RELATÓRIO DE AUDITORIA
MANEJO FLORESTAL S USTENTÁVEL – PRINCÍPIOS, CRITÉRIOS E
INDICADORES PARA PLANTAÇÕES FLORESTAIS.
PADRÃO NORMATIVO: NBR 14.789: 2012 - CERFLOR

EMPRESA AUDITADA:
RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA
(WestRock)
DIVISÃO FLORESTAL
ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO:

“MANEJO FLORESTAL DE FLORESTAS PLANTADAS DE PINUS spp. E DE EUCALIPTUS
spp NOS SEGUINTES MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA: BELA VISTA DO
TOLDO, CANOINHAS, IRINEÓPOLIS, ITAIÓPOLIS MAFRA, MAJOR VIEIRA, PORTO UNIÃO,
TIMBÓ GRANDE E TRÊS BARRAS, E NOS SEGUINTES MUNICÍPIOS DO ESTADO DO
PARANÁ: ANTÔNIO OLINTO, FERNANDES PINHEIRO, LAPA, MALLET PAULO FRONTIN,
REBOUÇAS, SÃO JOÃO DO TRIUNFO E SÃO MATEUS DO SUL ”.

Data: de 07/06/2017 a 09/06/2017
3ª AUDITORIA DE MANUTENÇÃO

Pedro José da Silveira Junior

Auditor Líder

Bureau Veritas Certification
Praça Pio X, 17 – 8o andar
RIO DE JANEIRO/RJ – BRASIL

SUMÁRIO

SUMÁRIO ....................................................................................................................................... 2
1.

INFORMAÇÕES GERAIS......................................................................................................... 3
1.1

Histórico da organização ............................................................................................... 3

1.2 Contatos na Organização para o processo de Certificação ....Erro! Indicador não definido.
2. Identificação do OCF – Organismo de Certificação ................................................................... 8
2.1 Responsável pelo OCF ......................................................................................................... 9
3. Planejamento e Realização da 1ª Auditoria de Manutenção ................................................. 10
4. Equipe de Auditoria ............................................................................................................. 10
5. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria: .......................................................... 11
6. Alterações no Escopo do Certificado. ................................................................................. 14
7. Processos Auditados........................................................................................................... 14
8. Relatório Detalhado – Evidências da Equipe de Auditoria .................................................. 15
8.1. Resultado da Avaliação dos Princípios e Critérios Cerflor – Manejo Florestal ............ 50
9.

Não Conformidades Registradas ..................................................................................... 52

10. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas .................................................. 55
11. Conclusão da 1ª Manutenção ........................................................................................... 56

2

1.

INFORMAÇÕES GERAIS

1.1

Histórico da organização

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

A WestRock é uma nova empresa com uma longa história para contar na
indústria de papel e embalagens. As duas empresas que se juntaram para
formar a WestRock, a MeadWestvaco e a RockTenn, operam há mais de um
século.
A RockTenn foi formada pela fusão entre a Rock City Packaging e a
Tennessee Paper em 1973. A MeadWestvaco foi formada pela fusão entre a
Mead Corporation e a Westvaco, em 2002. Ambas as fusões combinaram
grandes empresas (e seus nomes) em empresas de ainda mais sucesso. O
mesmo pode ser dito da WestRock.
WestRock Brasil
No Brasil, são mais de 2.500 funcionários, em negócios de Beauty & Personal
Care, Healthcare e Home & Garden, com uma unidade de Plásticos Primários
e, possui uma estrutura integrada com 54 mil hectares de florestas para
produção de fibras, uma unidade de produção de papel e 4 plantas de
conversão de papelão ondulado.
Divisão Florestal da WestRock
Através de práticas científicas de reflorestamento, a WestRock planta as
árvores utilizadas no processo de fabricação do papel.
As várias etapas, desde a produção de sementes melhoradas até o corte final
e transporte de madeira à fábrica, envolvem intensas atividades de
gerenciamento florestal e programas de pesquisa.
O programa de reflorestamento em Três Barras, SC, começou em 1958,
dezesseis anos antes da inauguração da fábrica de papel. As plantações de
pinus e de eucalipto são suficientes para garantir 100% das necessidades de
madeira da fábrica (Figura 1.2)
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Figura 1.2 – Localização do Empreendimento Florestal

1.2 Unidades de Manejo Florestal objeto da Certificação
As áreas de Manejo Florestal pertencentes a WestRock, estão distribuídas ao
todo em 17 municípios, localizados no Sul do Estado do Paraná (08
municípios) e no Planalto Norte no Estado Santa Catarina (09 municípios),
conforme ilustra a Fig.1.3. A sede da Divisão Florestal está localizada no
município de Três Barras, SC.
Todas as áreas (100%) são próprias e foram adquiridas a partir da segunda
metade da década de 50, constituídas por propriedades que variam de 10 a
2.500 hectares, inseridas no polígono delimitado pelas seguintes coordenadas
UTM nos pontos extremos:
Coordenadas UTM ( polígono ): 7.175.979 e 7.046.027 N
623.042 e 497.043 E
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Fig. 1.3 – Distribuição das Áreas de Manejo nos Estados de SC e PR por
município
Nas áreas de manejo florestal no dois Estados (SC e PR), a empresa
desenvolve manejo de plantações florestais de eucalipto e de pinus em uma
área total de 54.541,00 hectares, sendo 27.318,00 hectares de plantio,
22.647,00 hectares de preservação/reserva (Figura 1.3.3) e 4.671,00 hectares
para outras finalidades (Tabela 1.3.1 e 1.3.2).
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Estado
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná
Total:

Município
Antonio Olinto
Fernandes Pinheiro
Lapa
Mallet
Paulo Frontin
Reboucas
Sao Joao do Triunfo
Sao Mateus do Sul

Área Total da
Rigesa (ha)
3817
370
607
50
183
77
3210
5209
13525

Área de Efetivo
Plantio (ha)
2088
191
227
0
131
27
1382
3148
7194

Área de
Preservação
Permanente e
Reserva Legal (ha)
1492
163
371
49
33
47
1482
1805
5443

Outros Usos *
237
16
9
1
19
3
346
256
888

* Outros Usos: Estradas, Aceiros, Áreas em Transição e Construções.
Tabela 1.3.1 - Área de Plantio, Preservação Permanente e Reserva Legal da Rigesa no Estado do Paraná.

Estado
Santa Catarina
Santa Catarina
Santa Catarina
Santa Catarina
Santa Catarina
Santa Catarina
Santa Catarina
Santa Catarina
Santa Catarina
Total:

Município
Bela Vista do Toldo
Canoinhas
Irineopolis
Itaiopolis
Mafra
Major Vieira
Porto Uniao
Timbo Grande
Tres Barras

Área Total da
Rigesa (ha)
3139
5244
691
1906
11812
3612
2694
3168
8804
41070

Área de Efetivo
Plantio (ha)
627
1899
256
1336
6166
1710
1466
1888
5360
20707

Área de
Preservação
Permanente e
Reserva Legal (ha)
2413
2944
413
439
3345
1617
1138
1137
2164
15609

Outros Usos *
99
401
23
131
2302
285
90
144
1280
4755

* Outros Usos: Estradas, Aceiros, Áreas em Transição e Construções.
Tabela 1.3.2 - Área de Plantio, Preservação Permanente e Reserva Legal da Rigesa no Estado de Santa Catarina.

Fomento Florestal
O Programa de Fomento Florestal, como alternativa a produção de matéria-prima
vegetal, abrange 24 municípios da região e uma área de 14.000 hectares de efetivo
plantio.
As atividades do programa de fomento florestal na Divisão Florestal da WestRock
vêm sendo desenvolvidas desde a década de 80, junto às comunidades rurais,
através de doações de mudas a pequenos e médios produtores rurais como forma
e promover e difundir a atividade florestal, ressaltando sua importância econômica e
social.
Através da doação de mudas de pinus e de orientação técnica sobre sua plantação,
empresários do ramo madeireiro e produtores rurais estão bastante confiantes de
que se trata de um bom negócio para todos: produtor, meio ambiente e empresas
que utilizam a madeira como matéria-prima.
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O Programa de Fomento Florestal da Divisão Florestal da WestRock está
estruturado de forma a atender um número crescente de participantes, os quais
são cadastrados pela companhia e recebem, além de mudas, a assistência
técnica necessária ao sucesso dos seus empreendimentos.
Atualmente é distribuída um milhão de mudas de pinus por ano e o sucesso do
programa reflete-se nos mais de 10 mil hectares de terras reflorestadas. Mais
de 1.500 produtores já foram beneficiados com o Fomento Florestal WestRock.

Figura 1.3.3 – Distribuição de Áreas de Preservação Permanente,
Reserva Legal e Hidrografia
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:
1.3 Responsável pela Organização
Ali Abdul Ayouby - Diretor Florestal
Avenida Rigesa 2929, Três Barras/SC
CEP: 89490 - 000
Fone: (0xx47) 3621 5251
Email: ali.ayoub@mwv.com

1.4 Contato na Organização para o processo de Certificação
Eduardo Mota – coordenador de SIG
Avenida Rigesa 2929, Três Barras/SC
CEP: 89490 - 000
Email: eduardo.mota@westrock.com

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. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100 - Torre C - 4º andar
Vila Cruzeiro - São Paulo - SP
CEP 04726-170
Fone: (0**11) 2655-9000
Fax: (0**11) 2655-9000

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

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

9

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 RIGESA 2017 - NBR 14.789 - CERFLOR 3A

DIA/AUDITOR

PEDRO SILVEIRA

05/06
segunda manhã

CARLOS BUSNARDO

JULIANA COLPAS

MARIA AUGUSTA

Reunião de abertura e alinhamento da programação (integrada com auditoria FSC)

07/06
quarta manhã

Atividade florestal: Aplicação de
produtos químicos (herbicida ou
formiga)

Princípio 1:Encargos legais (C 1.3)

07/06
quarta tarde

NC anteriores; Conversão (C 3.2)
Povos indígenas (C 3.2)

Impacto ambiental - fauna e flora
C 2.1, 3.4, 3.6

Monitoramento
C 4.1, 4.2

RH - C 2.3
C 3.1, 3.3

08/06
quinta manhã

Areas de Relevante Interesse
Ecológico (C 3.5)
Recuperação de área degradada,
APP, RL. (C 3.2)

Atividade Florestal - colheita,
transporte e estradas

Atividades Florestais (Silvicultura) -

Principio1: Posse e uso da terra (C
1.2); Pragas e doenças

08/06
quinta tarde

Projetos sociais comunidade:
Avaliação do desempenho e visita
Visita ao órgão ambiental (FATMA)

Fluxo do produto florestal (C 2.4)
Relações comunitárias e direito dos
trabalhadores
(C 1.3, 2.2, 2.3, 4.3, 5.1 )

Gestão de SST; Plano de
emergência; Incêndios

09/06
sexta manhã

Viveiro Florestal - produção de
mudas e armazenamento de
resíduos (C 3.1)
Plano de manejo (C 2.2, 2.3)

Princípio 1: Legislação, licenças
(C 1.1)

Acordo coletivo de trabalho; Visita ao
Sindicato dos Trabalhadores

09/06
sexta tarde

Principio 5 Cerflor: Desenvolvimento
socio-ambiental e comunicação

Armazenamento de produtos
químicos; resíduos (C 4.3, 4.4)

Analise de pendências e compilação de relatórios; Reunião de encerramento;

4. Equipe de Auditoria
Auditor Líder:

Pedro José da Silveira Junior, Engenheiro
Florestal; MSc. Saneamento, Meio Ambiente
e Recursos Hídricos.

Auditores:

Juliana Bueno Colpas, bióloga.
Carlos Alberto Busnardo, engenheiro químico
Maria Augusta Godoy, engenheira florestal.
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5. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria:
Aroldo Cordeiro Pacheco – encarregado produção de sementes e mudas
Márcio Alves Fernandes – viveirista Junior
Gisela Andrejow – gerente de melhoramento
Carolina Damaso – analista administrativo
Diego B. Cruz – engenheiro ambiental
Eduardo Mota – coordenador do SGI
Nilson Oliveira – supervisor (Peres Florestal)
Edmilson Pereira da Silva – trabalhador rural (Peres Florestal)
Adilson Olegário – trabalhador rural (Peres Florestal)
Guilherme Rubine – gerente de silvicultura
Cinara de Oliveira Coelho – analista de comunicação
Orivaldo Maciel - diretor administrativo do hospital de Três Barras, SC.
Lilian Leite – assistente social da APAE de Três Barras, SC.
Dorotéia Latschuky – diretora pedagógica da APAE de Três Barras, SC.
Manoel Salvador – coordenador do SIG.
Francine Nader – engenheira florestal da FATMA – Fundação Ambiental de SC.
Mariane Murakami – bióloga da FATMA - Fundação Ambiental de SC.
Jacson Roberto Guimarães - Gerente de Meio Ambiente
Diego Bonjiorno Cruz - Engenheiro de Meio Ambiente
Éder Leandro de Lima - Comprador de Madeira
Wilson Pieper Júnior - Supervisor de Pátio de Madeira
Luiz Fernando Pospor - Analista de Faturamento
Sidnei da Silva – Balanceiro
Jarbas Edésio Perrelli - Engenheiro Florestal Júnior de Colheita Florestal

11

Edison Luiz Kelczeski - Coordenador de Estradas
Roberto Pedron - Engenheiro Florestal Regional Sênior / Supervisor de Colheita
Francisco Rodrigo Simas - Encarregado Extração / Transporte de Madeira
Estevão do Nascimento Vieira - Operador de Processadores Florestais
Antônio Pauluk - Operador de Máquinas Florestais
Nicolau Hupalo - Operador de Processadores Florestais
Edenilson José Massaneiro - Operador Balanceiro
Élcio José Krupach - Operador de Máquinas Florestais
Edenilson José Freitas Gonçalves – Motorista – Empresa Energia Madeiras
Waldemar de Lima: Motorista de Ônibus – Empresa Empresa: Transporte Hieira Ltda.
Guilherme Rezende da Cunha Rubini - Gerente de Silvicultura
Paulo Guilherme de Lima - Encarregado de Silvicultura
Paulo Rogério Diduch - Encarregado de Silvicultura
Cidnei Bento da Luz - Motorista do Ônibus – Marcelo Peres EPP (Peres Agroflorestal)
Juliana Pascoski - Técnica de Segurança do Trabalho - EPP (Peres Agroflorestal)
Jonathan da Cruz Carneiro: Rurícola – Marcelo Peres - EPP (Peres Agroflorestal)
Rodrigo Taborda Ribas - Rurícola – Marcelo Peres - EPP (Peres Agroflorestal)
Carlos Alberto Hladezuk - Rurícola – Marcelo Peres - EPP (Peres Agroflorestal)
Marcos Jonko - Rurícola – Marcelo Peres - EPP (Peres Agroflorestal)
Anderson Luiz de Oliveira - Rurícola – Marcelo Peres - EPP (Peres Agroflorestal)
Luís Daniel Opchinski - Motorista de Caminhão - Marcelo Peres - EPP (Peres
Agroflorestal)
Márcio Diduch - Técnico em Segurança do Trabalho
Fábio Henrique Ferlin - Engenheiro de Silvicultura Sênior
Aldo Ezidio – Gerente Comercial
Simone Pangratz – Analista Comercial
Luiz Antonio Souza – Supervisor de topografia
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Eduardo Mota – Coordenador do Sistema de Gestão
Cinara Coelho – Analista de Comunicação
Rodrigo Rosa – Assistente de Comunicação
Manoel Salvador Filho – Coordenador de SIG e Inventário Florestal
Julio Cesar de Christo – Engenheiro de SIG junior
Rubens Lima – Coordenador de Silvicultura
Wilson Hendler – Operador de máquina (aplicação de herbicida) e líder d e equipe
Mauro Santos Freitas – operador de máquina (aplicação de herbicida)
Venir Gollante – Motorista de Caminhão Pipa
Franco Schinato – Engenheiro Florestal Júnior
Fabio Ferlin – Engenheiro Florestal Senior – Silvicultura/Pragas e Doenças
Gisela Andrejow – Gerente de Melhoramento Florestal
Tiago Chupel – Gerente Geral de Operações Florestais
Jivago Costenaro – Coordenador Comercial
Tiane Pombo – Analista de Recursos Humanos
Marcio Jose Diduch – Técnico de Segurança do Trabalho/Patrimônio
Ricardo Medeiros Gonçalves – Técnico de Análise de Solo Análise Vegetal
Adilson Bonette Calves – Operador de Máquinas Florestais (próprio Rigesa)
Adriano Erzinger - Operador de Máquinas Florestais (próprio Rigesa)
Caliton Herbest – Proprietário da empresa Herbest & Herbest (silvicultura)
Kércio Antonio Correa – Operador de Feller
José de Jesus de Paula – Operador de Motosserra
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6. Alterações no Escopo do Certificado.
Não houve alterações no escopo de certificação.
7. Processos Auditados

Processos Auditados

Detalhamento das evidências

Gestão da CoC

Aspectos e impactos ambientais,
documentação de gestão, atendimento à
legislação, plano de manejo, biodiversidade,
monitoramentos.

Silvicultura

Preparo de solo, plantio, manutenção,
aplicação de herbicida e combate a formigas,
monitoramentos, cuidados ambientais,
segurança e saúde no trabalho .

Colheita

Planejamento, operação, monitoramentos,
cuidados ambientais; baldeio e transporte de
madeira, segurança e saúde no trabalho .

Viveiro Florestal

Preparo de solo, plantio e seleção de mudas;
armazenamento de insumos e defensivos;
cuidados ambientais, segurança e saúde no
trabalho .

Programas Sociais e Partes Interessadas

Visita a projetos sociais e partes
interessadas; Verificação do andamento de
projetos sociais implantados e demandas das
partes interessadas. Comunicação

Adubos, Agrotóxicos e Resíduos.

Armazenamento, manejo, aplicação,
monitoramento, e destinação final.

Recuperação Ambiental

Recuperação de áreas degradadas, reserva
legal e preservação permanente.

14

8. Relatório Detalhado – Evidências da Equipe de Auditoria

Legislação/Licenças e monitoramento legal (Critério: 1.1)
Evidenciado o documento PGI 003: Requisitos Legais e Outros Requisitos, revisão 08,
data da revisão: 07/02/2014, elaborado com o objetivo de estabelecer os
procedimentos para identificar e acessar os requisitos legais e outros requisitos
aplicáveis às atividades, produtos e serviços desenvolvidos pela Divisão Florestal,
além de analisar o atendimento legal e normativo, incluindo: Regulamentos florestais,
ambientais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e tributários.
Evidenciado que a empresa contratada realiza o levantamento preliminar dos
requisitos legais e/ou outros requisitos nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal,
aplicáveis às atividades desenvolvidas.
Após o levantamento preliminar, é verificada a real situação das atividades, produtos
e/ou serviços realizados, através de entrevistas, análise de documentos, verificação do
levantamento de aspectos / impactos, perigos e riscos e/ou outras fontes de
informação, sendo consolidado o GCL – Gerenciamento da Conformidade Legal –
Legislação e Outros Requisitos, programa que contempla o texto integral, descrição e
análise das obrigações originadas dos requisitos legais e outros, aplicáveis ao Sistema
de Gestão da organização.
Evidenciado que os requisitos legais e outros requisitos constantes do SISLEG /GCL
são atualizados mensalmente, ou sempre que necessário, e a avaliação do
cumprimento da legislação é realizada pelos Gestores de área.
Evidenciado respectiva Base Legal atualizada em 05/06/2017, contemplando a
identificação de setecentos e um (701) requisitos legais, e cinco mil quinhentos e onze
(5511) Obrigações Legais, contemplando as legislações nos âmbitos federal, estadual
e municipal.
Evidenciado para a organização WestRock, a identificação de cento e nove (109)
Requisitos Legais Estaduais, distribuídos conforme seguem:
- Decretos: 10 requisitos;
- Instrução Normativa: 30 requisitos;
- Leis: 16 requisitos;
- Lei Complementar: 1 requisito;
- Nota Técnica: 11 requisitos;
- Portaria: 24 requisitos
a) Portaria FATMA Nº 242/2014 e Nº 162/2015, as quais especificam que a partir de
08/11/2015 a emissão de MTR deverá ser feita exclusivamente pelo Sistema MTR;
b) Portaria FATMA Nº 209/2014, emitida em 14/11/2014, a qual dispõe especifica que
a atividade de plantio ou reflorestamento com espécies florestais nativas ou exóticas
independem de autorização prévia.
- Resoluções: 15 requisitos;
- Resolução Conjunta: 1requisto;
- Resolução Normativa: 1 requisito.
Evidenciado respectivas legislações municipais relativas aos Municípios de áreas de
atuação, conforme exemplos de evidências:
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1) Canoinhas: dois requisitos
- Lei Nº 4.274 de 19/12/2007: Dispõe sobre o estudo prévio de impacto de vizinhança
e dá outras providências;
- Lei Complementar Nº 21, de 20/12/2007: Institui o Código de Postura do Município
de Canoinhas e dá outras providências.
2) Mafra: 2 requisitos
- Lei Nº 1.973, de 16/12/1991: Dispõe sobre o zoneamento do uso do solo do
perímetro urbano da sede do município e dá outras providências;
- Lei Complementar Nº 24, de 05/03/2012: Dispõe sobre normas de saúde e vigilância
sanitária no Município de Lavra e estabelece penalidades e dá outras providências.
Evidenciado a identificação de quatrocentos e dezoito (418) requisitos legais no âmbito
federal, como por exemplo:
- Lei: 33 requisitos
a) Lei Nº 5197, de 03/01/1967: Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras
providências;
b) Lei Nº 5709, de 07/10/1971: Regula a aquisição de imóvel rural por estrangeiro
residente no país ou pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil, e dá
outras providências;
- Decreto: 33 requisitos
a) Decreto Nº 158, de 02/07/1991: Promulga a Convenção Nº 160 da Organização
Internacional do Trabalho – OIT sobre Estatísticas do Trabalho.
b) Resolução CONAMA Nº 237/97, relativa à renovação da Licença Ambiental de
Operação, Artigo 18, o qual especifica que a Renovação deve ser efetuada em um
prazo ao menos de 120 dias.
Evidenciado respectivas Licenças e monitoramentos associados, conforme exemplos
de evidências:
1) Portaria Nº 14, de 05/02/2015, emitida pela Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico Sustentável, e relativa à Outorga do Direito de Uso de
Recursos Hídricos, relativo ao Poço Artesiano 1 localizado na Sede da empresa,
conforme segue:
- Coordenadas UTM (m) do ponto de captação (SIRGAS 2000): 7109583-N e 569383E;
- Vazão máxima captada por hora: 5,8 m3;
- Volume máximo captado diário: 58 m3;
- Finalidade do uso: irrigação de viveiro de mudas de Pinus e eucalipto;
- Regime de captação: 10 horas por dia.
Evidenciado a conformidade dos respectivos registros “Controle de Consumo de Água
– Viveiro 1”, relativos ao ano de 2017, Volume Outorgado Diário: 58 m3, conforme
segue:
- Janeiro 2017: Consumo Diário Médio: 40 m3;
- Fevereiro 2017: Consumo Diário Médio: 40 m3;
- Março 2017: Consumo Diário Médio: 36 m3;
- Abril 2017: Consumo Diário Médio: 14 m3;
- Maio 2017: Consumo Diário Médio: 10 m3.
2) Licença Ambiental de Operação relativa aos três Caminhões Comboios, emitidas
pela FATMA – Fundação do Meio Ambiente, emitida em 06/10/2016 e válida por
quarenta e oito meses, conforme seguem:
- Nº 6251/2015, Parecer Técnico Nº 8133/2015, relativas aos caminhões placas: QHQ
7334, QHQ 7344, QHQ 7354.
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Evidenciado respectivos registros relativos ao Caminhão Placa GHQ 7344, conforme
seguem:
1) Motorista: Evandro Luiz Arruda de Oliveira, Curso de Atualização para Condutores
de Veículo de Transporte de Produtos Perigosos, período: 15/07/2016 a 16/07/2016,
carga horária: 16 horas/aula, om validade: 15/07/2021, Registro: 03097379548,
RENACH: SC093038422, Categoria: AE.
Evidenciado a conformidade do respectivo Conteúdo Programático, de acordo ao
estabelecido em disposições legais.
- Curso de Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis (NR 20),
carga horária: 20 horas, período: 03, 04, 10, 11 e 17/10/2016;
- Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos – CIPP, data da
inspeção: 20/06/2016, e data de validade: 20/06/2017,
- Certificado de Inspeção Veicular, idem, INMETRO
Documento RTQ 5 – Inspeção de Veículos Rodoviários Destinados ao Transporte de
Produtos Perigosos – PT Anexo II;
- Alvará Policial Nº 943 / 2017, emitido em 01/03/2017 e válido até 28/02/2018, e
emitido pelo Setor de Fiscalização de Produtos Controlados - 22ª Delegacia Regional
de Polícia de Canoinhas.
3) Autorização de Uso de Recurso Hídrico – Definido como Insignificante Nº 023/2016,
emitida pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável –
Diretoria de Recursos Hídricos – DRHI / Gerência de Outorga e Controle de Recursos
Hídricos – GEORH em 18/11/2016 e relativa à captação de água superficial do Rio
Sem Nome, Captação declarada de 110,0 m3/mês, água utilizada para a diluição de
herbicidas no cultivo de Pinus e eucalipto, Fazenda Frei Rogério, Município de Porto
União / SC.
Evidenciado que de acordo com o Artigo 7º da Portaria SDS Nº 35/2006 (Secretaria de
Desenvolvimento Sustentável), independem de outorga as captações com vazões
máximas inferiores a 1,0 m3/h.
4) Autorização para Corte de Vegetação Nº 215/2017, emitida pela FATMA Coordenadoria de Desenvolvimento Ambiental de Mafra, emitida em 06/04/2017 e
válida até 05/10/2018, Tipo de exploração: Supressão de Vegetação exótica em APP
em área rural, contemplando 2,5732 há em distintas Fazendas, como por exemplo:
a) Fazenda 327, 02478 há de RL com Pinus;
b) Fazenda 335, 0,9803 há de APP com Pinus.
Corte ainda não iniciado, Volume total: 712 m3
5) Autorização de Corte Nº 171/2016, emitida em 28/03/2016 e válida até 27/03/2017,
Tipo de Exploração: Supressão de Vegetação de Exótica e APP em área rural, 737
árvores, 277,0 m3.
6) Licença Ambiental de Operação Nº 7664/2013, emitida pela FATMA em 02/09/2013
e válida por 48 meses, e relativa ao Posto de Abastecimento de Combustíveis
localizado na sede, Atividade; 42.32.10, composto por dois tanques de 30.000 l de
Diesel e um Tanque de 15.000 l de gasolina comum, e instalados dentro de uma bacia
de contenção, com pista para abastecimento coberta com duas bombas de diesel e
uma bomba de gasolina.
Evidenciado “Recibo de Documentos – FCEI Nº 452317, emitido em 05/05/2017, e
relativo ao Requerimento de Renovação da Licença Ambiental de Operação.
Evidenciado no item Condições Específicas, que no décimo dia útil de Dezembro de
cada ano, deve ser enviado os resultados analíticos em planilha com interpretação dos
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procedimentos de amostragem para os parâmetros; TPH, pH, Sólidos Sedimentáveis,
óleos e graxas, da Caixa de Separação de Água e Óleo.
Evidenciado Resumo dos Resultados da Amostra Nº 378240/2016-0, emitido por
Merieux NutriSiences, data da coleta da amostra: 30/12/2016.
Evidenciado a conformidade dos respectivos resultados, conforme estabelecido na
Resolução CONAMA 430/11, data de emissão: 13/05/2011, Artigo 16.
Evidenciado respectivo TAC – Termo de Ajustamento de Conduta, estabelecido entre
o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, Fundação do Meio Ambiente
(FATMA) e Rigesa, Celulose, Papel e Embalagens SA em 11/11/2009, e relativo à
execução do Plano de Recuperação Ambiental - PRA, constante no item 1.5 da
Cláusula Primeira, com prazo máximo de oito anos, de acordo com a metodologia
científica de adequação ambiental nele prevista, obedecendo ao Plano de Colheita
Florestal existente em Área de Preservação Permanente, conforme consta no item 1.3.
Evidenciado respectivo Relatório Anual de Execução (RAE), emitido em 27/03/2016, e
relativo ao ano de 2016, para fins de atendimento do Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC), celebrado entre WestRock, FATMA e Ministério Público.
Evidenciado que o monitoramento dos requisitos legais é efetuado em forma regular e
periódica, de acordo com frequências estabelecidas, sendo devidamente registrado na
Base Legal SISLEG, conforme exemplo de evidência:
- Lei Nº 9748, DE 30/11/1994, Estadual: Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos
Hídricos e dá Outras Providências
- Data do Atendimento: 16/05/2017, Status: Atendido.

Documentação de Terras (Critério 1.2)
Todas as propriedades da empresa estão escrituradas no cartório civil. Evidenciadas
as seguintes matrículas:
- Rivadavila Ribas Correia – adquirida pela Rigesa, Celulose, Papel e Embalagens
Ltda em 1977; Comarca de Canoinhas, 1 oficio de notas,, Livro 137. Área 508.060m2.
- Jairo Woehl- adquirida pela Rigesa, Celulose, Papel e Embalagens Ltda em 1975;
Comarca de Canoinhas, 1 oficio de notas,Livro 172. Área 232.660m2.
- Abílio Felix da França - adquirida pela Rigesa, Celulose, Papel e Embalagens Ltda
em 1974; Comarca de Canoinhas, 1 oficio de notas,, Livro 169. Área 87120m2.
Verificado planilha de acompanhamento de disputas de terras – 3 pendências
relacionadas ao uso da terra:
Autos n°0500128-67.2013.8.24.0032 – Ação Reivindicatória Foro Itápolis – 15
alqueires de terra com plantio de Pinus.
Autosn°0304427-20.2016.8.24.0015 – Manutenção de Posse Foro Canoinhas –
Soluções amigáveis foram buscadas para 80 alqueires de terras, mas foram
infrutíferas, gerando ação de manutenção de posse pela Rigesa.

18

Autos n°0300958-29.2017.8.24.0015 – Ação Reivindicatória Foro Canoinhas –
reivindica área de plantio da Rigesa, audiência marcada para 12/6/2017.
Verificado Planilha de Acompanhamento de pendências administrativas –
georreferenciamento e emissão de certificado do INCRA. Há ainda pendências
significativas, que devem ser monitorados seus avanços durante as auditorias de
anuais.
Verificado Procedimento Documentado para resolução de conflitos, com resolução
amigável sempre que possível.

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel, Papelão, Cortiça, Artefatos
de Papel, Materiais Plásticos, Químicos e Áreas de Reflorestamento de Três
Barras e Região (SC) - (Critério 1.3)
Hamilton de Lima: Presidente do SITIPELCO – Principais considerações conforme
seguem:
- Significativa melhoria nas relações entre o Sindicato e a empresa WestRock nos
últimos anos, quando comparada com gestões anteriores;
- Bom relacionamento com a empresa WestRock, sendo as negociações pautadas
dentro de um clima de respeito entre as partes e foco na melhoria das condições de
trabalho;
- Ponto de contato: Samuel – Gerente de RH ou Ali;
- Contatos com o Diretor da empresa Leomar Schimelz, com relação ao tratamento de
tema de aprovação de pauta em Assembleia (Cartão Alimentação), segundo mês com
resultados positivos; (R$ 192,00/mês);
- Visitas regulares às frentes de trabalho, sempre comunicadas previamente à
empresa, exceção com relação à comunicação anônima de que os funcionários na
região de Ireneópolis estavam sendo alojados, quando a Convenção Coletiva
estabelece que em se tratando de distâncias de até 100 km, o alojamento não é
necessário. Após a constatação do fato comunicado, a situação foi prontamente
regularizada pela empresa WestRock, não sendo identificados desvios adicionais;
- Na visão do Presidente do Sindicato, as condições de infraestrutura e de segurança
nas frentes de trabalho, pessoal próprio e terceirizado são plenamente adequadas;
- Reclamações de funcionários e de prestadores de serviços, são isoladas, e estão
associadas à principal reclamação relativa ao dimensionamento de efetivo: Menos
pessoas para a quantidade de trabalho. De acordo com informações do Presidente do
Sindicato, a organização WestRock está “Com um foco na produtividade e redução de
custos, e muitas vezes há redução de efetivo, com sobrecarga de trabalho para os
demais trabalhadores”;
- Inexistência de reclamações relativas às condições de saúde e segurança no
ambiente de trabalho;
- Processos de homologação de eventuais demissões sendo realizados em estrito
cumprimento legal;
- Foi comentada pelo Presidente do Sindicato a existência de uma reclamação
trabalhista desde o ano de 1988, e relativa ao pagamento de Insalubridade, tanto para
a área florestal e industrial, a qual se encontra atualmente no STE, e sem prazos para
julgamento final.
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Pagamento de Impostos e Tributos (Critério 1.3)
Evidenciando amostralmente as retenções e impostos dos prestadores de services
abaixo:
Toda a sistemática de gestão de terceiros a n´vel tributário, está prevista no
procedimento P18-01 Aquisição de Materiais e Serviços, Revisão 11.
-

FT Segurança e Serviços Ltda. prestador de serviço de segurança
patrimonial:
Certidão negativa de débitos FGTS – Código de controle 2017031903004053541401–
válida no momento da retenção abril 2017;
Certidão negativa de débitos Ministério da Fazenda – Código de controle
DCA0SB9UZLRT8591 – válida no momento da retenção abril 2017;
Certidão negativa de débitos municipais – Código de controle DAAZODNLVST3011 –
válida no momento da retenção abril 2017.
- Herbst & Herbst Ltda. prestador de serviço de silvicultura:
Certidão negativa de débitos FGTS – Código de controle 2017052003144105120150–
válida no momento da retenção abril 2017;
Certidão negativa de débitos Ministério da Fazenda – Código de controle
6132.D85A.CA0SB9UZL – válida no momento da retenção abril 2017;
Certidão negativa de débitos municipais – Código de controle 1067/2017 – válida no
momento da retenção abril 2017;
- Marcelo Peres. prestador de serviço de silvicultura:
Certidão negativa de débitos FGTS – Código de controle 2017031905372764302540–
válida no momento da retenção abril 2017;
Certidão negativa de débitos Ministério da Fazenda – Código de controle CA87.
B37A.0B03.DF2F – válida no momento da retenção abril 2017;
Certidão negativa de débitos municipais – Código de controle 572/2017 – válida no
momento da retenção abril 2017.
- Servmade - prestador de serviço de motosserra:
Certidão negativa de débitos FGTS – Código de controle 201704260358540971942–
válida no momento da retenção abril 2017;
Certidão negativa de débitos Ministério da Fazenda – Código de controle
17014000638716 – válida no momento da retenção abril 2017;
Certidão negativa de débitos municipais – Código de controle 833/2017 – válida no
momento da retenção abril 2017.
-

Transportes Lucker - prestador de service de transporte de Madeira:

20

Certidão negativa de débitos FGTS – Código de controle 2017051305464279276050–
válida no momento da retenção abril 2017;
Certidão negativa de débitos Ministério da Fazenda – Código de controle
17014000638716 – válida no momento da retenção abril 2017;
Certidão negativa de débitos municipais – Código de controle 1001/2017 – válida no
momento da retenção abril 2017.
- Rigesa Papel e Celulose Ltda.,
Certidão negativa de débitos FGTS – Código de controle 2017019280291829381–
válida no momento da retenção de maio 2017;
Certidão negativa de débitos Ministério da Fazenda – Código de controle
DCA0DC01928019 – válida no momento da retenção de maio 2017;
Certidão negativa de débitos municipais – Código de controle DBCNYTR2017 – válida
no momento da retenção de maio 2017.

Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho (Critérios 1.1 e 1.3).
Evidenciado de forma amostral na fazenda Ruthes, que tanto a frente de trabalho
como a empresas contratada Herbst & Herbst Ltda., que os quesitos de segurança
estavam sendo atendidos, frente ao uso de EPIs adequados, conforme PPRA.
Evidenciado que tanto as empresas terceirizadas como a propria Rigesa possuem os
responsáveis de segurança do trabalho, conforme preconiza a NR07.
Evidenciado o planejamento de treinamento de saúde e segurança conforme
legislação, incluindo as Normas Regulamentares.
Registros de treinamentos amostrados:
-Matrícula: 0291 – Treinamento de NR 31 realizado em 20/02/2017;
-Matrícula: 0356 – Treinamento de NR 31 realizado em 20/02/2017;
-Matrícula: 1209 – Treinamento de NR 31 realizado em 20/02/2017;
-Matrícula: 1817 – Treinamento de NR 31 realizado em 20/02/2017;
-Matrícula: 1928 – Treinamento de NR 31 realizado em 20/02/2017.

21

Evidenciado a estatística de acidente de próprios e terceiros:
Em 2016 houve 02 acidentes de trabalho sem afastamento, tanto para próprio e
terceiros;
Em 2017 houve 01 acidente de trabalho sem afastamento, tanto para próprio e
terceiros.
Checados as investigações de ambos acidentes, os quais se apresentaram
adequados: RGO:01928; RGO:9102.
Não foram evidenciadas mulheres em campo, no entanto a empresa está consciente
das condições atividades compatíveis e seguras para sua saúde e integridade física.
Frente à amostragem na fazenda Ruthers:
- Estavam ocorrendo as atividades de silvicultura (preparo de solo) e colheita realizada
pela empresa contratada Herbst & Herbst Ltda., e os trabalhadores florestais estavam
com os EPIs adequados, conforme previsto no PPRA válido até julho de 2017. Foram
evidenciados os check lists dos equipamentos skidder, trator e feller, os quais se
apresentaram adequados.
Outros documentos evidenciados:
-

Luiz Carlos Hendler. – PPRA e PCMOs válidos até dezembro/2017;

-

KLT Recursos Florestais Ltda. – PPRA e PCMOs válidos até novembro/2017;

-

FT Seg. E Serviços Ltda. – PPRA e PCMOs válidos até janeiro/2018;

-

Trans-Dargel Ltda. – PPRA e PCMOs válidos até janeiro/2018.

-

ASOs, válidos até dezembro/2017:

-

Matrícula: 0291

-

Matrícula: 0356

-

Matrícula: 1209

-

Matrícula: 1817

-

Matrícula: 1928

Custos e Inventário (Critério 2.2)
Verificado planejamento estratégico de custos e faturamento.
Verificados os custos operacionais globais e individuais. Planejamento a médio e
longo prazo evidenciados
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Pinus – modelos de crescimento e produção para áreas inventariadas e não
inventariadas.
Amostras circulares – 227 m2 de área. Facilita operacionalmente.
Inventário aos 7 anos e 14 anos. Parcelas temporárias. Cerca de 2500 ha
inventariadas anualmente, entre 21 mil há de Pinus de área total.
Não há inventário pré-corte, pois o corte raso é geralmente aos 14 anos. Desvio de
cerca de 2%.
Grid de 175m x 175m – uma parcela a cada 3,06 ha. Parcelas circulares neste grid,
medidas DAPs, altura (índice de sítio), com medição de 7 árvores dominantes e
codominantes.
Eucalitpus – área total de 5.880 ha de plantio.
Grid de 175m x 175m – 3,06 ha. Parcelas circulares neste grid, medidas DAPs, altura
(índice de sítio), com medição de 7 árvores dominantes e codominantes. Parcelas de
301 m2 circulares e permanentes. Os índices de sítio são calculados pelas 3 árvores
dominantes.
Inventários com 3, 5 e 7 anos chegando até 9 anos. O eucalipto é mais sensível às
alterações, por isso as parcelas são permanentes.
Sistema LATIS, atualizações no ArcGIS. Talhões com aproximadamente 14 anos
apresentam um volume de 600 m3/há, ou 400 ton/há. IMA de cerca de 40 m3/há/ano.
Atualmente, cerca de 5.800.000 m3 de volume de madeira total de Pinus – estoque
florestal. Em diversas idades.
Atualmente, cerca de 800.000m3 de volume de madeira total de eucaliptos – estoque
florestal. Em diversas idades. IMA do eucalipto cerca de 40 m3/ha/ano. – verificados
nos plantios de 7 anos de idade.
Corte Raso – reforma em 100% das áreas que são colhidas através do plantio de
novas mudas de pinus e eucaliptos.
Pinus: As áreas colhidas desde 2012 verificadas. Os volumes e áreas variam entre
1000 a 2000 há/ano e volumes de 660- 1306000 ton. Um a média de 1milhão de
toneladas colhidos anualmente (cerca de 1500 há). Estes valores variam conforme
estratégia comercial e logística da Organização.
Em 2016, foram colhidos 1081 ha, 662.000 ton de madeira de pinus.
Eucalipto: Colhidos 671 ha colhidos, 360.000 ton de madeira.
Cerca de 50% da produção é destinada à venda de toras (floresta de 17 anos). O
restante é enviado para a fábrica de celulose (floresta com 15 anos ou menos).
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Toras de madeira – para serraria e laminação; ou fábrica da Rigesa; sementes,
mudas, erva mate. Somente madeira será vendida como certificada

Plano de Manejo Florestal (Critérios 2.2 e 2.3)
Verificado o documento Plano de Manejo Florestal, MGI 032, versão 09.
- Descrição dos recursos florestais a serem manejados
- Técnicas de manejo florestal.
- Taxa de colheita de produtos florestais (madeira para celulose) e seleção de
espécies (eucaliptus e pinus)
- Medidas de identificação e proteção de espécies raras, endêmicas, ameaçadas ou
em perigo de extinção.
- Verificado no sistema LATIS mapas contendo as comunidades existentes no entorno
da UMF. Locais de especial significado cultural, ecológico, econômico ou religioso
foram locados nestes mapas.
- medidas de caráter preventivo ou corretivo baseadas em avaliações de impactos
ambientais e sociais.
- Descrição de metodologias de inventário florestal
- Locais de especial significado cultural, ecológico, econômico ou religioso
identificados.
A empresa conta com procedimentos e instruções de trabalho documentadas para
execução das atividades conforme descrito no plano de manejo. As revisões anuais e
alterações do plano de manejo são realizadas de forma compatível com a frequência
dos monitoramentos e as modificações ocorridas no manejo. Evidenciado nas
entrevistas em campo a conscientização dos trabalhadores acerca de suas
responsabilidades em relação à implementação do plano de manejo, incluindo os
cuidados ambientais relativos às suas atividades.

Fluxo do produto florestal (Critério 2.4)
Evidenciado Instrução de Trabalho, ICM 061: Comercialização de Madeiras, revisão
26, data: 10/05/2017.
Evidenciado respectivos registros FCM 061.01: Formulário para Avaliação de
Fornecedores de Toretes, data: 01/06/2017, conforme segue:
- Identificação do Fornecedor: 658261, Razão Social: Souza e Souza Extração,
Transporte e Comércio de Madeira Ltda. – ME, CNPJ: 16.868.039/0001-65.

24

Evidenciado respectivos registros, conforme seguem:
- Registro de Empregado;
- Acordo Sindical, estabelecido junto ao Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da
Construção e Mobiliário de Canoinhas e Sindicato de Serrarias, Carpintarias,
Tanoarias, Madeiras Compensadas, Aglomeradas e Chapas de Fibras de Madeira de
Canoinhas, válido para o período de 01/05/2017 a 30/04/2018;
- Matrícula Nº 30086.
Evidenciado respectivos registros FCM 061.02: Formulário para Avaliação de
Cavacos, Avaliação de Fornecedores de Cavacos, conforme exemplos de evidências:
1) Madem SA Indústria e Comércio de Madeiras e Embalagens, CNPJ:
87.547.238/0003-81, Fornecedor de Cavacos para Processo, Não Certificado FSC ou
CERFLOR, e sim com Madeira Controlada; Identificação do Fornecedor no Sistema
SAP: 632951
2) R. Brautigam & Cia. Ltda., CNPJ: 82036641/0001-60, Identificação do Fornecedor:
644717, data da avaliação: 10/05/2017, Produto fornecido para a empresa: Biomassa.
Evidenciado respectivos cadastros das empresas autorizadas a fornecimento de
madeiras para a empresa, nas modalidades: Pinus FPTB, Eucalipto FPTB; Cavaco
Limpo, Pátio Calmon Pinus e Pátio Calmon Eucalipto.
Evidenciado a Instrução de Trabalho IT10-02: Atividades do DL – Almoxarifado /
Recebimentos / Balança / Revisão de Faturas / Controle de Madeiras, revisão 6, data
da revisão: 05/04/2017.
Evidenciado a adequada identificação e rastreabilidade das cargas de madeira
recebidas, horário de recebimento de Segunda, 06h00min a Sábado às 18h00min,
conforme exemplos de evidências:
1) DANFE Nº 000536107, data: 05/06/2017, Transportadora: Encolog Ltda., Placa do
Cavalo: QHQ 4304, Placas dos Reboques: QHL 4349 e QHL 4369, Material: Toretes
de Eucalyptus (5,0 a 7,0 m), Peso líquido: 34,580 t, Procedência: Fazenda Bugre,
Município de Três Barras, INCRA Nº 8161322501202, Folha de Pesagem Nº
0000069476.
Evidenciado respectiva indicação na Nota Fiscal, conforme segue:
- “Madeira Proveniente de Floresta Certificada Manejo Florestal CERFLOR NBR
14789:2012 – Certificação Nº BR-20528-1; FSC-STD-BRA-01-2014 V1-0 PT, Nº
Certificado VC-FM/CoC-131668 (Código de Licença FSC –C1316681.
Evidenciado Folha de Pesagem (gerada no campo), contemplando informações
diversas, como por exemplo:
- Nº da Guia de Serviço: 0000069476, Nota Fiscal: 000536107, Nº Interno:
0005197638, Data de Entrada: 05/06/2017, Hora de Entrada: 09;46, Data de Saída:
05/06/2017, Hora de Saída: 12h01min, Fazenda: 0000209367 – Bugre, Espécie: 1303
– Eucalyptus, Região: 005, Talhão: 173, Peso Bruto: 57.000 kg, Peso Tara: 22.420 kg,
Peso Líquido: 34580, Prefixo Máquina: T 331, Tipo de Floresta: Normal.
2) DANFE Nº 000536105, data: 05/06/2017, Transportadora: Encolog Ltda., Placa do
Cavalo: QHD 0358, Placas dos Reboques: QHM 8997, QHM 8987, Material: Toretes
de Pinus (1,50 a 2,40 m), Peso líquido: 34,510 t, Procedência: Fazenda Lauro Pereira,
Município de Itaiópolis, INCRA Nº 8160430691593, Folha de Pesagem Nº
0000069481.
Evidenciado respectiva indicação na Nota Fiscal, conforme segue:
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- “Madeira Proveniente de Floresta Certificada Manejo Florestal CERFLOR NBR
14789:2012 – Certificação Nº BR-20528-1; FSC-STD-BRA-01-2014 V1-0 PT, Nº
Certificado VC-FM/CoC-131668 (Código de Licença FSC –C131668.
Evidenciado Folha de Pesagem (gerada no campo), contemplando informações
diversas, como por exemplo:
- Nº da Guia de Serviço: 0000069481, Nota Fiscal: 000536105, Nº Interno:
0005197615, Data de Entrada: 05/06/2017, Hora de Entrada: 10h14min, Data de
Saída: 05/06/2017, Hora de Saída: 11h46min, Fazenda: 0000209100 – Lauro Pereira,
Espécie: 1101, Toretes de Pinus com casca, Região: 059, Talhão: 023, Peso Bruto:
56890 kg, Peso Tara: 22.470 kg, Peso Líquido: 34510 kg, Prefixo Máquina: T 323,
Tipo de Floresta: Normal.
Evidenciado respectiva DANFE Nº 25619, data: 05/06/2017, recebimento de toretes de
eucaliptos, Madeira Controlada, Fornecedor: Procopiak Compensados e Embalagens
SA, Transportadora: Compensados e Embalagens SA, Placa do Veículo: ALF 0796,
Peso estimado: 27,00 t, Peso real pesado na Portaria: 26490 kg, Fazenda São João,
Município: Três Barras, Matrícula: 8386.
Evidenciado no Campo “Dados Adicionais” / Informações Complementares, a ausência
de informações relativas à identificação da Cadeia de Custódia.
Evidenciado “Quadro de Transporte de Madeira – Acompanhamento e Direcionamento
de Caminhões”, e relativas às Fazendas no dia 05/06/2016, conforme exemplos de
evidências: Ruthes, Barra Grande, Fazenda Bugre
1) Transportadora Encolog
- Horário: 09h00, Caminhão: QHD 0368, Fazenda Ruthes, Toretes de Pinus;
2) Trans Luker
- Hora: 11h30min, Caminhão: GZV 2000, Destino: Fazenda Barra Grande, Toretes de
Pinus;
3) Trans Olsen
- Hora: 12h00min, Caminhão: QHG 5017, Destino: Fazenda Bugre, Toretes de
Eucalipto.
Evidenciado Balança Mettler Toledo, Capacidade: 100.000 kg, Entrada: Data de
Calibração: 10/05/2017, válida: 05/05/2018, Certificado Nº 264837, calibrada por
Toledo do Brasil.
Evidenciado Balança de Saída: Mettler Toledo, capacidade: 80.000, Data de
Calibração: 08/05/2017, válida: 08/05/2018, Certificado Nº 264834, calibrada por
Toledo do Brasil.
Evidenciado na Balança a utilização do Sistema PEG, contemplando a aferição de
pesos de entrada e saída.
Viveiro Florestal, Fazenda Paredão, Três Barras, SC. (Critérios: 3.1)
O viveiro ocupa uma área de 10,00ha produzindo atualmente 4.200.000 de mudas de
pinus Taeda e Ellioti que são utilizadas nos plantios próprios, vendas externas e
fomento. A muda é produzida por semente e em raiz nua; o solo do viveiro recebe
adubação química (Superfosfato triplo 150Kg/ha, NPK 8:20:20 150kg/ha) e orgânica
(esterco de galinha 4300kg/ha). As mudas recebem irrigação (se nescessário) até os
05 meses sendo esta reduzida gradualmente para evitar excesso de crescimento. A
muda está pronta para plantio no campo a partir do sexto mês. Existe controle de
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lagarto (Orthene) e fungos (Cercobin para Dumping Off) e ervas daninhas (Scoult).
Rotação de leguminosa é utilizada no controle de tiririca e adubação verde. A água é
captada do rio do tigre por bombeamento. Existe no viveiro um cômodo que recebe,
armazena e destina embalagens de produtos químicos utilizados no campo. Verificado
formulário de controle de recebimento de resíduos.
A empresa mantém um setor de pesquisa florestal que através do melhoramento
genético desenvolve experimentos voltados a identificação de espécies de maior
produtividade adaptabilidade às características regionais. Como exemplo, eucaliptus
Benthamii, para áreas mais frias.
Verificados:
- Portaria nº 14 de 05/02/2015 – Outorga irrigação de viveiro de mudas de pinus e
eucalipto localizado na sede.
- Certidão nº 073/2007 – dispensa de Licença de operação e outorga do viveiro II.
- Licença Ambiental de Operação nº 10849/2012 validade de 48 meses, para a
captação de água em poços profundos (viveiro sede).
- Certificado de Inscrição no Registro Nacional de Sementes e Mudas – RENASEM,
número SC-00249/2005, válido até 26/12/2017.
- Laudo de qualidade do efluente da bacia de sedimentação do viveiro II (ponto 2), de
21/02/2017.
- IT IPE 077, revisão 17: Produção de mudas
- Registro de acompanhamento diário da produção de mudas, de 10/05/2017.
- Registro de acompanhamento diário da expedição de mudas, entre 15/05 e 02/06/17.
- Controle de consumo de água – viveiro II, de abril e maio/2017
- Controle de calibração de pulverizadores; aplicações entre março e abril de 2017.

Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais (Critério: 3.2)
A empresa não identificou populações indígenas na UMF e seu entorno. Duas
comunidades tradicionais (Faxinais) foram identificadas no entorno de propriedades no
estado do Paraná.
Verificados:
- Sistema LATIS: mapas contendo as comunidades existentes no entorno da UMF.
- Estudo de caracterização dos faxinais Água Amarela de Cima e Emboque, de 2015.
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- INCRA: lista de identificação de comunidades Quilombolas, 05/02/2016.
- FUNAI: Estudo sobre povos indígenas em Santa Catarina.
- Estudo de caracterização dos faxinais Água Amarela de Cima e Emboque, avaliação
dos impactos das operações florestais nas comunidades e medidas de prevenção,
controle e mitigação desses impactos identificados.
- Sistema LATIS: mapas contendo as comunidades existentes no entorno da UMF.
Identificados cemitérios nas localidades Taio, Península e Taunay, dentro das áreas
da Rigesa. A empresa mantém as estradas de acesso a estas áreas e permite o
acesso das populações tradicionais nas áreas identificadas como sítios de especial
significado.

Recuperação de Áreas Degradadas (Critério: 3.2)
- Evidenciado TAC – Termo de Ajustamento e Conduta assinado com Ministério
Público Estadual em 11/11/2009 com vistas a recuperação de APPs conforme a
legislação ambiental.
- Relatório de auditoria externa para avaliação dos projetos de recuperação de áreas
degradadas; elaborado pelo BVC, em 29/02/2016.
- Planilha de controle de regeneração de exóticas em APP (pinus e eucalyptus) para
cumprimento do TAC.
- Relatório anual de cumprimento do TAC, de 27/03/2017, protocolado no Ministério
Público de SC em 29/03/2017.
- Caderno de mapas 2017, contendo as propriedades e áreas em recuperação.
- Verificado em campo a retirada de Pinus em APP: Fazenda Henrique de Barros, em
Major Vieira, SC, Talhões 02 (1,42 ha), 03 (1,66 ha), 07 (0,66 ha) em processo
satisfatório de recuperação.

Conversões de Terras (Critério 3.2)
Evidenciado o estudo de imagens multitemporais comparativas: 1994 e 2015,
realizada pela empresa especializada Senografia – Desenvolvimento e geo soluções.
A área de execução do mapeamento do Uso do Solo e do Multitemporal, envolveu 66
propriedade da WestRock que estão distribuídas em 14 municípios, sendo no Estado
de Santa Catarina os municípios de Irineópolis, Canoinhas, Bela Vista do Toldo, Major
Vieira, Monte Castelo, Três Barras, Mafra e nos estados do Paraná os municípios são
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Lapa, Antônio Olinto, São João do Triunfo, São Matheus do Sul, Fernandes Pinheiro,
Rebouças e Mallet.
O trabalho envolveu analisar primeiramente imagens do ano de 1994 e 2015, sendo
imagens de satélites de Landsat 8 e OLI respectivamente.
Ano: 1994 – cena 221/78: Data: 09/07/1994 – resolução pixel 30metros – Foramato
TIF – Composição: 5R4G3B;
Ano: 2015 – cena 221/78: Data: 21/07/205 – resolução pixel 15metros – Foramato TIF
– Composição: 5R4G3B;
Nesta auditoria, amostralmente detalhadas as comparações das fazendas:
-

Propriedades: 419; 419A; 420; 421; 430; 435; 438; 439; 461.

Vigilância Patrimonial (Critérios: 3.3; 3.6)
Evidenciado o documento Instrução de Trabalho IST 068: Vigilância de Fazendas,
revisão 18, data da revisão: 10/06/2016, elaborado com o objetivo de estabelecer
procedimentos para ordenar as operações de vigilância das Fazendas na Divisão
Florestal e procedimentos para registros de ocorrências de: Incêndios florestais,
criminosos, invasões, roubos, caça e pesca predatória, junto à Polícia e à órgãos
ambientais, quando da identificação destas naturezas em propriedades da WestRock.
Evidenciado respectivo folder “Recomendações de Acesso às Áreas WestRock”, o
qual é entregue às comunidades quando da realização de atividades de colheita, bem
como aos novos funcionários próprios e terceirizados por ocasião do processo de
integração.
Evidenciado que o acesso às propriedades é permitido em alguns locais, desde que as
normas sejam respeitadas.
Evidenciado adicionalmente a realização de DDS em frequência anual, conforme
exemplo de evidência:
- Controle de Frequência, Treinamento: DDS Recomendações de Acesso às Áreas da
WestRock e 425 Sem Acidentes (Pessoal Próprio), data: 09/01/2017, horário:
05h00min, 116 pessoas.
Evidenciado a execução de rondas programadas, com carro, realizadas através da
empresa FT Serviços, desde o ano de 2008, durante o horário comercial, sendo a
mesma realizada com a participação de três Técnicos Florestais. Adicionalmente, há
mais seis de Vigilantes pertencentes à empresa FT Segurança (desde 1998), os quais
realizam atividades de segurança patrimonial para as máquinas e equipamentos que
permanecem no campo no período noturno.
Evidenciado adicionalmente que a organização WestRock conta com cinco Torres de
Observação, sendo as mesmas localizadas em Três Barras, Mafra, e Major Vieira
(SC), e Antônio Olinto e São João de Triunfo no Estado do Paraná, as quais operam
basicamente no período de julho a setembro de cada ano, coerente com o período de
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maior criticidade de incêndios florestais, prestando adicionalmente um serviço
adicional de vigilância patrimonial durante o período de funcionamento.
Constatado junto aos Gestores da área, que duas Torres de Observação já foram
adquiridas, as quais serão instaladas em Mafra e Porto União, e no presente momento
a organização está aguardando a autorização do IBAMA para a devida instalação, a
qual deverá ocorrer até Agosto 2017.
Evidenciado respectivos registros relativos à realização das atividades de Vigilância de
Fazendas, emitidos por SegurançaForte, contemplando detalhada descrição dos
eventos e documentação fotográfica, conforme exemplos de evidências:
1) Data: 11/10/2016, VTR Nº 380, Regiões Visitadas: Ribeirão Raso 10, Paiol Velho
18, Rio Claro 24, Descrição do evento: Novo furto de erva mate em dois pontos na
Fazenda Ribeirão Raso (Bela Vista do Toldo – SC), com corte e furto de
aproximadamente 120 árvores de grande porte da área de APP, Talhão 53;
Evidenciado respectivo Boletim de Ocorrência, Registro Nº 00048-2016-04516, emitido
dia 11/10/2016 pela Delegacia de Polícia de Canoinhas.
2) Data: 22/07/2016, VTR Nº 375, Regiões Visitadas: Weinhardt 25, Musialak 82 e
Toppel 80, Descrição do evento: Alvejamento da infraestrutura da Torre de Prevenção
de Incêndio localizada na Fazenda Weinhardt 25, localizada no Município de São
Mateus do Sul, sendo constatado cerca de dez tiros disparados, os quais atingiram
muros, vidros e paredes.
Evidenciado por ocasião das inspeções nos locais de trabalho, a disponibilidade de
placas de sinalização e advertência, posicionadas em locais específicos.
Evidenciado a disponibilidade de Cronograma relativo à substituição gradual de placas
de sinalização, processo iniciado em Dezembro 2015, e previsão de conclusão em
Dezembro 2017, com a substituição de onze placas.

Monitoramento de Incêndios Florestais (Critério: 3.3)
Evidenciado a disponibilidade de Base de Dados – Controle Geral de Incêndio –
WestRock, contemplando detalhadas informações relativas às ocorrências de todos os
incêndios ocorridos desde a década de 60.
Evidenciado respectiva estatística de ocorrência de incêndios, conforme exemplos de
evidências:
1) Ano de 2015
- Área média queimada por ocorrência: 2,6 ha;
- Áreas Queimadas: Corte Raso: 7,66 ha; Pinus: 1,0 ha; Nativa: 9,56 ha;
- Número de Ocorrências: Corte Raso: 5; Pinus: 1; Nativa: 1.
2) Ano de 2016
- Área média queimada por ocorrência: 2,3 ha;
- Áreas Queimadas: Corte Raso: 14,20 ha; Eucalyptus: 2,31 ha; Pinus: 12,97 ha;
- Número de Ocorrências: Nativa: 4; Eucalyptus: 2; Pinus: 7.
3) Ano de 2017
- Área média queimada por ocorrência: 0,26 ha;
- Áreas Queimadas: Nativa: 0,01 ha; Corte Raso: 0,50 ha;
- Número de Ocorrências: Corte Raso: 1; Nativa: 1.
Evidenciado a disponibilidade de respectivos registros FSI – Relatório de Incêndio
Florestal, conforme exemplo de evidência:
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- Data da ocorrência: 18/03/2017; Início do fogo: 21h15min; Início do Combate:
23h45min; Extinção do Fogo: 03h30min; Local de Ocorrência: Município de Itaiópolis,
Região 40, Fazenda Leonel; Gênero / Espécie: Pinus taeda; Ano de Plantio: 2001;
Idade: 16 anos; Área Queimada: 0,5 ha, Origem: Criminosa.
Evidenciado respectivas informações adicionais, documentação fotográfica, Boletim de
Ocorrência, Registro Nº 00348-2017-0000198, lavrado junto à Delegacia de Polícia de
Três Barras em 20/03/2017, e Relatório de Ocorrência emitido por SegurançaForte,
Código Nº FT 3 Barras 004, emitido em 18/03/2017.
Evidenciado que o monitoramento das variáveis meteorológicas é efetuado em
frequência diária, e registrado no Boletim Variáveis Meteorológicas – Medições
Diárias, sendo constatada a disponibilidade de Base de Dados contemplando
informações desde o ano de 2017.
Pragas e Doenças (Critério 3.3)
Procedimento MSI 032,rev08 – Manejo de Pragas e Doenças Florestais
Principal praga do Pinus – vespa da madeira (Sirex Nocilio). Controle biológico com a
espécie Deladenus siricidicula – parasitoide produzido e distribuído pela Embrapa. O
procedimento já é utilizado há décadas no sul do Brasil, e já é consolidado no Estado.
O parasitoide esteriliza a fêmea da vespa da madeira.
Monitoramento de 2016 – sistemática consiste em verificar infestação dos plantios
acima de 8 anos, são instaladas armadilhas e inoculação com nematoides com acima
de 1% de infestação no talhão. NO ano passado, somente 65 ha foram tratados, num
universo de 11 mil hectares de florestas acima de 8 anos.
A vespa da madeira foi introduzida no Brazil no final da década de 80. Atualmente,
encontra-se sob controle.
Macaco Prego (Sapajus nigritus) – vem causando danos nos plantios de Pinus. O
macaco se alimenta da seiva da árvore, principalmente na parte superior. Os ataques
se iniciam logo após a redução de disponibilidade do pinhão, (julho a novembro). Após
este período, há frutos disponíveis e os ataques não são mais significativos. Tudo
indica que a falta de alimentos gerou os ataques nos plantios de Pinus.
A Embrapa acompanha a população de macacos pregos, e não há superpopplação de
macacos. Há programas de enriquecimento de APPs para fornecer outra fonte de
alimentos, baseados em artigos científicos para a melhor dieta destas populações.
Os níveis de danos chegam a ser significativos – Região de Mafra sofreu os principais
ataques. A empresa desenvolveu um monitoramento das fazendas nesta região, par
avaliar as populações e iniciou o plantio de Eucalyptus no local.
Evidenciado projeto de cooperação técnica em 2015 entre Embrapa e Rigesa, pelos
próximos 15 anos (até 2031). O programa inclui plantio de Pinus patula (menos
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palatável) e plantio de frutíferas da dieta do macaco prego. Em 2017, foi iniciado o
censo das populações.
Plantios de nativas em APPs – serão necessárias cerca de 110 mil mudas de 25
espécies – destas, muitas espécies ainda não são encontrados em viveiros da região.
Os plantios de enriquecimento em 3 fazendas nos 3 próximos anos – cronograma
evidenciado. Até o momento, foram plantadas cerca de 16 mil mudas em diversas
APPs da empresa.
Para Eucalyptus sp – formigas cortadeiras é a principal praga. Verificado que a
formiga quénquén é a que predomina nas regiões (A. crassipinus). Não há aplicação
de sulfluramida em áreas naturais. Controle sistemático somente no pré-plantio. Os
monitoramentos são realizados por MIPIS de 5g. Monitoramento de uso de
sulfluramida verificado desde 2004. Flutuações nas quantidades indicam 0,15-0,41
kg/ha para Pinus e Eucalyptus nos últimos 7 anos. Os controles para Pinus são
realizados somente no primeiro ano de plantio. Para Eucalyptus, são realizados
monitoramentos anuais, com aplicação localizada conforme infestação. Meta da
empresa de 0,5kg/ha de sulfluramida, que equivale a 1,23 g/ha de ingrediente ativo.
Projeto de Manejo Integrado para Controle de Formigas Cortadeiras em florestas de
Pinus e Eucalytus entre a WestRock e FUNCEMA, 2016 – estabelece novas
alternativas de redução de uso de químicos e controle. Testes já iniciados. Relatório
parcial de junho/2017 – Embrapa, já disponível e verificado. O projeto faz pesquisas
com fungos e outros agentes patogênicos não químicos.
Procedimento ISI 073 – Controle de Formigas, ver 11 evidenciado.

Melhoramento Florestal – Critério 3.3
Verificados os programas de melhoramento, desde 1998, com introduções de novos
materiais para melhorar a variabilidade genética. Atualmente, P taedae e P elliotii. O
programa de melhoramento de pinus já possui cerca de 50 anos, e encontra-se
adaptado às condições locais.
Eucaliptos utilizados: E. dunnii e E. benthamii.
Produção de pinus por sementes e eucalipto dunnii (clonal) e benthami (sementes).
Há pesquisas com híbridos de pinus para busca de maior volume e resistência a baixa
temperatura.
Camcore – programa cooperativo de conservação e material genético – oferece
alternativas de espécies para plantios silviculturais. A importação de materiais
genéticos é feita pela Camcore. Verificado pedido de importação no Ministério da
Agricultura, com quarentena no IAC em Campinas-SP.
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Verificado Ofício MAPA SSV/DDA/SFA#0134, importação deferida para importação de
Eucalyptus badjensis.
Não há utilização de OGMs na WestRock.

Áreas de Alto Valor de Conservação (Critério: 3.5)
Conforme o Relatório de Investigação de Áreas de Alto valor de Conservação, de
junho de 2006, a gruta Santa Emídia foi considerada como área de alto valor em
função de atender necessidades básicas de comunidades locais no aspecto religioso.
Evidenciados:
- PGI 009: Identificação e Classificação de Áreas de Alto Valor de Conservação
(AAVC) e Sítios Especiais.
- Plano de Ação para identificação de FAVC.
- Estudo denominado “Caracterização da fauna e da Flora em Áreas Naturais e em
Restauração” com vistas a levantar fauna, flora, indícios da presença de espécies
endêmicas, raras, ameaçadas ou em perigo de extinção, de fevereiro de 2017.
- Relatório de Identificação de sítios especiais, de novembro de 2016.
- Relatório de Investigação de Áreas de Alto valor de Conservação: Gruta Santa
Emídia, junho de 2016. O estudo definiu a gruta com área de alto valor.
- Relatório anual AAVCs – critérios 1 a 6, junho 2017.

– Aplicação de Herbicida Mecanizado “over the top” (Critérios: 4.3 e 1.3)
Faz Bugre, Região 5, talhão 18: Verificado nas frentes de serviço que funcionários
estavam com EPI´s (com exceção de protetores auriculares – NC menor aberta). NO
local havia banheiros, com papel e toalha par higienização, água potável, lona,
cadeiras e bancos. Procedimentos e registros disponíveis no campo.
Verificado que a empresa possui uma das mais baixas dosagens de herbicidas por ha,
nos reflorestamentos de eucalyptus e pinus. O controle pe realizado somente no
primeiro ano de plantio das mudas. As áreas visitadas apresentam entrelinha com
muitas espécies de gramíneas e outras ervas de folha larga, mas as mesmas não
comprometem o crescimento dos plantios. A empresa demonstrou comprometimento
em otimizar o uso racional, baixando ao máximo o uso de químicos. O fornecedor de
Scout estabelece um máximo de 2,5 kg/ha, mas a empresa utiliza uma média de
1,37kg/ha.
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A redução do período de pousio entre colheita e plantio possibilitou a retirada de uma
atividade de herbicida em pré-plantio, pois a área já é automaticamente plantada, sem
a necessidade de controle de daninhas.
Controle de entrega de embalagens vazias de agrotóxicos evidenciados. Verificado
que as NFs, data, produto e quantidade, tipo de embalagem e peso. Entrega para
ACODEPLAN, em MAFRA –SC. Envio de 933 embalagens. Verificado NF 112803,
vinculada à receita Agronômica 007, registro 046899-1, ART 6110540-8, responsável
Guilherme Cunha, aplicação de 480 kg de Scout em 320 há de Pinus, dosagem de 1,5
a 2,5 kg/ha.
Verificada recomendação de 1,25 kg/ha na Faz Bugre, em área total, aplicação “ over
the top” – aplicação mecanizada. Política de redução possibilitou a redução do uso de
químicos no local.
Verificado registro de treinamento do funcionário Venir Galante – preparo de calda de
glifosato. Certificado Sintesc – 20h de treinamento- Aplicação e Manipulação de
Agrotóxicos e 1os Socorros- 28-29/4/2017.
Verificado CA de uniformes de aplicação de herbicidas evidenciados: CA n°19549, 30
lavagens. Empresa Vest Segura.
Verificado Procedimento de Limpeza mecanizada de plantio com herbicidas ISI
071/rev 13 e IMA 063, rev 10 – controle e descarte de resíduos.

Depósito de químicos e resíduos florestais (Critério 4.4)
Verificados os depósitos de químicos e resíduos de embalagens de agrotóxicas. Local
de alvenaria, com sinalização adequada, extintores de incêndio, chuveiro e lava-olhos,
estrutura de contenção contra vazamentos, FISPQs disponíveis no local. Caixas de
Mirex e Scout separadas, dispostas em prateleiras e não encostadas nas paredes.
Controle de entrega de embalagens vazias de agrotóxicos evidenciados. Verificado
que as NFs, data, produto e quantidade, tipo de embalagem e peso. Entrega para
ACODEPLAN, em MAFRA –SC. Envio de 933 embalagens. Verificado NF 112803,
vinculada à receita Agronômica 007, registro 046899-1, ART 6110540-8, responsável
Guilherme Cunha, aplicação de 480 kg de Scout em 320 há de Pinus, dosagem de 1,5
a 2,5 kg/há.
Verificada recomendação de 1,25 kg/ha na Faz Bugre, em área total, aplicação “ over
the top” – aplicação mecanizada. Política de redução possibilitou a redução do uso de
químicos no local.
Resíduos perigosos – descarte com empresas licenciadas. Acodeplan – em Mafra –
recebe embalagens vazias de agrotóxicos.
Procedimento IMA 063, rev 10 – controle e descarte de resíduos.
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Nf 112803 Scout, 12/4/17 – 24 cx de papelão e 94 pacotes flexíveis.
Procedimento de emergência evidenciado – IMA062 – controle de vazamentos, rev6.
Verificado Licença Ambiental de Operação Acodeplan – n°6722/2016 – recebimento
de embalagens vazias de agrotóxicos., validade até 2020.

Projetos Sociais e Relacionamento com a Comunidade (Critérios 5.1 e 5.2)
Visitas realizadas:
- Fundação Hospitalar de Três Barras, SC: Revitalização de 04 (quatro) quartos
hospitalares com o aporte de R$45.000,00 em 2016 e R$ 45.000,00 em 2017.
- APAE - Três Barras, SC. (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Três
Barras, SC): Inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência; aporte de
R$ 16.200,00. Projeto de artesanato sustentável com o reuso de fita tusa (resíduo do
processo fabril); reciclagem dos professores responsáveis pelo treinamento dos
artesãos.
- FATMA - Fundação Ambiental de SC. Em visita a Fundação os entrevistados
elogiaram a empresa e resaltaram sua conformidade com a legislação ambiental
vigente.
Lista de partes interessadas atualizada e verificada.
Comunidades afetadas caracterizadas e localizadas em mapas evidenciadas
Verificado relatório de levantamento de perfil sócio econômico e avaliação de impactos
sociais, 2014.
27 comunidades avaliadas, 477 entrevistas. Contradado especialistas da empresa
Hability- Negócios em Responsabilidade Social.
Verificado relatório de levantamento de perfil sócio econômico e avaliação de impactos
sociais, 2015 e 2016 também verificados os estudos.
Para cada comunidade, há diagnóstico social, caracterização e levantamento de
impactos positivos e negativos.
Matriz de impactos sociais evidenciadas. Formulários de pesquisa com moradores das
comunidades locais evidenciados. Nos documentos apresentam-se indicadores
socioeconômicos. Impactos divididos entre: comunicação, meio ambiente, transporte,
proteção, comercial e econômico.
Principais impactos: insegurança de pinus próximos às residências, forma de contato
com a empresa desconhecida, grandes áreas de monocultura,

35

Impactos sociais regionais evidenciados nos estudos, tais como: grandes áreas de
monocultura, emissão de poeira, etc.
Anualmente, consulta com as comunidades para estudo socioeconômico, desde 2014.
Os resultados são avaliados criticamente, onde é elaborada uma matriz de impacto
social e medidas mitigadoras/compensatórias/potencializadoras.
Para cada impacto identificado dentro de cada processo da empresa, foram
recomendadas medidas, transcritas em procedimentos e ações.
Procedimento ILG 061 – Construção e Manutenção de Estradas e Aceiros,rev13 –
controle de poeira em comunidades.
Microplanejamento de colheita apresenta casa nas proximidades, com indicação de
realizar trabalho noturno.
Relatório de Ações Sociais – evidenciado.
Educação Ambiental - Comunidades
PACA – programa para estimular escolas públicas de ensino fundamental em 145
escolas da região – todos os municípios de influencia. Há capacitação de professores
com temas variados. Em 2017, há material de apoio para implantação de jardim nativo
e hortas. O projeto surgiu há 21 anos, de forma a conscientizar as crianças para
proteção da caça silvestre. As escolas enviam cerca de 1 professor/escola para
participar do projeto.
Apoio aos projetos ambientais das escolas – doação de mudas, material e jardinagem,
reciclagem, horta e poesia, compostagem, seminários ambientais com temas como
cultura indígena, adubação orgânica, revitalização de espaços da escola.
Trabalhadores – Diego e Jackson
Em Três Barras, evidenciado treinamento de educação ambiental de 100 horas em
2016 – trabalhadores próprios. Evidenciados registros de treinamento em Educação
Ambiental – cerca de 50 funcionários treinados em 24-25/5/2016
Diversas ações relacionadas à produção local foram evidenciadas: Projeto Fita Tusa –
artesanato com resíduos da fabricação de papel, utilizados em oficinas e artesanatos
locais; projeto de fomento florestal, para diversificação das propriedades rurais,
Parcerias com doação de mudas, fomento e poupança florestal. No fomento, é dada
preferência de compra da madeira, na poupança florestal, há contrato de compra
futura com as plantações da poupança florestal.
Ações que incentivam empreendimentos locais – Projeto Hortas Urbanas evidenciado.
Verificado Procedimento Identificação e Gestão de Impactos Sociais PRP001,ver 1.
Recursos Humanos - Programa de ensino – e auxilio de educação
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Formação técnica e universitária é incentivada – bolsas de estudos totais ou parciais,
conforme necessidade.
Cursos de línguas – 100% financiado pela empresa, conforme necessidade da
empresa e seleção de candidatos.
Convênios com universidades e cursos técnicos divulgados internamente, com
descontos ou bolsas de estudos.
Programa de Saúde
Campanhas de saúde e programas de saúde somente para funcionários próprios.
Plano de saúde Unimed para funcionários, podendo ser incluído dependentes;
uniodonto – plano odontológico; cartão farmácia (convênio com farmácias, descontos
nas farmácias locais); seguro de vida.
Plano de treinamento
Plano de treinamento revisado anualmente verificado para os temas variados,
conforme legislação e necessidades da Organização. Plano de 2017 evidenciado.
Verificados os registros de treinamento de Educação Ambiental –
Comunicação
Reuniões Pré e pós colheita com comunidades para avaliar os impactos das
operações. Em 2016, foram realizadas 09 reuniões com comunidades. Verificados os
registros
Canal de Diálogo com as comunidades através de 0800, 24h, divulgado em reuniões e
com a mídia regional. Em 2016, foram realizados 144 atendimentos neste canal.
Canal de reclamação interno- caixa de sugestão nas frentes de trabalho.
Evidenciado planilha excel com as demandas de reclamação e registros de tratativas.
Procedimento P16-01, ver 8 – Comunicação.

Colheita, arraste, traçamento, carregamento, pesagem e transporte (Critérios:
1.1; 1.3; 2.1; 2.3; 2.4; 3.2; 3.4; 3.5, 3.6, 4.1; 4.4)
Evidenciado o desenvolvimento de atividades de colheita e transporte na Fazenda
Lauro Pereira, Município de Itaiópolis, Região 59, Talhão 13 (Colheita), Plantio:
15/05/2003, Pinus elliotti, Modalidade: Corte próprio, Área: 18,55 ha, 1522 árvores/ha,
colheita iniciada há cerca de duas semanas, Volume individual por árvore: 0,2833 t,
toneladas por hectare: 431,20 Toneladas totais: 7.997.
Evidenciado Microplanejamento, emitido em 07/01/2017, contemplando a informações
do levantamento prévio realizado pela equipe de Microplanejamento em 21/09/2016.
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Evidenciado no Microplanejamento de Operações Florestais, Região 26 – Ruthes –
Talhão 23, existência de 111 árvores grossas em APP, Talhão 23, Área de 2,28 ha,
ano de plantio: 1996.
Evidenciado Mapa Geral, data de atualização: Janeiro 2017, contemplando a
identificação das áreas de APPs e Reserva Legal.
Evidenciado respectivos recursos disponíveis no momento da avaliação no local de
trabalho, conforme segue: Um Feller Buncher, arraste por Skidder (um), cinco
Harvester para processamento da madeira para 2,40 m para a fábrica de celulose, e
distintos comprimentos conformes especificação do cliente, no caso de venda de
madeira.
Evidenciado de acordo com a legislação estadual do Estado de Santa Catarina, que
não há a necessidade de Autorização de Corte para a realização de atividades de
colheita florestal.
Evidenciado a disponibilidade dos respectivos documentos Instrução de Trabalho,
conforme seguem:
- ICO 062: Atividades de Colheita Florestal, revisão 20, data da revisão: 18/05/2017.
- ILG 066: Atividades de Expedição, Carregamento, Guincho, Transporte de Madeira,
revisão 03, data da revisão: 24/11/2015.
- ILG 061: Atividades de Construção e Manutenção de Estradas e Aceiros, revisão 13,
data da revisão: 20/11/2015.
Evidenciado adicionalmente, a identificação dos perigos e riscos associados a cada
atividade, e estabelecimento dos respectivos mecanismos de controle operacional
aplicáveis
Evidenciado a conformidade dos respectivos registros Colheita e Transporte de
Madeira – Inspeção de Veículos, realizados em frequência mensal e contemplando
dez (10) itens de avaliação, conforme exemplos de evidências:
- Data: 29/05/2017, Veiculo: PD 35: Sem registros de desvios;
- Data: 24/05/2017, Veículo: PD 33: Sem registros de desvios,
Evidenciado a conformidade dos respectivos registros Colheita e Transporte de
Madeira – Inspeção de Área, realizados em frequência mensal e contemplando quinze
(15) itens de avaliação, conforme exemplo:
- Fazenda Barra Grande: Sem registros de desvios.
Evidenciado a conformidade dos respectivos registros Colheita e Transporte de
Madeira – Inspeção de Função, realizados em frequência mensal e contemplando
onze (11) itens de avaliação, como por exemplo:
- Data: 26/05/2017, Atividade: Processo de Madeira, Fazenda Lauro Pereira, Auditor:
Mário de Barros, sem registros de desvios.
Evidenciado a conformidade dos respectivos registros Check List de Verificação
Diária, contemplando quarenta e dois itens de verificação.
Evidenciado a disponibilidade de respectivo crachá funcional contemplando a
informação “Autorizado a Realizar Movimentação de Cargas”, Atividade de Colheita,
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Arraste, Traçamento, Carregamento e Transporte, Fazenda Lauro Pereira, Município
de Itaiópolis, Região 59, Talhão 13, conforme exemplos de evidências:
- Estevão do Nascimento Vieira: Operador de Processadores Florestais;
- Antônio Pauluk: Operador de Máquinas Florestais;
- Nicolau Hupalo: Operador de Processadores Florestais.
Evidenciado a disponibilidade de respectivos registros Check List de Verificação
Diária, contemplando quarenta e dois itens de verificação, Atividade de Colheita,
Arraste, Traçamento, Carregamento e Transporte, Fazenda Lauro Pereira, Município
de Itaiópolis, Região 59, Talhão 13, conforme segue:
1) Skidder Tigercat 635 D, Identificação: SK-01
Evidenciado o registro de itens não conformes, conforme seguem:
- Não funcionamento da buzina (queimada), desde cerca de 1,5 mês atrás;
- Higienização do sistema de ar condicionado vencido desde 11/11/2016, de acordo
com a etiqueta “Controle de Higienização de Ar Condicionado”;
- Falta do degrau de apoio fixado na lâmina, situação que perdura há
aproximadamente dois meses. Constatado junto ao Operador de Máquinas Florestais
a necessidade de utilização de procedimentos alternativos para o acesso à parte
superior do equipamento, tendo em vista a necessidade de verificação e registro do
nível de água do radiador.
2) Feller Tigercat 870 C, Identificação: FL-01
Evidenciado a conformidade dos respectivos registros relativos à verificação dos itens
de inspeção, conforme exemplo de evidência:
- Check List de Verificação Diária Nº 103105, data: 06/06/2017.
Identificado o registro no campo Observações, de que a “Antena do Rádio de
Comunicação estava quebrada”, produto da queda de um galho sobre a mesma no dia
05/06/2017 no período noturno, conforme informação do Operador de Máquina
Florestal.
Constatado junto ao Operador, que no presente momento a comunicação estava
restrita ao âmbito local do local de desenvolvimento das atividades.
Evidenciado a conformidade dos respectivos registros relativos à verificação do Índice
de Fumaça Preta, realizados através da utilização da Escala de Ringelmann Reduzida,
conforme exemplos de evidências:
- Feller 870 C, Identificação: FL-01, Valor Encontrado: Densidade: 20%, Data de
realização: 22/08/2016;
- CAT 320 D, Identificação: PR-01, Valor Encontrado: Densidade: 20%, Data de
realização: 22/08/2016;
- Skidder 635 D, Identificação: SK-01, Valor Encontrado: Densidade: 40%, Data de
realização: 22/08/2016;
- CAT 320 CL, Identificação: T-703, Valor Encontrado: Densidade: 40%, Data de
realização: 22/08/2016.
Evidenciado a conformidade dos respectivos registros “Boletim Diário de Derrubada”,
conforme exemplo de evidência:
- Nº 003556, Data: 06/06/2017, Região 59, Talhão 13, Local 01, Horímetro: 6608,5,
Matrícula do Operador: 37000632.
Evidenciado respectivo Diário de Bordo, contemplando o registro das distintas
atividades, como por exemplo:
- 05h00min, Código 02: Início do Turno de Trabalho;
- 07h40min, Código 04: Deslocamento da Máquina;
- 10h50min, Código 32: Outras paradas operacionais.
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Evidenciado por ocasião das inspeções realizadas nas frentes de trabalho relativas ao
desenvolvimento das atividades de colheita florestal, Fazenda Lauro Pereira, a
adequada gestão relativa aos resíduos derivados das atividades, sendo os mesmos
picados mecanicamente através da utilização de um trator auto propelido, sendo a
seguir transportados para a Unidade de Produção de Celulose para a geração de
energia.
Evidenciado a disponibilidade de placas de sinalização localizadas na entrada da
Fazenda Lauro Pereira e em local de grande circulação, contemplando respectivas
informações.
Evidenciado o documento IST 067: Alimentação, revisão 10, data da revisão:
11/01/2017, elaborado com o objetivo de Estabelecer procedimentos mínimos para
serviços de alimentação, incluindo transporte e distribuição das refeições nas frentes
operacionais da Divisão Florestal.
Evidenciado no item Consumo e Higiene do Alimento Preparado – Marmitas e Buffet, o
qual especifica que a temperatura das marmitas deve apresentar valores superiores a
60ºC.
Evidenciado a disponibilidade de Kit de Emergência / Primeiros Socorros Nº 06,
contemplando vinte e quatro itens.
Evidenciado através de entrevistas realizadas junto aos funcionários, que os mesmos
recebem uma hora "in itiniri" por dia, independentemente da distância percorrida às
frentes de trabalho.
Evidenciado a concessão de determinados benefícios, como por exemplo:
- Plano de Saúde, contratado junto à Operadora UNIMED;
- Plano Odontológico, contratado junto à Operadora UNIODONTO;
- Vale Farmácia, com respectivo desconto no holerite;
- Vale Alimentação: R$ 190,00 + R$ 16,00/mês;
- Plano Previdenciário Rigiprev (contribuição devida de 4% do salário).
Evidenciado na infraestrutura da Balança Móvel, a disponibilidade de respectivo
equipamento para registro de ponto eletrônico.
Evidenciado que a água servida nas Áreas de Vivência localizadas nas frentes de
trabalhos, Atividade de Colheita, Arraste, Traçamento, Carregamento e Pesagem,
Fazenda Lauro Pereira, é proveniente de galões de água mineral de 20 l, adquiridos
do fornecedor Água Treze Tílias.
Evidenciado a disponibilidade de bebedouro devidamente higienizado, e
disponibilidade de copos descartáveis nas Áreas de Vivência localizadas nas frentes
de trabalho, Fazenda Lauro Pereira, Região 59, Atividade de Colheita, Arraste,
Traçamento, Carregamento, Pesagem e Transporte.
Evidenciado a adequada qualificação dos motoristas de transporte de madeira,
conforme exemplo de evidência:
1) Edenilson José Freitas Gonçalves – Motorista – Empresa Energia Madeiras
Indústria e Comércio SA
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- CNH – Carteira Nacional de Habilitação Nº 01583965387, Data de validade:
02/10/2017, Categoria: E.
Evidenciado a conformidade dos respectivos documentos relativos aos veículos de
transporte, conforme exemplo de evidência:
1) Placa da Carreta: AHE 7343
- RENAVAM Nº 523245378, Exercício 2016, Empresa: Cisframa Comércio e Indústria
de Madeiras São Francisco Ltda., (Atual Energia Madeiras Indústria e Comércio SA;
2) Placa do Cavalo: MBN 5894
- Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Nº 012750717975, Exercício
2016, data de pagamento: 09/06/2016.
Evidenciado a adequada infraestrutura do Módulo da Área de Vivência, disponível na
Fazenda Lauro Pereira, apropriada à natureza das atividades de colheita, arraste e
traçamento de madeira desenvolvidas.
Evidenciado por ocasião das inspeções nos locais de trabalho, a adequada utilização
de EPIs por parte de todos os funcionários, conforme seguem: Capacete, Bota
Florestal ou Coturno, ou Botina e Perneira, Colete Refletivo, Protetor Auricular, Luvas
de Vaqueta, e Óculos de Proteção.
Evidenciado a realização de DDS – Diálogo Diário de Segurança, realizados em
frequência diária, Atividade de Colheita, Arraste, Traçamento, Carregamento, e
Pesagem, Fazenda Lauro Pereira, conforme exemplos de evidências:
- Data: 01/06/2016, Tema: Uso de Veículos, Leis de Trânsito, Código Nacional de
Trânsito. 12 participantes;
- Data 31/05/2017. Descarte correto do lixo, Cuidados com APPs, Cuidados com a RL,
Trânsito de pessoas perto das máquinas;
- Data: 05/06/2017: Operação em dias de chuva, riscos e cuidados com derrubada,
arraste , arraste, processo de carregamento em dias chuvosos.
Evidenciado a adequada qualificação do motorista do ônibus utilizado pra o transporte
dos funcionários, Atividade de Colheita, Arraste, Traçamento, Carregamento e
Transporte, Fazenda Lauro Pereira, Município de Itaiópolis, Região 59, Talhão 13,
conforme segue:
1) Waldemar de Lima: Motorista de Ônibus – Empresa Viagens Vida Amiga, Placa:
QHR 4155
- CNH – Carteira Nacional de Habilitação Nº 02202867278, Validade: 30/01/2022,
Categoria: AE
- Curso de Atualização para Condutores de Veículos de Transporte de Coletivo de
Passageiros, SEST / SENAT, 16 horas/aula, período: 13/10/2015 a 15/10/2015, e
válido até 13/10/20120.
Evidenciado a conformidade do Conteúdo Programático, de acordo com disposições
legais.
Evidenciado a conformidade dos respectivos documentos relativos ao ônibus de
transporte de passageiros, placa: QHR 4155, Empresa: Transporte Hieira Ltda.,
conforme seguem:
- Certificado de Verificação: 003023294, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia – INMETRO, e relativo ao Cronotacógrafo, Modelo: BVDR,
Número de Série: 40073213, e conforme Portaria INMETRO 201/2004, e válido até
14/08/2017;
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- Certificado de Registro Nº 623, Período de Validade: 03/05/2017 a 02/05/2018,
emitido pelo DETER – Departamento de Transportes e Terminais, e relativa à
autorização de transporte;
- Apólice de Seguro, emitida em 30/06/2016 e válida até 22/06/2017, contratada junto
à Essor Seguros, e contemplando diversas modalidades, como por exemplo: Danos
Corporais e/ou Materiais Causados a Passageiros; Danos Corporais a Terceiros,
Danos Morais Causados a Passageiros;
- Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Nº 012939736202, Exercício:
2016;
- Check List de Verificação Diária: Sem registro de desvios, período de verificação:
Abril 2017 a 06/06/2017.
Evidenciado por ocasião das inspeções nas frentes de trabalho relativas ao
desenvolvimento de atividades de colheita florestal e transporte de madeira, o
adequado estado de conservação e manutenção de todas as estradas, não sendo
identificados desvios.
Balança Móvel: Evidenciado por ocasião das inspeções na frente de trabalho,
Fazenda Lauro Pereira, a rastreabilidade das cargas de madeira sendo expedidas,
conforme exemplo de evidência:
- DANFE Nº 000536280, data: 06/06/2017, Transportadora: Energia Madeiras Indústria
e Comércio SA, Placa do Cavalo: MBN 5894, Placa da Carreta: AHE 7343, Material:
Pinus – Toras, Código: 25000014, Peso líquido: 26.380 kg, Procedência: Fazenda
Lauro Pereira, Município de Itaiópolis, INCRA Nº 81604306919, Folha de Pesagem Nº
0000069630.
Evidenciado respectiva indicação na Nota Fiscal, conforme segue:
- “Madeira Proveniente de Floresta Certificada Manejo Florestal CERFLOR NBR
14789:2012 – Certificação Nº BR-20528-1; FSC-STD-BRA-01-2014 V1-0 PT, Nº
Certificado VC-FM/CoC-131668 (Código de Licença FSC –C1316681.
Evidenciado respectiva Folha de Pesagem, contemplando informações diversas, como
por exemplo:
- Nº da Guia de Serviço: 0000069630, Nota Fiscal: 000536280, Nº Interno:
0005199470, Data de Entrada: 06/06/2017, Hora de Entrada: 07:52, Data de Saída:
06/06/2017, Hora de Saída: 11:14, Fazenda: 0000209100 – Lauro Pereira, Espécie:
1101 – Pinus com Casca, Região: 059, Talhão: 011, Peso Bruto: 46.250 kg, Peso
Tara: 19.870 kg, Peso Líquido: 26.380 kg, Prefixo Máquina: T-702, Tipo de Floresta:
Normal.
Evidenciado o adequado estado de calibração da Balança disponível na Fazenda
Lauro Pereira, conforme segue:
- Rinnert Balanças, capacidade: 100.000 kg, calibrada por Rinnert Balanças em
09/12/2016.
Evidenciado a disponibilidade de Central de Comunicação disponível na infraestrutura
da Balança Móvel, Kit 4, Canal 8, contemplando amplo alcance.
Evidenciado a conformidade dos respectivos ASOs – Atestado de Saúde Ocupacional,
de acordo com as diretrizes estabelecidas no Documento Base PCMSO – Programa
de Controle Médico de Saúde Ocupacional, Atividade de Colheita, Arraste,
Traçamento, Carregamento e Pesagem Fazenda Lauro Pereira.
Evidenciado a disponibilidade de respectivos registros Descrição de Treinamento –
DT, conforme exemplos de evidências:
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1) DT Nº 265, Evento: Trator de Araste Articulado, Skidder- Trail / Qualidade dos
Estaleiros, data de realização: 23/11/2015, 18 participantes, carga horária: duas horas,
conforme exemplos de evidências:
- Antônio Pauluk e Luiz Antônio de Barros.
2) DT RL Nº 104, Evento: Reciclagem da NR 12, data de realização: 20/11/2014, 19
participantes, carga horária: quatro horas, conforme exemplos de evidências:
- Francisco Rodrigo Simas e Volnei A. Tavares.
Evidenciado adicionalmente a disponibilidade de registros de treinamento realizados
on line, conforme exemplos de evidências:
1) Roberto Pedron
- Documento: Atividades de Colheita Florestal, revisão 20, data da revisão:
18/05/2017, data da leitura: 31/05/2017.
2) Edenilson José Massaneiro
- Documento: Atividades de Pesagem de Caminhões no Campo, revisão 02, data da
revisão 20/05/2016, data da leitura: 23/05/2017.
Evidenciado a adequada gestão dos resíduos gerados, conforme diretrizes
estabelecidas no documento Instrução de Trabalho IMA 063: Controle e Descarte de
Resíduos, revisão 10, data de revisão: 28/02/2017.
Evidenciado a disponibilidade de efetivos meio de comunicação nas frentes de
trabalho, e disponibilidade de veículos para a remoção de funcionários em caso da
ocorrência de eventual acidente.
Frente à amostragem na fazenda Ruthers:
- Estavam ocorrendo as atividades e colheita realizada pela empresa
contratada Herbst & Herbst Ltda., e os trabalhadores florestais estavam com os EPIs
adequados, conforme previsto no PPRA válido até julho de 2017;
Foram evidenciados também evidenciados os check lists dos equipamentos skidder,
trator e feller, os quais se apresentaram adequados.
Esta atividade consiste na retirada de pinus da APP, conforme autorização da FATMA
Número 0098/2017.
Checado o microplanejamento da Fazenda Ruthers, na qual previa esta atividade. As
recomendações estavam sendo acatadas pela empresa, tais como sentido da queda
da árvore, arraste até a borda do talhão, visando a mitigação dos impactos ambientais.
Não foram evidenciadas anormalidades neste processo.

Plantio Manual (Critérios: 1.1; 1.3; 2.1; 3.2; 3.4; 3.5; 3.6; 4.1, 4.4)
Evidenciado a conformidade das atividades de plantio manual de Pinus taeda, sendo
realizada na Fazenda Ruthes, Talhão 43, Área: 23,92 ha, Espaçamento: 2,5 x 2,5 m,
Quantidade de mudas: 1600 árvores/ha, Atividade sendo realizada pela empresa
terceirizada Marcelo Peres – EPP (Peres Agroflorestal), Efetivo: 28 pessoas, iniciada
dia 06/06/2016, e previsão de término: 1,6 dias, processo: raiz nua.
Evidenciado respectiva Ordem de Serviço PN-06.
Evidenciado que as mudas são provenientes do Viveiro 2, localizado na Fazenda
Paredão, sendo transportadas em caixas cada qual contendo mil mudas, processo:
raiz nua.
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Evidenciado que o controle da qualidade das mudas é realizado previamente pela
equipe de Controle da Qualidade da organização WestRock.
Evidenciado que as mudas não são submetidas a nenhum processo de tratamento
químico no campo.
Evidenciado respectivo Mapa da Área, data de atualização: 05/06/2017, Atividade de
Plantio Manual de Pinus taeda, Fazenda Ruthes, Talhão 43, Área: 23,92 ha,
Espaçamento: 2,5 x 2,5 m.
Evidenciado o documento Instrução de Trabalho ISI 072: Plantio, revisão 14, data de
revisão: 07/11/2016, elaborado com o objetivo de estabelecer os procedimentos para a
execução das operações de plantio e replantio de Pinus, Eucalipto e Essências
Nativas na Divisão Florestal.
Evidenciado no item Procedimento, o estabelecimento de respectivos critérios
operacionais relativos às distintas modalidades de plantio de Pinus, Plantio de
Eucalipto e Plantio de Essências Nativas.
Evidenciado no item Considerações, a referência aos distintos perigos e riscos, e
mecanismos de controle operacional.
Evidenciado por ocasião da inspeção na frente de trabalho relativa ao
desenvolvimento da Atividade de Plantio Manual de Pinus taeda, Fazenda Ruthes, a
não utilização de qualquer tipo de produto químico para o tratamento da raiz nua das
mudas, como uma atividade prévia ao plantio.
Evidenciado que a comida servida na frente de trabalho, Atividade de Plantio Manual
de Pinus taeda, Fazenda Ruthes, é proveniente do Restaurante Tia Rose, sendo
servidas em marmitas metálicas, e devidamente acondicionadas em caixas marmibox.
Evidenciado a conformidade dos respectivos registros “Planilha de Controle do
Registro de Temperatura das Marmitas”, realizados em frequência diária, conforme
exemplos de evidências:
- Data: 06/06/2017, horário: 12h00min, Temperatura: 60,0 ºC;
- Data: 02/06/2017, horário: 12h00min, Temperatura: 61,0 ºC;
- Data: 01/06/2017, horário: 12h00min, Temperatura: 60,0 ºC;
Evidenciado a realização de DDS – Diálogo Diário de Segurança, realizados em
frequência diária, e contemplando o registro dos participantes, Atividade de Plantio
Manual de Pinus taeda, Fazenda Ruthes, conforme exemplos de evidências:
- Data: 06/06/2017: Ninguém Deseja Culpar Ninguém, 29 participantes;
- Data: 05/06/2017: Arrumação, Limpeza e Ordenação São Bons Hábitos, 29
participantes.
Evidenciado a conformidade dos respectivos registros “Check List Diário de Veículos”,
contemplando dezenove itens de verificação aplicáveis ao ônibus de transporte dos
funcionários, Atividade de Plantio Manual de Pinus taeda, Fazenda Ruthes, conforme
exemplos de evidências:
1) Ônibus placa: KQT 1185, Propriedade: Marcelo Peres – EPP (Peres Agroflorestal)
- Datas: 05 e 06/06/2017: Sem registros de desvios.
Evidenciado a conformidade dos respectivos registros relativos ao período de
17/10/2016 a 06/06/2017.
Evidenciado a conformidade dos respectivos registros “Check List de Veículos e
Caminhões”, contemplando vinte e um itens de avaliação, conforme segue:
1) Caminhão de transporte de mudas, placa: AQY 6691, período de avaliação:
Outubro 2016 a 06/06/2017, sem registros de desvios.
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Evidenciado a adequada qualificação do Motorista do Ônibus, Atividade de Plantio
Manual de Pinus taeda, Fazenda Ruthes, conforme segue:
1) Cidnei Bento da Luz
- Curso de Reciclagem para Condutor de Transporte de Passageiro, conforme
Resolução CONTRAM Nº 168/2004, 40 horas
- CNH – Carteira Nacional de Habilitação Nº 04044136353, Vencimento: 09/09/2019,
Categoria: AD.
Evidenciado respectivo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Nº
011143242070, Ano 2016, pagamento efetuado em 09/09/2016, e relativo ao ônibus
de transporte de pessoal, placa: KQT 1185.
Evidenciado que todos os funcionários encontram-se devidamente registrados,
conforme Ficha de Registro de Empregado, Empresa: Marcelo Peres EPP (Peres
Agroflorestal), Atividade de Plantio Manual de Pinus taeda, Fazenda Ruthes.
Evidenciado a realização de ginástica laboral todos os dias, na frente de trabalho,
contemplando uma sequência básica de dezessete movimentos, e respectivo registro
de participação.
Não foram identificados desvios com relação à realização e participação dos
funcionários no período de Abril a Junho 2017.
Evidenciado que a água consumida na frente de trabalho, Atividade de Plantio Manual
de Pinus taeda, Fazenda Ruthes, é trazida pelos próprios funcionários, sendo
armazenada em galões térmicos fornecidos pela empresa Peres Agroflorestal.
Evidenciado a conformidade dos respectivos registros relativos ao Controle Individual
de EPI, Atividade de Plantio Manual de Pinus taeda, Fazenda Ruthes.
Evidenciado a conformidade dos respectivos ASOs – Atestado de Saúde Ocupacional,
de acordo com as diretrizes estabelecidas no Documento Base PCMSO – Programa
de Controle Médico de Saúde Ocupacional, Atividade de Plantio Manual de Pinus
taeda, Fazenda Ruthes, conforme exemplos de evidências:
1) Cidnei Bento da Luz
- Tipo: Periódico, Status: Apto em 19/05/2017.
2) Juliana Aparecida Pascoski, Função: Técnica de Segurança do Trabalho
- Tipo: Periódico, Status: Apto em 28/04/2017.
3) Rodrigo Taborda Ribas, Função: Rurícola
- Tipo: Admissional, Status: Apto em 23/02/2017.
Evidenciado o documento base PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional, relativo à empresa Marcelo Peres – EPP (Peres Agroflorestal), Grau de
Risco: 03, 91 funcionários, emitido em 21/08/2016, e elaborado pelo Responsável
Técnico: Dr. José Flávio Benetti – Médico Coordenador, CRM SC 04086.
Evidenciado o documento base PPRA – Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais, elaborado por Juliana Aparecida Pascoski, Técnica em Segurança no
Trabalho, Registro MTE / SC 0006001, e relativo à empresa Marcelo Peres – EPP
(Peres Agroflorestal), Grau de Risco: 3, 91 funcionários.
Evidenciado respectivos registros de treinamento, Atividade: Plantio, Empresa:
Marcelo Peres EPP (Peres Agroflorestal):
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1) Lista de Presença de Treinamento, Evento: Treinamento Básico de Primeiros
Socorros, Instrutora: Juliana Aparecida Pascoski, Técnica de Segurança do Trabalho,
data de realização: 06/02/2017, 43 participantes;
2) Lista de Presença de Treinamento, Evento: Treinamento Básico de Primeiros
Socorros, Instrutora: Juliana Aparecida Pascoski, Técnica de Segurança do Trabalho,
data de realização: 22/05/2017, 14 participantes;
3) Lista de Presença de Treinamento, Evento: Equipamento de Proteção Individual –
EPI – Uso, Conservação e Troca, Instrutora: Juliana Aparecida Pascoski, Técnica de
Segurança do Trabalho, data de realização: 22/05/2017, 69 participantes;
Evidenciado através de entrevistas realizadas junto aos funcionários, a disponibilidade
de determinados benefícios constantes no Acordo Coletivo de Trabalho 2015/ 2016,
conforme seguem:
- Plano Odontológico, extensível aos familiares;
- Util Card (Cartão Alimentação), no valor de R$ 92,00/mês;
- Fisioterapeuta.
Por ocasião da realização das entrevistas com os funcionários, não foram relatadas
quaisquer tipos de reclamações com relação às condições de trabalho e/ou
incumprimentos das condições do Acordo Coletivo de Trabalho.
Evidenciado a adequada gestão dos resíduos gerados, conforme diretrizes
estabelecidas no documento Instrução de Trabalho IMA 063: Controle e Descarte de
Resíduos, revisão 10, data de revisão: 28/02/2017.
Impactos Ambientais – Monitoramento de Fauna e Flora (Critérios: 2.1; 3.2; 3.4;
4.1; 4.2; 4.4)
Evidenciado o documento PST 001: Identificação de Aspectos e Perigos e Avaliação
de Impactos e Riscos, revisão 2, data: 21/06/2016, elaborado com o objetivo de
descrever a sistemática para identificar os aspectos e perigos, avaliar impactos e
riscos dos serviços, atividades e produto que possam ser controlados pela Divisão
Florestal e sobre os quais tenha alguma influência, bem como definir estratégias de
gerenciamento.
Evidenciado respectivas Planilhas de Identificação de Aspectos e Impactos Ambientais
por Departamento, conforme exemplos de evidências:
- Departamento Administrativo, revisão 1, data 15/11/2016;
- Departamento de Colheita Florestal, revisão 2, data: 15/11/2016;
- Departamento de Logística, revisão 2, data: 15/11/2016;
- Departamento de Silvicultura, revisão 1, data: 15/11/2016;
- Departamento de Manutenção Civil, revisão 1, data: 15/11/2016;
- Departamento de Manutenção Mecânica: revisão 02, data: 15/11/2016.
Evidenciado para todas as planilhas, o estabelecimento dos respectivos controles
operacionais relativos à significância dos impactos ambientais.
Monitoramento de Fauna e Flora: Evidenciado respectiva visão retrospectiva relativa
aos estudos realizados com relação ao monitoramento de fauna e flora, conforme
segue:
2003-2006: Levantamento realizado e verificação em campo nas seguintes
fazendas: Paredão, Duas Barras, Bugre, Frei Rogério, Diva Costa. Foram utilizadas
técnicas de observação realizando-se caminhadas nas fitofisionomias, técnicas de
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camuflagem, a visualização direta e visualização de indícios de fauna. Através do
estudo foram registradas 16 espécies de mamíferos, 6 espécies de aves e 2 espécies
de répteis.
2006: Realizou-se avaliação ecológica rápida na Fazenda Wrubleski e Fazenda
Taquarizal, sendo levantadas informações dos seguintes grupos taxonômicos:
mamíferos, aves e anfíbios. As espécies registradas foram identificadas a partir de
critérios de seleção de espécies bioindicadoras. Foram identificadas 16 espécies de
mamíferos, 12 espécies de anfíbios e 158 espécies de aves.
2006: Levantamento florístico realizado nas fazendas Wrubleski e Taquarizal,
identificando 17 espécies de flora.
2009: Foi realizado o levantamento florístico em um fragmento de 2,60 ha na Fazenda
Duas Barras, e no mesmo foram identificadas 47 espécies.
Através dos levantamentos foram identificadas as quatro espécies de fauna que se
encontram na Lista Oficial de Animais Ameaçados de Extinção, na categoria
“Vulnerável”, do Ministério do Meio Ambiente (MMA): Puma (Puma concolor);
Jaguatirica (Leopardus pardalis); Lobo-Guará (Chrysocyon brachyurus) e MacacoPrego (Cebus nigritus). Das espécies listadas pelo MMA na categoria “Criticamente
em Perigo” foi identificado nos estudos o Bugio (Aluatta guariba).
De acordo com a “Lista Vermelha de Animais Ameaçados”, duas espécies, LoboGuará (Chrysocyon brachyurus) e Macaco-Prego (Cebus nigritus), aparecem com o
status de “Quase Ameaçada”.
Já as principais espécies de flora ameaçada identificadas foram: Canela sassafrás
(Ocotea odorifera); Imbuia (Ocotea porosa); Araucária (Araucaria angustifolia); Xaxim
(Dicsonia sellowiana), entre outras descritas nos relatórios de monitoramento.
2014: Realizado programa de avistamento de fauna por funcionários da WestRock e
terceiros. Foram identificadas 13 espécies de fauna, sendo 4 representantes da
avifauna, 6 representantes da mastofauna e 2 da herpetofauna.
2015: Levantamento de inventário florístico realizado em reservas legais de áreas com
plantio de pinheiro araucária nas fazendas Experimental, Paredão, Duas Barras,
Bugre, Ribeirão Raso, Km17 e Stange, num total de 108,2 ha.
2015: Realizado programa de avistamento de fauna por funcionários da WestRock e
terceiros. Foram identificadas 14 espécies de fauna, sendo 4 representantes da
avifauna, 7 representantes da mastofauna e 3 da herpetofauna.
2016: Inventário de fauna e flora realizado pela empresa Casa da Floresta
contemplando doze propriedades que perfazem um total de 11.651ha, sendo elas:
Fazenda Diva Costa, Fazenda Duas Barras e Fazenda Schwartz/Paredão (três
propriedades localizadas no município de Três
Barras, SC), Fazenda Devoiaski e Fazenda Matão (ambas localizadas no município de
Mafra, SC), Fazenda Mello (em Antônio Olinto, SC), Fazendas Fidêncio e Taquarizal
(Canoinhas, SC), Fazenda Sonda (Major Vieira, SC), Fazenda Wrubleski (Bela Vista
do Toldo, SC), Fazenda
Krossin (no município de São João do Triunfo, PR) e Fazenda Mallet (no município de
Mallet, PR). Foram identificadas 165 espécies de árvores nativas, 12 espécies de
mastofauna, 15 espécies de anfíbios e répteis e 211 espécies de avifauna.
Evidenciado Relatório Técnico Estudos de Flora e Fauna para Fins de Monitoramento
Ambiental (Fazendas Mello e Matão, Antônio Olinto – PR e Mafra – SC) – Primeira
Avaliação, realizada pela empresa Floresce Consultoria Ambiental, Relatório emitido
em Fevereiro 2017, e atividades de campo realizadas no período de 19 a 23/12/2016.
Evidenciado no item 8. Conclusões, subitens 8.1 – Flora e 8,2 – Fauna, respectivas
conclusões e recomendações relativas aos levantamentos e monitoramentos
efetuados.
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Evidenciado Relatório Caracterização de Fauna e Flora de Áreas Naturais e em
Restauração, realizado em Junho de 2016 pela empresa Casa da Floresta,
contemplando onze Fazendas avaliadas, e monitoramento de fauna e flora.
Monitoramento de Microbacias Hidrográficas: Evidenciado parceria entre Rigesa e
IPEF – Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais, através do Programa PROMAB –
Programa de Monitoramento Ambiental de Microbacias, iniciado em 2008 e
contemplando duas microbacias, conforme seguem:
- Microbacia de Floresta Nativa, localizada na Fazenda Mello, Área total da
Microbacia: 60 ha, Município de Antônio Olinto – PR;
- Microbacia de Floresta Plantada de Pinus, localizada na Fazenda Matão, Município
de Mafra – SC, Área Total: 111 ha.
Evidenciado que as análises físico-químicas são realizadas pela organização
WestRock em frequência semanal e recompiladas em frequência mensal, e
contemplando parâmetros diversos, tendo em vista o cumprimento das diretrizes
estabelecidas no Programa PROMAB.
Evidenciado Projeto Avaliação da Influência da Recuperação de APP nos Corpos
Hídricos, projeto iniciado em Fevereiro de 2017, através da contratação de empresa
terceirizada, Curupira, e contemplando quatro áreas piloto, e realização de voos VANT
(Veículo Aéreo Não Tripulado), conforme segue:
- Fazenda Diva Costa; Fazenda Paredão, Fazenda Duas Barras e Fazenda Saltinho.
- Dois períodos no ano, período chuvoso e seco.
Evidenciado a realização de voo e obtenção das primeiras imagens na Fazenda Diva
Costa e Paredão.
Avaliação Pós Colheita: Evidenciado Formulário - Avaliação de Talhões Pós
Colheita, revisão 00, data: 14/06/2016, conforme exemplos de evidências:
- Identificação do Local: Região 26, Fazenda Ruthes, Talhão 43, Data da Avaliação:
01/06/2017, Responsável pela avaliação: Roberto Pedron: Sem registros de desvios
para os itens avaliados.
Evidenciado entre outros aspectos, a ausência de processos erosivos que possam
apresentar eminência de carreamento de solo / sólidos para os corpo(s) hídricos.
- Identificação do Local: Região 26, Fazenda Ruthes, Talhão 34, Data da Avaliação:
01/06/2017, Responsável pela avaliação: Roberto Pedron: Sem registros de desvios
para os itens avaliados.
Evidenciado entre outros aspectos, a ausência de processos erosivos que possam
apresentar eminência de carreamento de solo / sólidos para os corpo(s) hídricos.
Gestão de Resíduos: Evidenciado o documento Instrução de Trabalho IMA 063:
Controle e Descarte de Resíduos, revisão 10, data de revisão: 28/02/2017, elaborado
com o objetivo de estabelecer procedimentos para descarte de resíduos e contribuir
para a redução da geração de resíduos sólidos na Divisão Florestal, orientando o
correto acondicionamento, armazenamento, coleta, destinação final, e atender demais
normas e legislações ambientais vigentes.
Evidenciado no item Procedimento, respectivos critérios operacionais relativos entre
outros à: Classificação dos Resíduos; Segregação; Identificação dos Resíduos;
Manuseio e Destino Final dos Resíduos Sólido; Coleta Seletiva; Armazenamento
Temporário; Transporte dos Resíduos; Comunicação e Acesso às Informações, e
Programa de Coleta Seletiva.
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Evidenciado que resíduos de plásticos, papel e outros resíduos não recicláveis são
enviados para um Aterro Sanitário Classe II, localizado no Parque Industrial da Fábrica
de Celulose, Três Barras, devidamente legalizado pela FATMA.
Resíduos Classe I são enviados para Aterro Classe I da empresa Essencis /
Catarinense, localizado em Joinville – SC, e coordenado pela área de Meio Ambiente.
Evidenciado respectivos MTR – Manifesto de Transporte de Resíduos. conforme
exemplos de evidências:
- MTR Nº 702078, Descrição: Resíduos Classe I diversos, como por exemplo: 1/3
caçamba (3 m3) de filtros de óleo, 2 caçambas (3 m3) de mangueira, 1 ½ caçamba (5
m3 de sólidos misturados, 23 unidades de embalagens vazias, 18 latas de tintas e 23
latas de spray de tinta, quantidade: 2,01 t, Transportador: Transresíduos Transporte de
Resíduos Industriais Ltda., Destinador Final: Catarinense Engenharia Ambiental Ltda.
- MTR Nº 702657, Descrição: Lodo proveniente dos Separadores de Água e Óleo,
quantidade: 3,78 t, Transportador: Transresíduos Transporte de Resíduos Industriais
Ltda., Destinador Final: Catarinense Engenharia Ambiental Ltda., Licença Ambiental
de Operação Nº 5962/2014, emitida por FATMA – Fundação do Meio Ambiente em
16/12/2014, e válida por quarenta e oito meses.
Evidenciado respectivo CDF – Certificado de Destinação Final, Nº 41561/2017, emitido
por Essencis em 07/04/2017, e relativo à destinação final dos resíduos Classe I,
conforme MTRs Nºs 702657 e 702078.
Evidenciado respetivo Inventário de Resíduos Sólidos relativos ao ano de 2016, sendo
apresentadas na Tabela 2, respectivas quantidades de resíduos gerados de Janeiro a
Dezembro 2016, discriminados mês a mês, conforme segue:
1) Total de Resíduos Classe I: 85,8 t, sendo: 0,99 t de embalagens de agrotóxicos;
38,16 t de areia da rampa de lavação; 16,54 t de óleos lubrificantes usados; 13,74 t de
sólidos contaminados: 2,447 lâmpadas, e 0,37 t de baterias de Ni / Cd / Pb / Ácidas.
2) Total de Resíduos Classe II: 146,45 t, sendo: 75,68 t de sucata ferrosa; 7,83 t de
pneus usados sucateados; 54,3 t de lixo não reciclável; 3,12 t de plásticos diversos;
3,68 t de papéis diversos, e 1,84 t de entulhos.
Evidenciado respectivos registros “Controle de Entrega de Embalagens Vazias de
Agrotóxicos para Unidade Redutora – Mafra”, emitido em 08/02/2017, e contemplando
um total de 539 embalagens plásticas diversas de agrotóxicos, 11,75 kg de
embalagens flexíveis, 135,75 kg de embalagens de papelão, e 8,11 kg de embalagens
PET.
Evidenciado respectivo registro Comprovante de Devolução de Embalagens Vazias de
Agrotóxicos Nº 4015, emitido em 17/02/2017 por ACODEPLAN – Associação dos
Comerciantes de Defensivos do Planalto Norte, e relativo à disposição final de
respectivas embalagens de agrotóxicos.
Evidenciado respectiva LAO – Licença Ambiental de Operação Nº 6722/2016, emitida
por FATMA – Fundação do Meio Ambiente em 30/08/2016, e válida por quarenta e oito
meses.
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8.1. Resultado da Avaliação dos Princípios e Critérios Cerflor – Manejo Florestal
8.1.1. Princípio 1
- As ações e atitudes tomadas pelo empreendimento asseguram o cumprimento das
legislações Federal, Estadual e municipal, assim como os tratados, acordos e convenções
aplicáveis ao manejo florestal.
- Foram auditados o setor de gestão e fiscal, sendo evidenciadas a identificação e
aplicabilidade da legislação, documentos e licenças, pendências legais e pagamento de
tributos, dentre outros. Foi registrada 01(uma) Não Conformidade menor referente a este
princípio. Os critérios 1.1, 1.2 e 1.3 foram auditados.
8.1.2. Princípio 2
- A empresa demonstrou que maneja suas florestas de modo que esta atividade contribua
para a conservação dos recursos naturais renováveis. Para o atendimento ao Princípio 2
foram verificados os procedimentos referentes a aspectos e impactos ambientais, plano de
manejo, procedimentos documentados para as atividades de silvicultura e o fluxo do produto
florestal.
- Os critérios auditados foram: 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.
8.1.3 Princípio 3
- A organização demonstrou manejar a plantação florestal de modo a minimizar os impactos
negativos de suas atividades sobre a fauna e flora nativas. Foram coletadas evidências
relacionadas à: melhoramento genético, proteção dos ecossistemas remanescentes durante
as atividades, sítios arqueológicos, unidades de conservação, recuperação de áreas
degradadas, conversão florestal, manejo de pragas e doenças, monitoramento de
ecossistemas naturais, áreas de relevante interesse ecológico e controle de caça e pesca.
- No princípio 3 foram auditados os critérios 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6.
8.1.4 Princípio 4
- A empresa demonstrou que seu manejo florestal prevê e adota técnicas que consideram a
conservação do solo, do ar e dos recursos hídricos. As evidências coletadas sobre o
Princípio 4 foram relacionadas a caracterização e monitoramento de solos, recursos hídricos
e dados climáticos; uso racional de agrotóxicos, óleos e combustíveis; gerenciamento de
resíduos sólidos, líquidos e gasosos.
- Os critérios 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 foram auditados.
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8.1.5. Princípio 5
- A empresa demonstrou manter uma política de relacionamento com os trabalhadores
florestais e comunidades locais visando o desenvolvimento ambiental, econômico e social
das regiões em que se insere o manejo florestal. As evidências coletadas sobre o Princípio
5 foram relacionadas a programas de interesse comunitário para melhorar as condições de
vida das comunidades locais e dos trabalhadores, além dos programas de divulgação e
comunicação com as partes interessadas.
- Foi registrada 01(uma) Não Conformidade menor referente a este princípio. Os critérios
auditados foram: 5.1 e 5.2.
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9. Não Conformidades Registradas
Durante a auditoria foram registradas 00 (zero) Não Conformidades maiores e 02
(duas) Não Conformidades menores, as quais estão descritas abaixo:
NC N°
01

Processo
Silvicultura

Critério
1.3, e

Tipo de Não Conformidade
Menor

Prazo para execução
Auditor
das ações corretivas
09/06/2018

MPG

Verificada falha na gestão de saúde e segurança da atividade de controle de herbicida mecanizado.

Descrição da Não
Conformidade

- Verificado que os operadores de máquinas não utilizavam protetores auriculares, conforme
preconiza o procedimento ISI 071, ver. 13. O PPRA da Peres apresenta divergência do procedimento
operacional da WestRock, onde o risco de ruído exposto habitual é de 75dB, sendo eventualmente
de 90dB, podendo ser neutralizado pelo uso de protetor concha;
- Verificado que funcionários trazem água de casa, em desacordo com a NR31;
- Kit de emergência no campo insuficiente para tratar de primeiros socorros. O kit apresentava
somente gaze e esparadrapo e luvas. Não há tesouras, material de limpeza, material para possível
remoção ou imobilização, entre outros.

Análise de Causa

Não cumprimento de procedimentos estabelecidos pela organização, pois a
orientação sobre o EPI consta no ISI-071. No caso do uso de água não
fornecida pela empresa Peres, a causa raiz é um planejamento inadequado
da WestRock, para informar o seus prestadores de serviços sobre a
restrição.

Data: 09/06/17
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NC N°

Processo

Critério

Tipo de Não Conformidade

Prazo para execução Auditor
das ações corretivas

- Como ação imediata, os trabalhadores da empresa Peres foram orientados
imediatamente a utilizar o protetor auricular na operação das máquinas,
independente do equipamento, tendo em vista a orientação do
procedimento ISI-071. Adicionalmente, um trabalho de reforço de
conscientização com os funcionários da Peres, durante as atividades de
campo, para tratar da necessidade de uso do protetor auricular e sobre a
necessidade de utilização da água fornecida pela empresa, conforme NR-31,
está agendado para o dia 16 de junho de 2017.
- A exigência do protetor auricular na operação de máquinas ocorre em
todas as áreas florestais da WestRock que possuam níveis de exposição
superiores a 80dB, mesmo que eventualmente, o que caracteriza, portanto,
um desvio isolado.

Ação Corretiva

- Quando ao kit de primeiros socorros e/ou emergência, ficou estabelecido
que é necessário que uma análise de extensão mais apropriada deve ser
conduzida, para abranger todos os terceiros da empresa. A responsabilidade
dessa ação é de todas as áreas que possuem atividades de campo, que
podem vir a necessitar de ações de primeiros socorros.

Data: 09/06/17

Plano de Ação
a) Solicitar a revisão do PPRA da empresa Peres, para avaliação das funções
e dos equipamentos de campo, de forma a atender o procedimento ISI-071.
Prazo: 18/08/2017
b) Realizar ações de conscientização com todos os trabalhadores de
empresas terceirizadas da Divisão Florestal da WestRock, reforçando a
necessidade do uso de protetores auriculares e da importância de utilizar a
água fornecida pelo empregador, conforme orientação da NR-31. Prazo:
18/08/2017

Status

Aguardando
implementação

Data:

Eficácia?: Sim/Não
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Menor
NC N° Processo
02

Silvicultura

Critério

Tipo de Não Conformidade

5.1, h

Menor

Prazo para execução
Auditor
das ações corretivas
09/06/2018

MPG

Não evidenciado programa de saúde médico e/ou odontológico para trabalhadores florestais
terceirizados e seus dependentes.

Descrição da Não
Conformidade

Verificado que os programas de saúde/odontológico são voltados para os trabalhadores próprios,
com benefícios de planos de saúde e odontológicos e campanhas de saúde. Os trabalhadores
terceiros não estão incluídos em nenhum dos programas de saúda da Organização ou de seus
próprios empregadores.
Trata-se de uma não conformidade menor o programa de saúde foi implementado, porém este não
atinge a totalidade dos trabalhadores florestais.

Análise de Causa

Os programas de saúde oferecidos aos trabalhadores próprios são
estendidos para os trabalhadores terceirizados quando possível, porém não
de forma estruturada e com registros adequados.

Data: 09/06/2017

Verificado que as campanhas de segurança são estendidas aos terceiros,
alcançando em certa medida a saúde de todos os trabalhadores florestais.
Este entendimento se deve ao fato da organização compreender uma
interdependência entre saúde e segurança. Porém, uma avaliação mais
específica das práticas, ações sociais e programas de saúde estabelecidos
pela WestRock devem ser realizados, para verificar de que forma poderiam
alcançar melhor os trabalhadores terceirizados.

Ação Corretiva

a) Avaliar as práticas, campanhas, ações e programas de saúde realizados
pela WestRock, verificando de que forma poderiam alcançar os
trabalhadores terceirizados. Prazo: 22/09/2017

Data: 09/06/2017

b) Estabelecer medidas visando formalizar campanhas e programas de
saúde voltados aos trabalhadores terceirizados. Prazo: 31/12/2017

Status

Aguardando
implementação

Data:

Eficácia?: Sim/Não
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10. Observações e Oportunidades de Melhoria Registradas
Durante a auditoria de manutenção foram registradas Observações (OBS) e
oportunidades de melhoria (OM) que deverão ser analisadas criticamente pela
empresa quanto à tomada de ações pertinentes. Estas OMs e OBSs devem ser
analisadas com foco em melhoria contínua dos processos realizados pela empresa no
âmbito do CERFLOR. Abaixo seguem as OMs e OBSs registradas:
OBS 01
Processo: Cumprimento da Legislação
Convém à organização analisar criticamente o registro das evidências objetivas
relativas à verificação do cumprimento legal, pois o Item: Evidências / Observações,
apresenta para determinadas situações, informações “Genéricas” sobre o
Atendimento da Lista de Verificação.
OBS 02

Processo: Gestão de saúde e segurança

Apesar do EPI não estar contaminado durante a vistoria, vale reforçar o treinamento
de como colocar e retirar uniforme para produtos contaminados para evitar
potenciais riscos.
OBS 03
Processo: Colheita
Convém incluir dados mais precisos para medição de vento para a aplicação de
herbicida, como a utilização de anemômetros, com definição de parâmetros.

OBS 04
Processo: Comunicação
Convém estabelecer prazos de resposta para tratativas de reclamação, bem como
padronizar e centralizar as formas de recebimento e tratativas.

OBS 05
Processo: Colheita
Convém detalhar as medidas de controle para colheita em locais próximos às
comunidades, estabelecendo níveis seguros quanto à distância e horários.

OM 01

Processo: Cumprimento da Legislação

OM – Inserir no procedimento na Gerencia Comercial, que atualmente é responsável pela
gestão de disputas de terras na Rigesa, o procedimento documentado sobre resolução de
conflitos que encontra-se na IT 068.

OM 02

Processo: Projetos Sociais/ambientais

OM – Recomenda-se que as ações sociais sejam continuadas com objetivos de médio e
longo prazo, para que sejam monitorados seus objetivos e metas.
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OM 03

Processo: Projetos Sociais/ambientais

OM - Verificada nova estratégia de uso múltiplo da floresta para projetos relacionados à:
apicultura; estudos de produtos não madeireiros, no entanto, estes estudos ainda se
encontram em fase de idealização. Recomenda-se analisar e implementar estas
oportunidades de forma mais efetiva.

11. Conclusão da 3ª Auditoria de Manutenção

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION, seguindo os procedimentos de auditoria do
CERFLOR, é favorável à continuidade da certificação da RIGESA, CELULOSE, PAPEL E
EMBALAGENS LTDA (WestRock), Divisão Florestal, de acordo com o padrão normativo

NBR 14789:2012.

Pedro Silveira Junior
Assinatura do auditor

16 de junho 2017
data
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