamento e Plano Integrado de Corte 2015,
versão 01/2015.
Evidenciado RL 018: Plano de Colheita Florestal por Trimestre 2015, contemplando
respectivos valores, conforme seguem:
1) Madeira de Eucalipto
- Primeiro Trimestre: 12.002,59 m3 s/c;
- Segundo Trimestre: 23.001,94 m3 s/c;
- Terceiro Trimestre: 28.636,27 m3 s/c;
- Quarto Trimestre: 34.668,77 m3 s/c.
2) Madeira de Pinus
- Primeiro Trimestre: 52.947,25 m3 s/c;
- Segundo Trimestre: 87.509,47 m3 s/c;
- Terceiro Trimestre: 49.363,46 m3 s/c;
- Quarto Trimestre: Sem previsão.
Evidenciado respectiva identificação do Check List de Inspeção Veicular, conforme
segue:
- Equipamento FB 07, Data da inspeção: 27/03/2015 e válida até 27/07/2015.
Evidenciado no item 6 - Aspectos e Impactos Ambientais, do documento IO-COL-001:
Colheita, revisão 1.0, respectiva identificação das Atividades, Aspectos / Perigos,
Impactos / Danos, Relevância e Controles
/ Monitoramentos relativos ao
desenvolvimento das atividades de colheita e transporte florestal.
Evidenciado a disponibilidade de respectivos ASOs - Atestado de Saúde Ocupacional,
relativos aos funcionários envolvidos na realização da atividades, conforme exemplos
de evidências:
- Cristiano de Oliveira Lemes: Operador de Equipamentos Florestais III, Status: Apto
em 10/04/2015, Exames realizados: Avaliação Clínica, Audiometria, Hematócritos,
Leucócitos, Plaquetas, Glicemia de Jejum
- José Nelson Mariano, Função: Operador de Equipamentos Florestais III, Status: Apto
em 10/04/2015, Exames realizados: Avaliação Clínica, Audiometria, Hematócritos,
Leucócitos, Plaquetas, Glicemia de Jejum.
Evidenciado respectivos registros de treinamento, conforme exemplos de evidências:
1) José Nelson Mariano, Operador de Equipamentos Florestais III
- Curso de Atualização em Operações de Colheita Florestal, Entidade: CENFOR Centro de Formação de Operadores Florestais, período: 18 a 22/05/2009, 52 horas,
incluindo 12 horas de reciclagem em simulador virtual.
2) Cristiano de Oliveira Lemes, Operador de Equipamentos Florestais III
- Curso de Atualização em Operações de Colheita Florestal, Entidade: CENFOR Centro de Formação de Operadores Florestais, período: 01 a 05/06/2009, 52 horas,
incluindo 12 horas de reciclagem em simulador virtual.
3) Francisco Cézar dos Santos, Operador de Equipamentos Florestais III
- Curso d de Atualização em Operações de Colheita Florestal, Entidade: CENFOR Centro de Formação de Operadores Florestais, período: 01 a 05/06/2009, 52 horas,
incluindo 12 horas de reciclagem em simulador virtual.
4) Ageu Assunção, Operador de Equipamentos Florestais II
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- Treinamento Operacional, Entidade: Arauco, Período: 20/01/2014 a 20/02/2014,
Carga horária: 192 horas, Resultado: Aprovado;
- Curso de Atualização para Operadores de Escavadeira Hidráulica com Garra Florestal Vale do Corisco Ltda., Entidade: SENAI - Centro de Tecnologia de Celulose e
Papel - CETCEP, período: 07/06/2010 a 11/06/2010, 40 horas;
- Treinamento de Harvester, Skidder, Feller, Carregamento, Entidade: PEMAC Forest,
Certificado emitido em 13/07/2009, carga horária: 56 horas.
Evidenciado a disponibilidade de respectivos Conteúdos Programáticos para todos os
eventos de treinamento, em atendimento às diretrizes legais.
Evidenciado a adequada gestão com relação aos resíduos gerados, em conformidade
com as diretrizes estabelecidas no documento PO-SUS-010: Gerenciamento de
Resíduos, revisão 1,0, data: 15/03/2015.
Evidenciado a adequada sinalização de segurança relativa ao desenvolvimento das
atividades, realizada através de placas contemplando a indicação da distância segura,
como por exemplo:
1) Sistema Full Tree
- Feller Buncher: 200 m;
- Skidder: 50 m;
- Harvester: 100 m.
2) Sistema Cut to Lenght
- Harvester: 100 m;
- Forwarder: 20 m.
Evidenciado a adequada infraestrutura da Área de Vivência, conforme diretrizes
estabelecidas no item 5.1 - Áreas de Vivência e Instalações Sanitárias, do documento
IO-COL-001: Colheita, revisão 1.0.
Evidenciado que as refeições servidas são provenientes do restaurante localizado na
cidade de Curiúva, sendo as marmitex devidamente acondicionadas em recipientes
apropriados.
Não foram identificadas reclamações com relação à qualidade das refeições servidas.
Evidenciado através de entrevistas realizadas junto aos funcionários, o adequado
conhecimento dos documentos do Sistema de Gestão aplicáveis à sua área de
atuação, respectivos aspectos / perigos, impactos/danos e controles operacionais
associados ao desenvolvimento de suas atividades (Colheita e Transporte Florestal),
bem como preparação e atuação frente à situações de emergências.
Evidenciado a adequada gestão com relação aos resíduos gerados, em conformidade
com as diretrizes estabelecidas no documento PO-SUS-010: Gerenciamento de
Resíduos, revisão 1,0, data: 15/03/2015.
4.2 Carregamento e Transporte Florestal
Evidenciado o documento PO-LOG-001: Carregamento e Transporte Florestal, revisão
1.0, data: 15/03/2015.

137

Evidenciado no item 5 - Atividades do Processo, o estabelecimento de respectivos
critérios operacionais, conforme seguem:
- Item 5.1 - Carregamento e Transporte Florestal;
- Item 5.2 - Procedimento de Inspeção Veicular;
- Item 5.3 - Cuidados Operacionais de Segurança.
Evidenciado a conformidade das atividades de carregamento sendo desenvolvidas no
Talhão 185, e realizadas através da utilização do equipamento EH 02 (CAT 312 D 2L).
Evidenciado respectivos documentos relativos ao desenvolvimento da operação de
carga e transporte, conforme seguem:
- Romaneio de Entrega Fazenda, Senha Nº 098330, Cliente: Sudati, Volume
transportado: Aproximadamente: 38 m3 c/c, madeira de pinus, diâmetro: maior de 35
cm, Veículo de transporte: Julieta, placa do cavalo: AJ 4731.
- Controle de Carregamento;
- Declaração de Responsabilidade (Modalidade FOB).
Evidenciado respectiva documentação para o Operador de Carregamento, conforme
segue:
1) Ageu Assunção
- Crachá funcional com foto e respectiva "Autorização para Operar Equipamento de
Colheita Florestal;
- Data de exame do ASO: 20/01/2014, Data de Validade: 20/01/2015.
Evidenciado respectiva identificação do Check List de Inspeção Veicular, conforme
segue:
- Equipamento: EH 02, Data da inspeção: 27/03/2015 e válida até 27/07/2015.
Evidenciado a conformidade dos respectivos registros relativos à inspeção do extintor,
conforme segue:
- Equipamento EH 02, Extintor PQS, 06 kg, Cilindro Nº 10133, Carga: Outubro 2014,
Recarga: Outubro 2015, Vencimento do Cilindro: Outubro 2019, Localização: EH 02,
Selo Nº 131439304, Inspeções realizadas por J. C. Extintores em
25/03/2015,24/02/2015 e 16/01/2015.
Evidenciado a conformidade dos respectivos registros "Boletim Diário de Produção
Hora Máquina e Manutenção Mecânica, conforme exemplo de evidência:
- Nº 0012271, Talhão 185, Data: 15/04/2015. Equipamento: EH 02, Horímetro Inicial,
Turno A: 3457,0, Horímetro Final, Turno A: 3458,0, Horímetro Inicial, Turno b: 3458,0,
Horímetro Final, Turno B: 3465,0.
Evidenciado a conformidade dos respectivos registros Romaneio de Entrega
Fazendas, conforme exemplo de evidência:
- Nº 09328, Data: 15/04/2015, Talhão: 185, Pedido Nº 1973526, Cliente: Denise
Patrícia Moura Forte, Transportadora: Denise Patrícia Moura Forte, Código da
Transportadora: 60071, Veículo de Transporte: Julieta, Placa do Cavalo: ATT 5472,
Material transportado: Toras de Pinus taeda, seis pacotes de1,90 m, Diâmetro: 18 a 25
cm, Nota Fiscal Nº 14199.
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Evidenciado respectivos registros relativos à cubicação da carga, contemplando doze
medições, sendo seis no lado direito e seis no lado esquerdo, Comprimento médio:
5,55 m, Largura: 2,35 m, Volume: 61,08 st, correspondente a 41,55 m3.
Evidenciado respectiva identificação da procedência do material certificado, conforme
segue:
- Unidade Manejo Florestal Certificada FSC RA FM/CoC 004511, Validade:
29/12/2019, FSC 100%;
- Unidade de Manejo Certificada ABNT 14789 CERFLOR, Nº do Certificado: BR
016511-2.
ATIVIDADE DE REMOÇÃO DE EXÓTICA EM ÁREA DE APP
Princípio / Critério: 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 3.5; 4.4

Evidenciado o documento IO-PAT-002: Monitoramento de Espécies Exóticas em
Áreas de Conservação, revisão 1.0, data: 15/03/2015.
Evidenciado no item 4 - Responsabilidades / 5 - Atividades do Processo, o
estabelecimento de respectivos operacionais e relativos às etapas de Monitoramento,
Espécies a Serem Controladas e Monitoradas, e Controle, contemplando
adicionalmente informações relativas à Forma de Fazer (Como Fazer), e Recursos
Necessários.
Evidenciado que o levantamento das áreas é realizado através de vistorias em campo
realizadas pelos Fiscais de Patrimônio, a cada cinco anos, e de posse das
informações coletadas em campo é estabelecido o cronograma de execução do
controle, priorizando as áreas de maior incidência de propagação de sementes, e
também as áreas prioritárias para o controle.
Evidenciado a conformidade das atividades sendo desenvolvidas no Talhão 1147 N,
Área: 32,03 ha, Bacia 44, efetivo: onze pessoas e um Líder Florestal, iniciada dia
15/04/2015 e previsão de término: 15/04/201, e remoção de exóticas (Pinus), em área
de preservação permanente localizada na margem do Rio das Cinzas, e atividade
sendo realizada através da utilização de foices, haja vista a identificação de árvores
com altura de até três metros, e diâmetros na faixa de 8 a 10 cm. Constatado que as
árvores abatidas permanecem no local, não obstruindo cursos de água.
Evidenciado respectivo "Programa de Atividades - Abril 2015 - Controle de Exóticas
em APP", conforme exemplo de evidência:
- Bacia Nº 43, Espécie Exótica: Pinus, Área do Talhão: 100.9 ha, Área realizada: 92,0
ha, Diárias utilizadas: 58.
Evidenciado respectivo Mapa da Área, emitido em 30/04/2014, contemplando
respectiva identificação do "Controle 2015", e "Áreas de Risco".
Evidenciado a adequada utilização dos EPIs apropriados à natureza das atividades
desenvolvidas, conforme seguem:
- Bota, perneira, óculos de segurança, luva, capacete, chapéu, boné ou boné árabe.
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Evidenciado no item 6 - Aspectos e Impactos Ambientais, do documento IO-PAT-002:
Monitoramento de Espécies Exóticas em Áreas de Conservação, revisão 1, respectiva
identificação das Atividades, Aspectos / Perigos, Impactos / Danos, Relevância e
Controles / Monitoramentos.
Evidenciado a disponibilidade de respectivos ASOs - Atestado de Saúde Ocupacional,
conforme exemplos de evidências:
- Ronaldo dos Santos Felício, Função: Líder Florestal Sênior, Status: Apto em
16/03/2015, Exames Realizados: Avaliação Clínica, Audiometria, Espirometria,
Hematócritos, Leucócitos, Plaquetas, Colinesterase Eritrocitária, Glicemia de Jejum,
Rx de Tórax, TGO, TGP.
- Marciel Aparecido Raimundo, Função: Auxiliar Florestal I, Status: Apto em
16/03/2015, Exames Realizados: Avaliação Clínica, Audiometria, Espirometria,
Hematócritos, Leucócitos, Plaquetas, Colinesterase Eritrocitária, Glicemia de Jejum,
Rx de Tórax, TGO, TGP;
- Dirlei de Souza Cordeiro, Função: Auxiliar Florestal I, Status: Apto em 16/03/2015,
Exames Realizados: Avaliação Clínica, Audiometria, Espirometria, Hematócritos,
Leucócitos, Plaquetas, Colinesterase Eritrocitária, Glicemia de Jejum, Rx de Tórax,
TGO, TGP;
Evidenciado respectivos registros de treinamento, conforme exemplos de evidências:
1) Registros Lista de Presença - Treinamento, relativos ao Evento: Monitoramento de
Espécies Exóticas em Áreas de Conservação, Documento IO-PAT-002,revisão 1.0,
realizado dia 16/07/2014 e dia 17/07/2014, conforme exemplos de evidências:
- Ronaldo dos Santos Felício, João Miguel Cardoso, Jaison Cristiano de Oliveira, Dirlei
de Souza, Marciel Aparecido Raimundo, Renato Szareki: Ajudante Florestal, e
Cristiano Rodrigues Lupochiniki.
Evidenciado através de entrevistas realizadas junto aos funcionários, o adequado
conhecimento dos documentos do Sistema de Gestão aplicáveis à sua área de
atuação, respectivos aspectos / perigos, impactos/danos e controles operacionais
associados ao desenvolvimento de suas atividades, bem como preparação e atuação
frente à situações de emergências.
Evidenciado a adequada infraestrutura do micro-ônibus utilizado para o transporte de
funcionários, placa: AVV 5184, Empresa Trans Ceres.
Evidenciado respectivos documentos, conforme seguem:
- Registro para Transporte de Pessoas Nº 23894, de acordo ao estabelecido na
Portaria DETRAN Nº 053/2006;
- Curso para Condutor de Veículo de Passageiros, 16 horas, participante: Antônio
João de Azevedo, período de validade: 23/09/2015;
- Integração Transporte Coletivo Arapoti Ltda., Validade: Abril 2016;
- ASO válido até 23/03/2016, Motorista: Antônio João de Azevedo, e CNH válida até
07/05/2015, Categoria AE.
Evidenciado respectiva identificação do Check List de Inspeção Veicular, conforme
segue:

140

- Micro-ônibus, Placa: AVV 5184, Data da inspeção: 27/03/2015 e válida até
27/07/2015.
Evidenciado a conformidade dos respectivos registros relativos ao DDS - Diálogo
Diário de Segurança, conforme exemplos de evidências:
- Dia 13/04/2015: Procedimento e Cartão de Segurança;
- Dia 14/04/2015: Cuidado com Buracos e Valetas;
- Dia 15/04/2015: Comunicação:
- Dia 16/04/2015: Segurança em Primeiro Lugar.
Evidenciado respectivo horário de trabalho, conforme segue: 07h30min às 16h50min,
de Segunda a Sexta, com uma hora de intervalo para almoço.
Evidenciado a disponibilidade de respectivo dispositivo para registro de ponto
eletrônico, disponível no micro-ônibus, e os funcionários recebem uma "hora in itineri"
por dia, para esta região, podendo chegar a 1,5 horas/dia dependendo da distância
percorrida.
Evidenciado de forma geral, a adequada infraestrutura da Área de Vivência, existente
na Fazenda Coqueiros, e abrangendo a realização das atividades de aplicação de
herbicidas, conforme diretrizes estabelecidas no documento IO-PAT-002:
Monitoramento de Espécies Exóticas em Áreas de Conservação, revisão 1, item 5.1 Áreas de Vivência e Instalações Sanitárias.
Evidenciado a adequada gestão com relação aos resíduos gerados, em conformidade
com as diretrizes estabelecidas no documento PO-SUS-010: Gerenciamento de
Resíduos, revisão 1,0, data: 15/03/2015.
COMBATE À FORMIGAS
Princípio / Critério: 1.1; 1.3; 2.1; 2.3; 3.3; 4.1; 4.3; 4.4

Evidenciado o documento IO-SIL-005: Combate à Formigas, revisão 1.0, data:
15/03/2015.
Evidenciado no item 5.3 - Combate à Formiga, subitem 5.3.1 - Utilização dos
Defensivos Agrícolas - Formicida, o estabelecimento de respectivas prescrições
técnicas, como por exemplo:
- Tipo de Controle: Manutenção - Ronda; Época de Controle: 1º, 2º e 3º ano; Insumo:
MIPs 05 g ou Isca granulada; Quantidade: De acordo com a infestação, Máximo 0,52
kg/ha; Metodologia de Aplicação:: Sistemático e localizado.
Evidenciado o adequado desenvolvimento da atividade de combate manual à formigas
sendo realizado no Talhão 1605, Área de 46,13 ha, atividade iniciada em 16/04/2015 e
concluída em 16/04/2015, efetivo: 14 funcionários, e atividade iniciada no dia
16/04/2015 no Talhão 767N, Área de 73,77 ha, e previsão de término dia 16/04/2014,
plantio de Eucalyptus com cerca de um ano de idade (plantio efetuado em Maio 2014),
Horto São Nicolau, atividade de manutenção de linha, e aplicação de 5g de isca
granulada depositada nas proximidades do olheiro identificado, efetuada através da
utilização de dispositivo aplicador.
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Evidenciado no item 6 - Aspectos e Impactos Ambientais, do documento IO-SIL-005:
Combate à Formigas, revisão 1.0, respectiva identificação das Atividades, Aspectos /
Perigos, Impactos / Danos, Relevância e Controles / Monitoramentos relativos ao
desenvolvimento das atividades realizadas.
Evidenciado no item 7 do documento IO-SIL-005: Combate à Formigas, revisão 1.0,
respectiva identificação dos Cuidados Operacionais de Segurança.
Evidenciado a disponibilidade dos respectivos Cartão de Segurança para Manuseio de
Produtos Químicos, conforme segue:
- Mirex S, revisão 0, data: 01/09/2013;
- Mirex S Max, revisão 0, data: 01/09/2013.
Evidenciado respectiva Receita Agronômica Nº 3142, emitida pelo Responsável
Técnico: Augusto Tarozzo, CREA: 0601245600, Nome do Produto: Mirex S Max, Área:
1600 ha, Quantidade a Adquirir: 1600 kg, Fornecedor: ATTA Kill Indústria e Comércio
de Defensivos Agrícolas.
Evidenciado a disponibilidade de respectiva Ficha de Emergência relativa aos
produtos Mirex S (Sulfluramida) e Mirex S Max.
Evidenciado respectivo Programa de Atividades - Abril 2015 - Silvicultura,
contemplando a identificação das atividades a serem realizadas, como por exemplo:
- Gleba SN 09, Material Genético: AEC 1528, Talhão: 767 N, Área: 73,77 ha, Área a
ser percorrida: 100%.
Evidenciado a utilização dos respectivos EPIs por parte de todos os funcionários,
conforme segue:
- Bota, perneira, uniforme, óculos de segurança, luva de vaqueta para acionamento do
gatilho, e máscara respiratória PFF2, tendo em vista o desenvolvimento regular das
atividades, e adicionalmente, luva nitrílica, neoprene ou látex, protetor facial e conjunto
hidrorrepelente quando do processo de abastecimento.
Evidenciado a adequada infraestrutura do micro-ônibus utilizado para o transporte dos
funcionários, veículo placa: AAG 0423.
Evidenciado respectiva identificação do Check List de Inspeção Veicular, conforme
segue:
- Micro-ônibus, Placa: AAG 0423, Data da inspeção: 31/03/2015 e válida até
31/07/2015.
Evidenciado a disponibilidade de respectivos ASOs - Atestado de Saúde Ocupacional,
conforme exemplos de evidências:
- Ademir Cristiano de Freitas, Função: Auxiliar Florestal I, Status: Apto em 09/02/2015,
Exames Realizados: Avaliação Clínica, Audiometria, Espirometria, Hematócritos,
Leucócitos, Plaquetas, Colinesterase Eritrocitária, Glicemia de Jejum, Rx de Tórax,
TGO, TGP;
- Denilson Ribeiro Lopes, Função: Auxiliar Florestal I, Status: Apto em 09/02/2015,
Exames Realizados: Avaliação Clínica, Audiometria, Espirometria, Hematócritos,
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Leucócitos, Plaquetas, Colinesterase Eritrocitária, Glicemia de Jejum, Rx de Tórax,
TGO, TGP;
- Jorge Paulo dos Santos, Função: Auxiliar Florestal I, Status: Apto em 09/02/2015,
Exames Realizados: Avaliação Clínica, Audiometria, Espirometria, Hematócritos,
Leucócitos, Plaquetas, Colinesterase Eritrocitária, Glicemia de Jejum, Rx de Tórax,
TGO, TGP;
- José Hamilton de Mattos, Função: Auxiliar Florestal I, Status: Apto em 09/02/2015,
Exames Realizados: Avaliação Clínica, Audiometria, Espirometria, Hematócritos,
Leucócitos, Plaquetas, Colinesterase Eritrocitária, Glicemia de Jejum, Rx de Tórax,
TGO, TGP;
- Luiz Carlos Carneiro, Função: Auxiliar Florestal I, Status: Apto em 09/02/2015,
Exames Realizados: Avaliação Clínica, Audiometria, Espirometria, Hematócritos,
Leucócitos, Plaquetas, Colinesterase Eritrocitária, Glicemia de Jejum, Rx de Tórax,
TGO, TGP;
Evidenciado respectivos registros de treinamento, conforme exemplos de evidências:
1) Ademir Cristiano de Freitas, Auxiliar Florestal I
- Curso de Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos - Atualização em Formigas
Cortadeiras. realizado por SENAR - PR - SENAR - PR - Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural em parceria com o Sindicato Rural de Arapoti, período:
28/05/2013, carga horária: 04 horas;
- Curso de Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos - Formigas Cortadeiras. realizado
por SENAR - PR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em parceria com o
Sindicato Rural de Arapoti, período: 19/11/2010, carga horária: 08 horas;
2) Denilson Ribeiro Lopes, Auxiliar Florestal I
- Curso de Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos - Atualização em Formigas
Cortadeiras. realizado por SENAR - PR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em
parceria com o Sindicato Rural de Arapoti, período: 04/10/2013, carga horária: 04
horas;
- Curso de Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos - Atualização em Formigas
Cortadeiras. realizado por SENAR - PR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em
parceria com o Sindicato Rural de Arapoti, período: 20/09/2012, carga horária: 08
horas;
3) Luiz Carlos Carneiro, Auxiliar Florestal I
- Curso de Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos - Atualização em Formigas
Cortadeiras. realizado por SENAR - PR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em
parceria com o Sindicato Rural de Arapoti, período: 04/10/2013, carga horária: 04
horas;
- Curso de Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos - Atualização em Formigas
Cortadeiras. realizado por SENAR - PR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em
parceria com o Sindicato Rural de Arapoti, período: 11/07/2012, carga horária: 04
horas;
- Curso de Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos - Formigas Cortadeiras. realizado
por SENAR - PR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em parceria com o
Sindicato Rural de Arapoti, período: 15/04/2011, carga horária: 08 horas;
4) Jorge Paulo dos Santos, Auxiliar Florestal I
- Curso de Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos - Atualização em Formigas
Cortadeiras. realizado por SENAR - PR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em
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parceria com o Sindicato Rural de Arapoti, período: 11/07/2012, carga horária: 04
horas;
- Curso de Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos - Formigas Cortadeiras. realizado
por SENAR - PR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em parceria com o
Sindicato Rural de Arapoti, período: 15/04/2011, carga horária: 048horas;
5) Jorge Hamilton de Mattos, Auxiliar Florestal I
- Curso de Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos - A Formigas Cortadeiras.
realizado por SENAR - PR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em parceria
com o Sindicato Rural de Arapoti, período: 18/04/2013, carga horária: 08 horas.
Evidenciado através de entrevistas realizadas junto aos funcionários, o adequado
conhecimento dos documentos do Sistema de Gestão aplicáveis à sua área de
atuação, respectivos aspectos / perigos, impactos/danos e controles operacionais
associados ao desenvolvimento de suas atividades, bem como preparação e atuação
frente à situações de emergências.
Evidenciado a adequada infraestrutura da Área de Vivência, conforme diretrizes
estabelecidas no item 5.1 - Áreas de Vivência e Instalações Sanitárias, do documento
IO-SIL-005: Combate à Formigas, revisão 1.0.
Evidenciado a adequada gestão com relação aos resíduos gerados, em conformidade
com as diretrizes estabelecidas no documento PO-SUS-010: Gerenciamento de
Resíduos, revisão 1,0, data: 15/03/2015.
DEPÓSITO DE AGROTÓXICOS
Princípio / Critério: 1.1; 2.3; 3.3; 4.3; 4.4

Evidenciado o documento IO-SIL-007: Armazenamento de Agroquímicos, revisão 1.0,
data: 15/03/3015, estabelecido com o objetivo de definir as regras para o correto
armazenamento e manuseio de agroquímicos no Depósito de Agroquímicos Herbicidas e iscas formicidas, bem como, das embalagens vazias e das roupas
usadas para aplicação em campo.
Evidenciado no item 4 - Responsabilidades / 5 - Atividades do Processo, respectivas
considerações relativa às Etapas (O que Fazer), Como Fazer, e Recursos
Necessários.
Evidenciado no item 6 - Aspectos e Impactos Ambientais e Perigos e Danos,
respectiva identificação de Atividades, Aspectos / Perigos, Impactos / Danos,
Relevância, e Controles / Monitoramentos.
Evidenciado a conformidade da infraestrutura relativa ao Depósito de Agrotóxicos,
localizado no Horto São Nicolau, conforme diretrizes estabelecidas na NR 31:
Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração
Florestal e Aquicultura, item 31.8 - Agrotóxicos, Adjuvantes e Produtos Afins.
Evidenciado que o mesmo apresenta acesso restrito, sinalização de segurança,
estrutura de ventilação protegida com telas, e sistema de contenção contra eventuais
derrames.
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Evidenciado que todos os produtos armazenados estavam dispostos sobre paletes de
madeira, e devidamente afastados da parede.
Evidenciado a disponibilidade de kit de emergência ambiental, contendo pá, sacos
plásticos e vermiculita.
Evidenciado a disponibilidade de respectivos Cartão de Segurança para Manuseio de
Produtos Químicos, conforme seguem:
- Scout, revisão 0, data: 19/09/2013;
- Flumyzin 500, revisão 0, data: 08/04/2015;
- Fordor 750 WG, revisão 0, data: 19/09/2013;
- Glifosato Nortox, revisão 0, data: 19/09/2013;
- Spotlight, revisão 0, data: 08/04/2015;
- Fulltec, revisão 0, data: 19/09/2013;
- Chopper Florestal WT, revisão 0, data: 04/02/2014;
- Assist, revisão 0, data: 07/04/2015;
- Zero Espuma, revisão 0, data: 19/09/2013;
- Mirex S, revisão 0, data: 01/09/2013.
Evidenciado a disponibilidade de respectivas FISPQs - Ficha de Informação de
Segurança de Produto Químico, conforme exemplos de evidências:
- Chopper Florestal WT, Fornecedor: Basf SA, versão 2.0, data da última revisão:
15/09/2009;
- Scout, Fornecedor: Monsanto do Brasil Ltda., versão 2, data da última revisão:
12/05/2008;
- Flumyzin 500, Fornecedor: Iharabrás SA Indústrias Químicas, FISPQ Nº 163, data da
última revisão: 11/08/2006;
- Fordor 750 WG, Fornecedor: Bayer Crop Sciences, data da última revisão:
06/04/2011;
- Assist, Fornecedor: Basf SA, versão 1.1, data da última revisão: 07/10/2010.
Evidenciado a disponibilidade de respectivas Receitas Agronômicas, conforme
exemplos de evidências:
- Receita Agronômica Nº 8635, data de emissão: 02/03/2015, e relativa ao produto
Scout (Glicina Substituída), Área 666,66 ha, Dosagem de Aplicação: 1,5 kg/ha,
Volume de Calda: 250 l/ha, Total a Adquirir: 2 toneladas, Responsável Técnico: Fábio
Ferreira Miara, Fábio Ferreira Miara, Identificação Professional: CREA PR-138409 /
TD, ART Nº20150813408, Nota Fiscal: 82509;
- Receita Agronômica Nº 8636, data de emissão: 02/03/2015, e relativa ao produto
Assist (Hidrocarboneto Alifático), Área 173,33 ha, Dosagem de Aplicação: 1,5 l/ha,
Volume de Calda: 400 l/ha, Total a Adquirir: 250 l, Responsável Técnico: Fábio
Ferreira Miara, Identificação Professional: CREA PR-138409 / TD, ART Nº
20150813408, Nota Fiscal: 82509;
- Receita Agronômica Nº 5185, e relativa ao produto Chopper Florestal, Grupo
Químico: Imidazolinona Área 33,33 ha, Dosagem de Aplicação: 3,0 l/ha, Volume de
Calda: 600 l/ha, Total a Adquirir: 200 l, Responsável Técnico: Fábio Ferreira Miara,
Identificação Professional: CREA PR-138409 / TD, ART Nº 20145483799, Nota Fiscal:
78242;
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- Receita Agronômica Nº 5186, e relativa ao produto Flumyzin 500, Área 55,55 ha,
Dosagem de Aplicação: 180 g/ha, Volume de Calda: 200 l/ha, Total a Adquirir: 10 kg,
Responsável Técnico: Fábio Ferreira Miara, ART Nº 20145483799, Nota Fiscal:
78242;
- Receita Agronômica Nº 3142, data de emissão: 22/01/2015, e relativa ao produto
Mirex S, Área 55,55 ha, Dosagem de Aplicação: 180 g/ha, Volume de Calda: 200 l/ha,
Total a Adquirir: 1600 kg, Responsável Técnico: Augusto Tarozzo, ART Nº
20145483799, Nota Fiscal: 9261.
Evidenciado a disponibilidade de respectivas Fichas de Emergências para os produtos
armazenados, conforme exemplos de evidências:
- Fordor 750 WG, Nº de Risco: 90, Nº ONU: 3077, Classe ou Subclasse de Risco: 9;
- Flumyzin 500, Nº de Risco: 60, Nº ONU: 2588, Classe ou Subclasse de Risco: 6.1;
- Chopper Florestal, Nº de Risco: 90, Nº ONU: 3082, Classe ou Subclasse de Risco: 9;
- Assist, Nº de Risco: 90, Nº ONU: 3082, Classe ou Subclasse de Risco: 9.
Evidenciado a disponibilidade de respectivos EPIs para utilização em caso de
emergências, conforme seguem: Bota PVC, máscara PFF2, conjunto hidrorrepelente,
óculos de segurança e luvas nitrílicas.
Evidenciado respectivos registros relativos ao Controle de Estoque de Produtos
Armazenados, disponíveis no Sistema SAP, posição atualizada em 15/04/2015,
conforme exemplos:
- Código do Material: 872773, Inseticida Formicida Granulado, 5 g, 516,00 kg;
- Código do Material: 876036, Inseticida Formicida Granulado, 10 g, 1.253,36 kg;
- Código do Material: 872774, Herbicida Chopper Florestal, 652,630 l;
- Código do Material: 872775, Herbicida Glifosato, sacos de 5 kg, 4.371,30 kg.
Evidenciado a conformidade dos respectivos registros relativos ao controle de entrada
no estoque, Controle de Insumos e embalagens no Estoque do Almoxarifado,
quantidade de embalagens vazias estocadas nas baias e controle de embalagens
intermediárias no campo, conforme exemplos de evidencias:
1) Formicida Mirex
- Entrada de Formicida Mirex no Estoque
a) Data: 10/02/2015, Nota Fiscal Nº 9261-3, Quantidade: 1.200,00 kg, Quantidade de
embalagem de papelão: 50, Quantidade de embalagens plásticas: 300;
- Controle de Insumos e Embalagens no Estoque do Almoxarifado
a) Saldo Estoque Principal: 1848 kg, Saldo Estoque de Embalagens de Papelão: 77
unidades, Saldo Estoque de Embalagem Plástica: 462 unidades;
- Quantidade de Embalagens Vazias Estocadas nas Baias
a) Saldo Estoque Embalagem Papelão : 3 unidades; Saldo Estoque Embalagens
Plásticas: 18 unidades;
- Controle de Embalagens Devolvidas no Campo
a) Saldo Quantidade Devolvida - Embalagem Externa Papelão: Zero; Saldo
Quantidade Devolvida - Embalagem Interna Plástica: Zero.
2) Herbicida Glifosato
- Entrada de Herbicida Glifosato no Estoque
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a) Data: 02/03/2015, Nota Fiscal Nº 82509-1, Quantidade: 2000,00 kg, Quantidade de
embalagem de papelão: 100, Quantidade de embalagens plásticas: 400;
- Controle de Insumos e Embalagens no Estoque do Almoxarifado
a) Saldo Estoque Principal: 9540 kg, Saldo Estoque de Embalagens de Papelão: 477
unidades, Saldo Estoque de Embalagem Plástica: 1908 unidades;
- Quantidade de Embalagens Vazias Estocadas nas Baias
a) Saldo Estoque Embalagem Papelão : 5 unidades; Saldo Estoque Embalagens
Plásticas: 20 unidades;
- Controle de Embalagens Devolvidas no Campo
a) Saldo Quantidade Devolvida - Embalagem Externa Papelão: Zero; Saldo
Quantidade Devolvida - Embalagem Interna Plástica: Zero.
3) Herbicida Herbicida Chopper Florestal
- Entrada de Herbicida Glifosato no Estoque
a) Data: 10/02/2015, Nota Fiscal Nº 81784-1, Quantidade: 300 l, Quantidade de
embalagem de papelão: 15, Quantidade de embalagens plásticas: 60;
- Controle de Insumos e Embalagens no Estoque do Almoxarifado
a) Saldo Estoque Principal: 980 kg, Saldo Estoque de Embalagens de Papelão: 48
unidades, Saldo Estoque de Embalagem Plástica: 196 unidades;
- Quantidade de Embalagens Vazias Estocadas nas Baias
a) Saldo Estoque Embalagem Papelão : 5 unidades; Saldo Estoque Embalagens
Plásticas: 20 unidades;
- Controle de Embalagens Devolvidas no Campo
a) Saldo Quantidade Devolvida - Embalagem Externa Papelão: Zero; Saldo
Quantidade Devolvida - Embalagem Interna Plástica: Zero.
Evidenciado respectivos registros "Requisição de Insumos", conforme exemplos de
evidências:
1) Nº 000154, Setor de Destino: Fazenda Coqueiros, emitida em 17/03/2015.
1) Lote 017/03, Isca Formicida MIPS, Quantidade Solicitada: 80 kg, Quantidade
Embalagem Externa / Papelão: 20; Quantidade Embalagem Interna / Plástico: 20.
Evidenciado respectivos registros relativos à devolução de embalagens, conforme
exemplos:
- Dia 23/03/2015, Quantidade Embalagem Externa / Papelão: 20; Quantidade
Embalagem Interna / Plástico: 20.
2) Lote 017/03, Herbicida Scout, Quantidade Solicitada: 400 kg, Quantidade
Embalagem Externa / Papelão: 20; Quantidade Embalagem Interna / Plástico: 80.
Evidenciado respectivos registros relativos à devolução de embalagens, conforme
exemplos:
- Dia 23/03/2015, Quantidade Embalagem Externa / Papelão: 06; Quantidade
Embalagem Interna / Plástico: 24.
- Dia 28/03/2015, Quantidade Embalagem Externa / Papelão: 06; Quantidade
Embalagem Interna / Plástico: 24.
- Dia 15/04/2015, Quantidade Embalagem Externa / Papelão: 06; Quantidade
Embalagem Interna / Plástico: 24.
Evidenciado o adequado armazenamento e disposição das embalagens vazias de
agrotóxicos, de acordo com as diretrizes estabelecidas no documento PO-SUS-010:
Gerenciamento de Resíduos, revisão 1.0, data: 15/03/2015.
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Evidenciado respectivos registros relativos à devolução de embalagens vazias de
agrotóxicos, as quais são destinadas à ASSIPAR - Associação dos Revendedores de
Insumos Agropecuários da Região Metropolitana de Curitiba, conforme exemplos de
evidências:
- NF Nº 44109, emitida dia 30/03/2015 e contemplando diversas embalagens, como
por exemplo: 347 caixas de Mirex S, 1135 embalagens de Scout, 144 embalagens de
Chopper, 160 embalagens de Flumyzin.
Evidenciado respectivo Comprovante de Devolução de Embalagens Vazias de
Agrotóxicos, emitido por ASSIPAR em 31/03/2015, e contemplando 2856 embalagens
lavadas e 687 embalagens não laváveis.
Evidenciado Licença de Operação Nº 29784, emitida por IAP - Instituto Ambiental do
Paraná em 04/10/2013, e válida até 04/10/2017, Protocolo Nº 121424932, e relativa à
ASSIPAR, Atividade: Recebimento, Triagem e Armazenamento de Embalagens Vazias
de Agrotóxicos.
Evidenciado Cadastro Técnico Federal - Certificado de Regularidade, Registro Nº
1005214, emitido pelo IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis em 06/03/2015, e válido até: 06/06/2015.
Evidenciado através de entrevistas realizadas junto aos funcionários, o adequado
conhecimento dos documentos do Sistema de Gestão aplicáveis à sua área de
atuação, respectivos aspectos / perigos, impactos/danos e controles operacionais
associados ao desenvolvimento de suas atividades, bem como preparação e atuação
frente à situações de emergências.
Evidenciado a infraestrutura relativa ao Depósito de Resíduos, contemplando a
existência de baias específicas para a deposição de resíduos, sendo as mesmas
devidamente identificadas como:
- Metal, Papel, Embalagens vazias de agrotóxicos, Plásticos, Pilhas e Baterias,
Lâmpadas fluorescentes e demais lâmpadas, e infraestrutura específica para a
recepção e armazenamento de resíduos Classe I, dotada de sistema de contenção,
sinalização de segurança e instruções para o recebimento de respectivos resíduos.
7. Não Conformidades Registradas
Durante a auditoria foram registradas 01 não conformidade maior e 03 não
conformidades menores, as quais não foram encerradas durante o processo da
auditoria.
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NC N°

01

Processo
Gestão da
Saúde

Critério

1.1

Tipo de Não Conformidade

Menor

Prazo para execução
das ações corretivas

Auditor

90 dias (junto ao FUP)

BUS

Evidenciado desvios na gestão com relação à data de validade dos respectivos ASO Atestado de Saúde Ocupacional, em desacordo às diretrizes estabelecidas nos
respectivos documentos do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança, item Cuidados
Especiais de Segurança, e informação disponível nos crachás de identificação funcional,
conforme exemplos de evidências:
1) Dídimo Ferreira Lúcio, Operador de Equipamentos Florestais II
- Crachá de Identificação: ASO válido para o período de 11/03/2014 a 11/03/2015.
Evidenciado revalidação do exame periódico realizada em 09/04/2015, Status: Apto;
2) José Nelson Mariano, Operador de Equipamentos Florestais III
Descrição da Não
Conformidade

- Crachá de Identificação: ASO válido para o período de 04/03/2013 a 04/03/2014.
Evidenciado revalidação do exame periódico realizada em 10/04/2015, Status: Apto;
3) Cristiano Oliveira Lemes, Operador de Equipamentos Florestais III
- Crachá de Identificação: ASO válido para o período de 25/02/2014 a 25/02/2015.
Evidenciado revalidação do exame periódico realizada em 10/04/2015, Status: Apto.
4) Ageu Assunção, Operador de Equipamentos Florestais III
- Crachá de Identificação: ASO válido para o período de 20/01/2014 a 20/01/2015
Evidenciado a não disponibilidade de respectiva revalidação do exame periódico, haja
vista o não comparecimento, conforme convocação para o dia 06/04/2015.

Análise de Causa

Falha na gestão da sistemática de controle dos procedimentos em
âmbito local e corporativo.

Data: 04/07/2015
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NC N°

Processo

Prazo para execução
das ações corretivas
- Atualização dos exames ocupacionais pendentes e atualização
dos crachás dos funcionários associados aos respectivos ASOs
identificados com desvios no ato da auditoria (disposição/mitigação).
Critério

Tipo de Não Conformidade

- Atualização dos crachás dos funcionários com pendência em
ASOs com a data e validade do exame periódico. Determinado que
a emissão do crachá ocorra no momento da emissão do ASO como
aspecto formal associado a este processo (disposição/mitigação).
Ação Corretiva

Auditor

Data: 04/07/2015

- Implantação de uma sistemática corporativa de controle das
atividades básicas de Saúde nas Unidades junto a esta equipe
técnica, assegurando uma verificação mensal formal da situação
dos ASOs.
- Incluir no monitoramento da área de Segurança do Trabalho
(checklist) a verificação da validade dos ASOs dos crachás dos
funcionários como medida de controle adicional para detecção de
potenciais desvios.

Status

Fechada, analisar a
eficácia na próxima
auditoria de
manutenção

Data:04/07/2015

Eficácia?: Sim
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NC N°
02

Processo
Gestão de
Resíduos

Critério

Tipo de Não Conformidade

4.4

Menor

Prazo para execução
das ações corretivas

Auditor

90 dias (junto ao FUP)

BUS

Disposição inadequada de resíduos em depósito intermediário
Evidenciado desvios com relação ao controle operacional da adequada disposição de
resíduos em locais específicos, em desacordo às diretrizes estabelecidas no documento
PO-SUS-010: Gerenciamento de Resíduos, revisão 1.0, data: 15/03/2015, item 6.4
Armazenamento de Resíduos, subitem 6.4.1 - Depósito de Resíduos Classe I, conforme
exemplos de evidências:
1) Baia de Segregação de Resíduos identificada como "Metal", Localização: Horto São
Nicolau;
Descrição da Não
Conformidade

- Presença de seis tambores (cor laranja), sem identificação, e contendo resíduos
contaminados de borrachas (Classe I);
- Presença de tambor de 200 l, vazio, e contendo residual de produto Multigear EP SAE
85W - 140;
- Presença de tambor vazio de 200 l, e contendo residual de produto Rando MV 68;
- Resíduos de sucata metálica sem contaminação, dispostas em tambor identificado
como "Resíduo Classe I

Análise de Causa

Data:
Data:

Ação Corretiva

Status

Fechada, analisar a
eficácia na próxima
auditoria de
manutenção

Data:04/07/2015

Eficácia?: Sim
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NC N°
03

Processo
Gestão da
Saúde

Critério

Tipo de Não Conformidade

1.3

Maior

Prazo para execução
das ações corretivas

Auditor

90 dias (junto ao FUP)

JBC

Evidenciado o não atendimento a potabilidade de água, contrariando a Portaria
Número 2914/11 do Ministério da Saúde. Parâmetro em desacordo: Coliformes
totais.
Evidências Objetivas:
Relatórios de Ensaios Laboratoriais:
Número: 02307/15 – Fazenda Caetê – Torneira da saída do poço janeiro de
2015;
Número: 02308/15 – Fazenda Caetê – Torneira da casa do morador de fevereiro
de 2015;

Descrição da Não
Conformidade

Número: 02308/15 – Fazenda Coqueiros – Torneira da casa do morador de
2015;
Número: 00665/15 – Fazenda Coqueiros – Torneira da cozinha de janeiro de
2015;
Número: 00665/15 – Fazenda Coqueiros – Torneira da cozinha de janeiro de
2015.
Ressalta-se que o consumo de água para estes pontos amostrados nesta
auditoria, não foi suspenso. Verificar a abrangência para outros pontos de
consumo.
Além disto, o Plano de Amostragem estipulado pela Arauco não está sendo
atendido, haja visto que diversas análises não foram realizadas entre novembro
de 2014 e março de 2015.
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NC N°

Processo

Critério

Tipo de Não Conformidade

Prazo para execução
das ações corretivas

Análise de Causa

Data:
Data:

Ação Corretiva
Status

NC N°
04

Processo
Gestão de
Terceiros

Descrição da Não
Conformidade

Análise de Causa

Data:

Critério
1.3d

Tipo de Não Conformidade
Menor

Eficácia?: Sim/Não

Prazo para execução
das ações corretivas

Auditor

90 dias (junto ao FUP)

JBC

Evidenciado que as empresas de transportes de madeiras as quais são contratadas pela
Arauco, não estão contempladas no programa de monitoramento das empresas
terceirizadas, contrariando a letra d do critério 1.3 da norma do Cerflor.
Não houve definição de sistemática, método e responsabilidades para a
realização do monitoramento trabalhista nas transportadoras devido ao
grande número de empresas que operam para a ARAUCO, o que gera alto
Data:
volume de informações e documentos necessários para controle e avaliação
04/07/2015
e a atual equipe não permitia absorver tal responsabildiade. A ARAUCO
também está em fase de definição e reavaliação das bases contratuais
dessas empresas.
Data:

Ação Corretiva
Status

Auditor

Data:

Eficácia?: Sim/Não

8. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas

Observação 01: Verificado na Atividade de Calagem, sendo realizada no Talhão: 365,
Fazenda Coqueiros, a não identificação na Área de Vivência, dos respectivos "Cartão
de Segurança para Manuseio de Produtos Químicos", em substituição à FISPQ - Ficha
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de Informação de Segurança de Produto Químico, relativo aos produtos Calcário
Dolomítico 90%, e cal virgem, utilizada para a fossa seca.
Comentários do Auditor: Os referidos documentos foram apresentados
sequencialmente, conforme seguem:
- Cartão de Segurança para Manuseio de Produtos Químicos, Corretivo de Acidez,
versão 0, 05/02/2014;
- Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico, Fornecedor: Calpar
Comércio de Calcário Ltda., (sem data de revisão).
Evidenciado Relatório de Ensaios Nº 3088 / 2014, emitido por SENAI PEDE PR DE
Laboratórios em 20/08/2014.
Observação 02: A organização poderia analisar criticamente a possibilidade de
implementar uma sistemática relativa ao registro de avistamento de fauna nas frentes
de trabalho.
Em entrevistas realizadas com os funcionários nas frentes de trabalho, foi comunicado
que os mesmos avistam a presença de fauna ou mesmo outras evidências de sua
presença, sendo que a comunicação ao Superior imediato não é efetuada em forma
regular.
9. Conclusão da 2ª Manutenção

Como resultado, foram registradas 01 Não Conformidade Maior e 03 Menores, no qual
não foram encerradas durante o processo da auditoria, sendo assim, se faz
necessário uma auditoria de FUP - Follow Fup no qual a organização terá até 90
dias para solicitar uma auditoria com dimensionamento de 1HD, que poderá ser
documental – Off-Site, conforme alinhado com a coordenadora técnica do BVC.

Mesmo havendo a necessidade do FUP, O BUREAU VERITAS CERTIFICATION,
seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR, é favorável à continuidade da
certificação da Arauco Florestal S/A, de acordo com o padrão normativo NBR
14789:2012.
Auditora Líder

Juliana Bueno Colpas
Arapoti - Paraná, 17 de Abril de 2015
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Auditoria de FUP – 04 de junho de 2015

Foi realizada uma auditoria de Follow –Up Off-Site pela auditora líder do evento de
2015 – Juliana Bueno Colpas, visando a análise dos planos de ações e análises de
causas, conforme demostrado abaixo nas tabelas. Os 04 planos foram aceitos e as
não conformidades consideradas encerradas. Contudo a análise da eficácia das ações
serão analisadas na próxima auditoria de manutenção em 2016. Ressalta-se também
que foram anexados pela Arauco, evidências e cronogramas de cumprimentos das
ações juntamente aos formulários SF02, fornecendo assim mais subsídios para o
aceite dos planos de ação.
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NC N°

01

Processo
Gestão da
Saúde

Critério

1.1

Tipo de Não Conformidade

Menor

Prazo para execução
das ações corretivas

Auditor

90 dias (junto ao FUP)

BUS

Evidenciado desvios na gestão com relação à data de validade dos respectivos ASO Atestado de Saúde Ocupacional, em desacordo às diretrizes estabelecidas nos
respectivos documentos do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança, item Cuidados
Especiais de Segurança, e informação disponível nos crachás de identificação funcional,
conforme exemplos de evidências:
1) Dídimo Ferreira Lúcio, Operador de Equipamentos Florestais II
- Crachá de Identificação: ASO válido para o período de 11/03/2014 a 11/03/2015.
Evidenciado revalidação do exame periódico realizada em 09/04/2015, Status: Apto;
2) José Nelson Mariano, Operador de Equipamentos Florestais III
Descrição da Não
Conformidade

- Crachá de Identificação: ASO válido para o período de 04/03/2013 a 04/03/2014.
Evidenciado revalidação do exame periódico realizada em 10/04/2015, Status: Apto;
3) Cristiano Oliveira Lemes, Operador de Equipamentos Florestais III
- Crachá de Identificação: ASO válido para o período de 25/02/2014 a 25/02/2015.
Evidenciado revalidação do exame periódico realizada em 10/04/2015, Status: Apto.
4) Ageu Assunção, Operador de Equipamentos Florestais III
- Crachá de Identificação: ASO válido para o período de 20/01/2014 a 20/01/2015
Evidenciado a não disponibilidade de respectiva revalidação do exame periódico, haja
vista o não comparecimento, conforme convocação para o dia 06/04/2015.

Análise de Causa

Falha na gestão da sistemática de controle dos procedimentos em
âmbito local e corporativo.

Data: 04/07/2015
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NC N°

Processo

Prazo para execução
das ações corretivas
- Atualização dos exames ocupacionais pendentes e atualização
dos crachás dos funcionários associados aos respectivos ASOs
identificados com desvios no ato da auditoria (disposição/mitigação).
Critério

Tipo de Não Conformidade

- Atualização dos crachás dos funcionários com pendência em
ASOs com a data e validade do exame periódico. Determinado que
a emissão do crachá ocorra no momento da emissão do ASO como
aspecto formal associado a este processo (disposição/mitigação).
Ação Corretiva

Auditor

Data: 04/07/2015

- Implantação de uma sistemática corporativa de controle das
atividades básicas de Saúde nas Unidades junto a esta equipe
técnica, assegurando uma verificação mensal formal da situação
dos ASOs.
- Incluir no monitoramento da área de Segurança do Trabalho
(checklist) a verificação da validade dos ASOs dos crachás dos
funcionários como medida de controle adicional para detecção de
potenciais desvios.

Status

Fechada, analisar a
eficácia na próxima
auditoria de
manutenção

Data:04/07/2015

Eficácia?: Sim
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NC N°
02

Processo
Gestão de
Resíduos

Critério
4.4

Tipo de Não Conformidade
Menor

Prazo para execução
das ações corretivas

Auditor

90 dias (junto ao FUP)

BUS

Disposição inadequada de resíduos em depósito intermediário
Evidenciado desvios com relação ao controle operacional da adequada disposição de
resíduos em locais específicos, em desacordo às diretrizes estabelecidas no documento
PO-SUS-010: Gerenciamento de Resíduos, revisão 1.0, data: 15/03/2015, item 6.4
Armazenamento de Resíduos, subitem 6.4.1 - Depósito de Resíduos Classe I, conforme
exemplos de evidências:
1) Baia de Segregação de Resíduos identificada como "Metal", Localização: Horto São
Nicolau;
Descrição da Não
Conformidade

- Presença de seis tambores (cor laranja), sem identificação, e contendo resíduos
contaminados de borrachas (Classe I);
- Presença de tambor de 200 l, vazio, e contendo residual de produto Multigear EP SAE
85W - 140;
- Presença de tambor vazio de 200 l, e contendo residual de produto Rando MV 68;
- Resíduos de sucata metálica sem contaminação, dispostas em tambor identificado
como "Resíduo Classe I

Análise de Causa

Falha operacional na disposição do resíduo proveniente do campo
no local de armazenamento de resíduos classe I. Esta situação tem
sido evidenciada apenas na equipe do turno noturno.

Data: 04/07/2015

- Avaliar se existe a necessidade de readequação e/ou reforço da
sinalização do local e se há lacunas no conteúdo do treinamento
ministrados aos funcionários;

Ação Corretiva

- Reforçar junto a TODA equipe operacional da colheita e
manutenção sobre a disposição e armazenamento correto na
central de resíduos;

Data: 04/07/2015

- Implantar sistemática para identificar os recipientes de resíduos
Classe I na entrada da central de resíduos com a fonte geradora
(Colheita, Manutenção, Silvicultura...) em todos os turnos.
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NC N°

Processo

Status

NC N°
03

Processo
Gestão da
Saúde

Critério

Tipo de Não Conformidade

Fechada, analisar a
eficácia na próxima
auditoria de
manutenção

Critério

Data:04/07/2015

Tipo de Não Conformidade

1.3

Maior

Prazo para execução
das ações corretivas

Auditor

Eficácia?: Sim

Prazo para execução
das ações corretivas

Auditor

90 dias (junto ao FUP)

JBC

Evidenciado o não atendimento a potabilidade de água, contrariando a Portaria
Número 2914/11 do Ministério da Saúde. Parâmetro em desacordo: Coliformes
totais.
Evidências Objetivas:
Relatórios de Ensaios Laboratoriais:
Número: 02307/15 – Fazenda Caetê – Torneira da saída do poço janeiro de
2015;
Número: 02308/15 – Fazenda Caetê – Torneira da casa do morador de fevereiro
de 2015;

Descrição da Não
Conformidade

Número: 02308/15 – Fazenda Coqueiros – Torneira da casa do morador de
2015;
Número: 00665/15 – Fazenda Coqueiros – Torneira da cozinha de janeiro de
2015;
Número: 00665/15 – Fazenda Coqueiros – Torneira da cozinha de janeiro de
2015.
Ressalta-se que o consumo de água para estes pontos amostrados nesta
auditoria, não foi suspenso. Verificar a abrangência para outros pontos de
consumo.
Além disto, o Plano de Amostragem estipulado pela Arauco não está sendo
atendido, haja visto que diversas análises não foram realizadas entre novembro
de 2014 e março de 2015.
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NC N°

Processo

Análise de Causa

Prazo para execução
Auditor
das ações corretivas
Não aplicação dos requerimentos do Manual Corporativo Gestão de
Água Potável. Falha de gestão.
Data: 04/07/2015
Critério

Tipo de Não Conformidade

- Nos pontos considerados impróprios ao consumo pela presença
de coliformes, implantar imediatamente o uso de água mineral em
galões e providenciar a sinalização dos locais (água potável ou não
potável):
- Fazenda Caête;
- Fazenda Coqueiros;
- Fazenda São Nicolau;
- Fazenda Barra Mansa.
- Solicitação dos laudos de potabilidade dos galões de 20 litros das
empresas fornecedoras de água mineral;
Ação Corretiva

Data:04/07/2015
- Realizar verificação de abrangência do tema para todas as demais
unidades florestais Arauco (fora do escopo CERFLOR – Campo do
Tenente, Tunas do PR e Sengés);
- Desenvolver um projeto de cloração para os pontos de captação
de água para consumo humano e instalar o sistema visando
assegurar o cumprimento dos padrões de potabilidade
- Providenciar a realização das limpezas e desinfecção das caixas
d’ água previamente a instalação dos cloradores.

Status

NC N°
04

Processo
Gestão de
Terceiros

Descrição da Não
Conformidade

Fechada, analisar a
eficácia na próxima
auditoria de
manutenção

Critério
1.3d

Data:04/07/2015

Tipo de Não Conformidade
Menor

Eficácia?: Sim

Prazo para execução
das ações corretivas

Auditor

90 dias (junto ao FUP)

JBC

Evidenciado que as empresas de transportes de madeiras as quais são contratadas pela
Arauco, não estão contempladas no programa de monitoramento das empresas
terceirizadas, contrariando a letra d do critério 1.3 da norma do Cerflor.
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NC N°

Processo

Análise de Causa

Critério

Tipo de Não Conformidade

Prazo para execução
das ações corretivas

Auditor

Não houve definição de sistemática, método e responsabilidades para a
realização do monitoramento trabalhista nas transportadoras devido ao
grande número de empresas que operam para a ARAUCO, o que gera alto
Data:
volume de informações e documentos necessários para controle e avaliação
04/07/2015
e a atual equipe não permitia absorver tal responsabildiade. A ARAUCO
também está em fase de definição e reavaliação das bases contratuais
dessas empresas.
- Definição das novas bases contratuais do transporte florestal junto as
empresas;
- Reestruturação funcional da coordenação de Logística Florestal através da
incorporação de três novas pessoas (desde 15/06) para o desempenho de
novas funções na área incluindo a responsabilidade de executar o
monitoramento;

Ação Corretiva

- Definição e estabelecimento de procedimentos para coleta, ordenamento,
análise e controle da documentação das transportadoras florestais;

Data:04/07/
2015

- Implantar o procedimento e iniciar os monitoramentos;
- Análisa crítica parcial 2015 do monitoramento documental das
transportadoras.

Status

Fechada, analisar a
eficácia na próxima
auditoria de manutenção

Data:04/07/2015

Eficácia?: Sim
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NC N°
02

Processo
Gestão de
Resíduos

Critério
4.4

Tipo de Não Conformidade
Menor

Prazo para execução
das ações corretivas

Auditor

90 dias (junto ao FUP)

BUS

Disposição inadequada de resíduos em depósito intermediário
Evidenciado desvios com relação ao controle operacional da adequada disposição de
resíduos em locais específicos, em desacordo às diretrizes estabelecidas no documento
PO-SUS-010: Gerenciamento de Resíduos, revisão 1.0, data: 15/03/2015, item 6.4
Armazenamento de Resíduos, subitem 6.4.1 - Depósito de Resíduos Classe I, conforme
exemplos de evidências:
1) Baia de Segregação de Resíduos identificada como "Metal", Localização: Horto São
Nicolau;
Descrição da Não
Conformidade

- Presença de seis tambores (cor laranja), sem identificação, e contendo resíduos
contaminados de borrachas (Classe I);
- Presença de tambor de 200 l, vazio, e contendo residual de produto Multigear EP SAE
85W - 140;
- Presença de tambor vazio de 200 l, e contendo residual de produto Rando MV 68;
- Resíduos de sucata metálica sem contaminação, dispostas em tambor identificado
como "Resíduo Classe I

Análise de Causa

Data:
Data:

Ação Corretiva
Status

Data:

Eficácia?: Sim/Não
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NC N°
03

Processo
Gestão da
Saúde

Critério
1.3

Tipo de Não Conformidade
Maior

Prazo para execução
das ações corretivas

Auditor

90 dias (junto ao FUP)

JBC
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NC N°

Processo

Critério

Tipo de Não Conformidade

Prazo para execução
das ações corretivas

Auditor

Evidenciado o não atendimento a potabilidade de água, contrariando a Portaria
Número 2914/11 do Ministério da Saúde. Parâmetro em desacordo: Coliformes
totais.
Evidências Objetivas:
Relatórios de Ensaios Laboratoriais:
Número: 02307/15 – Fazenda Caetê – Torneira da saída do poço janeiro de
2015;
Número: 02308/15 – Fazenda Caetê – Torneira da casa do morador de fevereiro
de 2015;

Descrição da Não
Conformidade

Número: 02308/15 – Fazenda Coqueiros – Torneira da casa do morador de
2015;
Número: 00665/15 – Fazenda Coqueiros – Torneira da cozinha de janeiro de
2015;
Número: 00665/15 – Fazenda Coqueiros – Torneira da cozinha de janeiro de
2015.
Ressalta-se que o consumo de água para estes pontos amostrados nesta
auditoria, não foi suspenso. Verificar a abrangência para outros pontos de
consumo.
Além disto, o Plano de Amostragem estipulado pela Arauco não está sendo
atendido, haja visto que diversas análises não foram realizadas entre novembro
de 2014 e março de 2015.

Análise de Causa

Data:
Data:

Ação Corretiva
Status

NC N°

Processo

Data:

Critério

Tipo de Não Conformidade

Eficácia?: Sim/Não

Prazo para execução
das ações corretivas

Auditor
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NC N°
04

Processo
Gestão de
Terceiros

Descrição da Não
Conformidade

Critério
1.3d

Tipo de Não Conformidade
Menor

Auditor

90 dias (junto ao FUP)

JBC

Evidenciado que as empresas de transportes de madeiras as quais são contratadas pela
Arauco, não estão contempladas no programa de monitoramento das empresas
terceirizadas, contrariando a letra d do critério 1.3 da norma do Cerflor.

Análise de Causa

Data:
Data:

Ação Corretiva
Status

Prazo para execução
das ações corretivas

Data:

Eficácia?: Sim/Não
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