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RESUMO
O Bureau Veritas Certification (BVC) é um organismo de certificação reconhecido
pela CGCRE, que atua como organismo acreditador e é atualmente responsável
por executar os procedimentos de auditorias anuais pelos próximos 05 (cinco) na
empresa International Paper do Brasil S.A. Essas auditorias são feitas para avaliar
as atividades relacionadas ao à gestão florestal de acordo com os Princípios e
Critérios do CERFLOR, NBR 14.789:2012.
A International Paper do Brasil produz papéis cortados, linha gráfica e celulose a
partir de uma base florestal de florestas plantadas de Eucalipto (Eucalyptus ssp).
Entre os principais processos auditados, destaca-se: planejamento, produção de
mudas, preparo de solo, plantio, atividades de manutenção (adubação e controle
químico), colheita, transporte, pesquisa e desenvolvimento, proteção florestal, meio
ambiente, departamento de responsabilidade social, entre outros.
O escopo da Certificação compreende 106.222,97 HA (74.038,90 ha de plantio)
nas regiões administrativas de Mogi-guaçu e Brotas, São Simão e Altinópolis
(conforme relação de áreas em anexo).
As auditorias feitas pelos auditores do BVC durante os dias basearam-se na
adaptação do Padrão Normativo NBR 14.789:2012 – Manejo Florestal Sustentável
– Princípios, critérios e indicadores para plantações florestais conhecido como
CERFLOR, elaborado pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
A equipe de auditoria avaliou todos os requisitos do padrão e constatou que a
International Paper do Brasil atende às exigências em suas unidades de gestão.
Apesar de 03 (três) Não Conformidades Menores serem levantadas, o sistema de
gestão está sendo implementado de forma adequada nas áreas cobertas pelo
escopo do certificado.
Este relatório apresenta as observações dos auditores coletadas durante as
avaliações de campo, bem como os resultados da consulta pública.
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1.

INFORMAÇÕES GERAIS

1.1

Histórico da organização

Identificação da Organização e das Unidades de Manejo Florestal objeto da
Certificação
A International Paper conta com aproximadamente cem mil hectares ha de terras
próprias certificadas no escopo do Cerflor. Com a finalidade de aumentar o
percentual de fibras certificadas e garantir o percentual de 70% de material
certificado a empresa optou por incluir também áreas arrendadas no sistema de
parceria em seu escopo de certificação. Estas propriedades de terceiros são
vinculadas à empresa através de um contrato de parceria com os proprietários. O
manejo florestal destas propriedades seguem também as diretrizes estabelecidas
pela International Paper em seu Plano de Manejo Florestal. Todas as atividade de
campo desenvolvidas nestas áreas no período de contrato (implantação,
manutenção, colheita e transporte) são de responsabilidade da empresa.
As toras de eucalipto são os produtos comercializados pela International Paper do
Brasil originados pelo Manejo Florestal. Sendo praticamente todo o estoque de
madeira utilizado para alimentar as fábricas de celulose da empresa.

1.2 Contatos na Organização para o processo de Certificação

Nome do RD(Representante da Direção): Miguel Magela Diniz
Endereço de contato e Escritório Central: Rodovia SP 340, Km 171, Mogi Guaçu, SP.
CEP: 13845-901. Telefone: 19-3961-8133
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1.3 Localização e Distribuição de Terras de Florestas Plantadas

Fig 01: Mapa de distribuição das áreas da International Paper. (Plano de
Manejo,2016)

1.4 Distribuição de Florestas Plantadas e Áreas Naturais

Área total auditada: 106.222,97 ha, nas quais:



Áreas de Manejo Florestal próprias: 100.679,15 há
Áreas de Manejo em parceria: 5.543,82 ha



Áreas produtivas: 74.038,90 ha
 Plantadas: 74.038,90 ha



Áreas destinadas à conservação/preservação (não comerciais):
 APP : 5.430 ha
 Reserva Legal: 20.371,80 ha
 Produção de Produtos Florestais Não Madereiros: - Outros: 5.720,47 ha
6

2.

Manejo Florestal

Descrição das Áreas Manejadas e seus Processos
Os dados abaixo citados foram retirados do Resumo do Plano de Manejo da empresa.

ATIVIDADES DE MANEJO FLORESTAL PRODUÇÃO DE MUDAS
As mudas são produzidas em viveiro próprio localizado no Horto Mogi Guaçu, o qual
apresenta capacidade anual de produção em torno de 16 milhões mudas de eucalipto,
cujo ciclo de produção é de aproximadamente 90 a 120 dias.

REFLORESTAMENTO
As atividades de implantação e manutenção florestal são realizadas tendo como base
o princípio do Cultivo Mínimo, que promove menor interferência possível no solo,
garantindo menor exportação dos nutrientes que são fornecidos pela matéria orgânica
deixada na área, menor exposição do solo, maior capacidade de retenção de água,
dentre outros fatores.
O processo de planejamento da produção florestal da International Paper compreende
estratégias de suprimento de madeira em horizontes de curto, médio e longo prazo,
indicando quanto, quando e onde colher e plantar florestas.
Inventário Florestal Contínuo: tem como objetivo principal monitorar o crescimento das
florestas de eucalipto e gerar estimativas confiáveis acerca do estoque de madeira
atual, bem como da produção nos anos futuros. Estas informações são base para o
planejamento estratégico do abastecimento das unidades de Mogi Guaçu e Luiz
Antônio.
Plano de Suprimento de Matéria –Prima Florestal: Com base nas estimativas de
produção para anos futuros geradas pelo processamento do inventário inventário
florestal florestal e nas informações informações do cadastro cadastro florestal,
florestal, elabora elabora-se o Plano de Colheita Integrado (PIC), para um período de 5
anos. Este plano tem como objetivo planejar “onde” e “quando” as florestas sofrerão
corte raso com finalidade de abastecimento das fábricas.

COLHEITA E TRANSPORTE FLORESTAL
Para a produção sustentada de madeira de eucalipto, a Colheita Florestal realiza o
corte das áreas previstas para o ano em questão, cuja estratégia é estabelecida no
Plano Integrado de Corte (PIC), documento disponibilizado no Portal de
Relatórios/Intranet., onde são apontados em quais hortos haverá colheita, quais
talhões serão colhidos e em que época do ano. Em linhas gerais, o processo de
colheita inicia-se quando floresta atinge idade de aproximadamente de 6 e 7 anos,
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sendo realizadas as atividades à seguir: derrubada, arraste, traçamento, classificação
e limpeza, carregamento e transporte.

TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO
As atividades topográficas desenvolvidas pela empresa compreendem a realização de
Levantamentos Planimétricos e Planialtimétricos, demarcações de estradas estradas
para as atividades atividades de plantio, plantio, colheita colheita e transporte,
transporte, Demarcações Demarcações de Mini Terraços e Camalhões, que visam o
direcionamento do escoamento das águas superficiais das estradas, maximizando a
infiltração e evitando erosões, Demarcações de Curvas de Nível, definidas através da
análise de declividade dos talhões e características do solo, Demarcações de áreas de
Preservação Permanente e Reserva Legal e Retalhonamento. As atividades de
geoprocessamento compreendem a cartografia digital que, a partir dos levantamentos
realizados em campo, as informações coletadas são processadas, analisadas e
corrigidas através de softwares que permitem elaborar mapas para análise das áreas
e seus eventos, tais como: acompanhamento de plantio e colheita, tipo de solo,
localização dos hortos, definições de APP, RL, estradas. Consiste em uma linguagem
global através de símbolos, cores, gráficos e outros, representando diferentes temas
em determinadas áreas com diversos propósitos.

MELHORAMENTO FLORESTAL
O melhoramento clássico baseia-se na reprodução sexuada entre indivíduos
selecionados (árvores matrizes), em que a semente é o elemento de propagação e
formação de novas árvores. A International Paper realiza um programa de
melhoramento florestal contínuo, mantendo áreas com populações originadas de
sementes distintas, visando atender os avanços de gerações, bem como fornecer
variabilidade para o programa comercial de clonagem e uso múltiplo da madeira.
O programa de melhoramento genético da International Paper do Brasil foi iniciado na
década de 60, com a importação de sementes de Eucalyptus da Austrália, para
formação de populações bases de melhoramento. Dentre as mais de 600 espécies do
gênero Eucalyptus, a empresa optou por trabalhar mais intensamente com as
espécies E. grandis e E. urophylla, devido ao maior potencial de crescimento do E.
grandis, a maior adaptabilidade do E. urophylla as condições adversas edafoclimáticas
e a possibilidade da formação do híbridos entre estas duas espécies e com isso,
combinar o crescimento do E. grandis com a adaptabilidade do E. urophylla, em um
único material por meio de pomares de produção de sementes e posteriormente, por
meio da propagação vegetativa.

PROTEÇÃO FLORESTAL
A qualidade das florestas pode ser afetada por pragas, doenças e plantas daninhas,
comprometendo o pleno desenvolvimento dos plantios. São realizados programas de
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monitoramento, diagnose e desenvolvimento de técnicas de controle que possibilitem
minimizar os danos e promover o equilíbrio ambiental. A Proteção Florestal tem como
função fornecer apoio técnico às áreas operacionais, treinando funcionários e
monitorando a produção de mudas no viveiro viveiro e os plantios plantios de eucalipto
eucalipto da empresa, empresa, com intuito intuito de evitar ou minimizar minimizar os
danos causados por pragas, doenças e plantas daninhas.

SITUAÇÃO FUNDIÁRIA
A International Paper mantém cópias das matriculas imobiliárias devidamente
registradas nos cartórios de registro de imóveis dos municípios onde se localizam
estas propriedades.

2.1 Características Regionais

2.1.1. Biomas e Ecossistemas presentes
As unidades de manejo florestal da empresa localizam-se em zonas de transição entre
dois biomas brasileiros, cerrado e mata atlântica, segundo o Mapa de Vegetação
Brasileira do IBGE.

De acordo com a predominância de características do ambiente físico, ocorre a
distinção dos ecossistemas associados a estes biomas, a exemplo das matas ciliares e
florestas paludosas. A disposição dos fragmentos existentes nestas propriedades é
caracterizada em mapas onde estão dispostas as áreas de preservação permanente e
reserva legal.

2.1.2. Geologia
As características de relevo, plano ou suave ondulado, encontradas na maioria das
propriedades manejadas, contribuem com a aplicabilidade e facilidade de execução
das operações florestais mecanizadas. De modo geral, os solos destinados ao cultivo
das florestas produtivas da empresa são profundos ou muito profundos, apresentando
excelente drenagem em seu perfil, variando conforme as características de textura e
estrutura do solo, condição de declive e posição topográfica, sendo, aproximadamente
52% dos solos das unidades de manejo florestal da International Paper classificados
como Neossolos Quartzarênicos, 40% classificados como Latossolos e 8% de outras
classes de solos, incluindo-se os solos podzólicos, cambissolos e hidromórficos.
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2.1.3 Clima
O clima da região se enquadra no tipo Cwa segundo a classificação de Köeppen ,
sendo quente e úmido, com influência de inverno seco, com temperatura média do
mês mais frio inferior a 18ºC, ao passo que, no mês mais quente o valor ultrapassa
22ºC, sendo caracterizado como Tropical Subquente úmido, apresentando uma
variabilidade climática em torno de um a três meses secos, nos quais o mês mais seco
não atinge 30 mm de precipitação e o mês mais chuvoso pode chegar a atingir mais de
300 mm, sendo o índice médio anual de chuvas em torno de 1300 mm.

2.1.4. Recursos Hídricos Disponíveis
As propriedades abrangem as Bacias Hidrográficas dos Rios Mogi Guaçu, Piracicaba/
Capivari / Jundiaí, Pardo, Sapucaí / Grande e Tietê /Jacaré no Estado de São Paulo e
do Médio Grande no Estado de Minas Gerais.

2.1.5. Identificação de Vestígios Arqueológicos e Paleontológicos
Existe o procedimento de identificação e registro da empresa, porém não foram
identificadas áreas com estas características nestas fazendas.

2.1.6. Perfil e Condições Sócio-econômicas das Áreas adjacentes
O perfil das áreas adjacentes ao campo de atuação da International Paper é
predominantemente agrário, com destaque para as culturas de cana-de-açúcar e
laranja, havendo municípios que se destacam pelo grau de industrialização, cujas
condições socioeconômicas são demonstradas pelo IDH (Índice de Desenvolvimento
Humano) dos municípios, que se encontram entre médio (0,500 a 0,799) a elevado
(maior ou igual a 0,800).
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2.2

Programas Sócio-ambientais e de Relacionamento

A seguir estão relacionados todos os programas de natureza sócio-ambiental
desenvolvidos com foco nas operações florestais da empresa.
- Parcerias com Projetos de Pesquisa: Instituto de Botânica, Guapuruvu
Reflorestamento, Universidade Federal de São Carlos, ESALQ, Espeleo Grupo Rio
Claro – EGRIC.
Projeto Formare: oferece cursos de educação profissional ou ensino
profissionalizante para jovens de famílias de baixa renda, com certificado
reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) emitido pela Universidade Federal
de Ensino Tecnológico do Paraná.

- Educação Socio Ambiental: é composto de concurso de redação para alunos do
5º e 9º anos do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio.
- Programa de Ed Ambiental: apresentações didáticas, visuais e palpáveis,
explorando o processo de produção do papel, sensibilizando os alunos e visitantes
como multiplicadores de conceitos e melhores práticas de conservação ambiental
e desenvolvimento sustentável.
- Guardiões das Águas: projeto tem como missão informar e conscientizar os
participantes quanto ao uso racional da água, além de incentivar ações de
conservação para professores e alunos do ensino infantil e fundamental da rede
pública de ensino dos municípios vizinhos à International Paper.
- Guardiões do Verde: o projeto oferece por meio de parcerias entre organizações
públicas e privadas, formação para a atividade de viveirista para jovens.
- Guardiões em Ação: O projeto foi criado em 2012 com o objetivo de ampliar o
voluntariado dentro da International Paper
- Cidade do Livro: a Cidade do Livro é um espaço cenográfico temático que ajuda
a desenvolver, desde cedo, o hábito da leitura nas pessoas.
- Casa Vhida - A Casa Vhida é uma associação que apoia e oferece programas de
assistência integral para crianças e adolescentes infectadas ou expostas ao
HIV/Aids, em Manaus (estado do Amazonas) que incluem nutrição, serviço social,
educação, auxílio psicológico e médico.
- Natureza e Corpo: O seu objetivo é conscientizar, engajar e educar jovens alunos
(6ª ao 9º ano, de 12 a 16 anos) para que eles sejam multiplicadores de conceitos e
melhores práticas de conservação ambiental, além de desenvolvimento
sustentável da própria comunidade local. Em 2016, o projeto avançou ao começar
a trabalhar com o plantio de verduras e legumes e contou com a participação de
300 beneficiários.
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3.

PROCESSO DE AVALIAÇÃO
3.1 Norma ou Padrão Normativo utilizado para avaliação

O processo de avaliação foi efetuado com base no Escopo de Certificação descrito
acima, conforme o Padrão Normativo NBR 14.789:2012 – Manejo Florestal
Sustentável – Princípios, critérios e indicadores para plantações florestais
conhecido como CERFLOR, elaborado pela ABNT - Associação Brasileira de Normas
Técnicas.
A ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – é uma entidade não
governamental, sem fins lucrativos, reconhecida pelo Conmetro como Fórum Nacional
de Normalização. A ABNT é o organismo responsável pelo processo de elaboração e
revisão das normas do Programa Cerflor.
As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros
(ABNT/CB) e dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS), são elaboradas
por Comissões de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos,
delas fazendo parte: produtores, consumidores e partes interessadas (universidades,
laboratórios, organizações não governamentais e outros). Os Projetos de Norma
Brasileira, elaborados no âmbito dos ABNT/CB e ABNT/NOS, circulam para Consulta
Pública entre os associados da ABNT e demais interessados.
A Norma NBR 14.789:2012 foi elaborada pela Comissão de Estudo Especial
Temporária (CEET) de Manejo Florestal, formada por especialistas brasileiros
representantes dos setores envolvidos. A revisão de 2012 da norma circulou em
consulta nacional durante o ano de 2011 e 2012. Esta edição cancela e substitui a
edição anterior de 2007.
O Padrão Normativo aqui utilizado faz parte do Sistema Brasileiro de Certificação, em
que a CGCRE estabelece as regras para o processo de Certificação.
Em 19 de outubro de 2005 o CERFLOR passou a ser reconhecido pelo Programme for
the Endorsement of Forest Certification (PEFC). O PEFC é um conselho sem fins
lucrativos, que atua de forma independente, tendo sido fundado em 1999 com o
objetivo de promover o manejo florestal sustentável em todo o mundo.
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Atualmente conta com 25 sistemas de certificação florestal reconhecidos que
passaram por avaliações técnicas. No Brasil o reconhecimento se deu por intermédio
da CGCRE, que atua como organismo acreditador, estabelecendo regras específicas
para o sistema de certificação do CERFLOR. Maiores informações podem ser obtidas
pelo website www.pefc.org.
O CERFLOR contempla um conjunto de princípios, critérios e indicadores, incluindo
requisitos ambientais e sociais, a serem atendidos pela organização auditada. No
processo de avaliação todos os requisitos normativos são verificados nas unidades de
manejo, objeto da certificação.
São ao todo 05 (cinco) Princípios, relacionados às atividades de manejo florestal,
como indicado a seguir:
Princípio 1: Cumprimento da Legislação;
Princípio 2: Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto, médio e longo
prazos, em busca da sua sustentabilidade;
Princípio 3:

Zelo pela diversidade biológica;

Princípio 4:

Respeito às águas, ao solo e ao ar;

Princípio 5:

Desenvolvimento ambiental, econômico e social das regiões em que se
insere a atividade florestal.

Os princípios estabelecidos nesta norma constituem a referência para o manejo
florestal.
De acordo com o estabelecido no próprio padrão normativo NBR 14789:2012,
destacamos que:
“Os princípios são desdobrados em critérios, que são a expressão dos requisitos que
descrevem os estados ou dinâmicos de um ecossistema florestal e do sistema social a
ele associado”.
“A verificação do cumprimento de cada critério é estabelecida mediante a avaliação do
atendimento de um conjunto de indicadores específicos, que podem ser quantitativos
ou qualitativos”.
“Dependendo da localização e da finalidade da unidade de manejo florestal, nem todos
os indicadores serão aplicáveis. Contudo será sempre necessário avaliar todos
aqueles pertinentes à situação local”.
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3.2. Identificação do OCF – Organismo de Certificação

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) está credenciado pela CGCRE para
realização de certificações de manejo de florestas plantadas com base na norma NBR
14789:2012, podendo emitir certificados com a logomarca deste organismo
credenciador.
O objetivo do BVC é realizar serviços de certificação com alta credibilidade, sendo
este o motivo pelo qual optou em realizar tais certificações de acordo com os
requisitos do Sistema Brasileiro de Certificação.
Dados para Contato
Escritório São Paulo:
BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)
Sr. Lucia Nunes: Certification Technical Manager
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha 100, Torre C, 4o andar.
CEP: 04726-170, SÃO PAULO/SP
Fone: (0**11) 2655-9000
Fax: (0**11) 2655-9000

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

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

3.4. Descrição do Processo de Auditoria

O evento em questão trata da recertificação em Manejo Florestal da norma Cerflor
NBR14.789:2012, onde forma também realizadas reuniões públicas com a
comunidade. Todas as regionais foram amostralmente auditadas.
O processo de auditoria de certificação do CERFLOR compreende:


Planejamento inicial da auditoria;



Planejamento e realização das reuniões públicas;



Definição da equipe de auditoria;



Avaliação documental quanto ao atendimento do CERFLOR;



Avaliações de campo quanto ao atendimento do CERFLOR;



Emissão e publicação do relatório de auditoria;



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



Apreciação do processo de auditoria por parte da Comissão de Certificação;
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Emissão de relatório final após avaliação de ações corretivas (caso pertinente)
e demais questões pertinentes.

Adicionalmente em uma auditoria de certificação deve ser realizada uma auditoria
inicial (de 1ª fase), com o objetivo de avaliar o plano de manejo, a legalização das
unidades de manejo e demais documentações requeridas pela NBR 14789.
Em função da certificação mantida ao longo de 5 anos pela empresa para as áreas
auditadas (mesmo escopo de certificação), consideramos não aplicável a realização
desta auditoria inicial.

3.4.1 Definição da Equipe de Auditoria

A seguinte equipe foi designada para a realização desta auditoria:
Nome

Função na Equipe

Maria Augusta M P de Godoy Auditora Líder

Formação Acadêmica
Eng Florestal, MSc. Manejo e
Ecologia Florestal
Eng Químico, especialista na área

Carlos Busnardo

Auditor membro de equipe

Juliana Colpas

Auditor membro de equipe Bióloga e Química

florestal, papel e celulose.

3.4.2. Planejamento de Reuniões Públicas

As reuniões públicas têm como objetivo identificar recomendações, questionamentos,
denúncias e demais demandas das partes interessadas, referentes aos princípios do
CERFLOR, permitindo ao Bureau Veritas Certification avaliar, durante o processo de
auditoria, as questões relevantes registradas.
É importante esclarecer que a empresa auditada não participa ativamente das
reuniões em função do objetivo destas.
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Foram realizadas quatro reuniões públicas em Brotas, São Simão, Altinópolis e MogiGuaçu, conduzida pelos membros da equipe de auditoria.
A escolha do município foi feita em função da representatividade regional deste,
considerando ainda as atividades da empresa auditada, facilidade de acesso e
existência de instalações adequadas para a realização das reuniões.
A documentação gerada no planejamento e realização das reuniões públicas
compreende: convites emitidos, questionários de consulta pública preenchidos por
partes interessadas, listas de presença nas reuniões públicas e Questionamento de
partes interessadas. Todos estes registros estão mantidos pelo Bureau Veritas
Certification como parte do processo de auditoria da empresa.
Os questionamentos pertinentes, gerados nas reuniões públicas, foram inseridos neste
relatório, contemplando as respostas da empresa, assim como avaliação por parte do
Bureau Veritas Certification. É importante ressaltar que apenas questões relacionadas
aos Princípios do CERFLOR foram contempladas neste relatório.

3.4.3 Planejamento e Realização da Auditoria

De acordo com e Escopo de Certificação pretendida, foram executadas as seguintes
atividades: análise de documentação, verificações em campo, entrevistas com
colaboradores da empresa, prestadores de serviços e partes interessadas.

Foi

também

avaliado

o

parecer

da

empresa

sobre

os

questionamentos,

recomendações e comentários das partes interessadas, enviados através de
questionários específicos do CERFLOR e identificados nas Reuniões Públicas,
referentes ao manejo florestal da empresa frente os critérios do CERFLOR.

Como todo o processo de Auditoria, as avaliações ocorreram conforme plano de
auditoria estabelecido previamente, considerando o tamanho e complexidade das
atividades da empresa e caráter amostral de um processo de auditoria.
Ao longo das avaliações nas instalações e propriedades da empresa, foram realizadas
consultas formais aos seguintes órgãos públicos: Secretaria Municipal do Meio
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Ambiente de Brotas, Secretaria Municipal de Obras de Brotas, Secretaria Municipal de
Meio Ambiente do município de Cajuru, Fundação Cultural de São Simão.
Obs: auditoria de recertificação Cerflor realizada junto com auditoria de manutenção
FSC.
PLANO DE AUDITORIA IP 2017- FSC / CERFLOR - MANEJO FLORESTAL.
DIA/AUDITOR

MPG

domingo
02/04/2017

BUS
Deslocamento

03/04/2017
segunda manhã

Deslocamento e Reunião
de Abertura às 08:30hrs.
Detalhamento do plano
de auditoria.
Avaliação de NCs
anteriores e OBS

Deslocamento e
Reunião de Abertura às
08:30hrs.
Detalhamento do plano
de auditoria.

03/04/2017
segunda tarde

Avaliaçao das áreas do
escopo e detalhamento da
recertificação
Controle de monitoramentos
ambientais/sociais/produtivid
ade
Cadeia de Custódia do
manejo florestal rastreabilidade da madeira

pragas e doenças (P 4
Cerflor)
Impactos e
monitoramentos
ambientais- P3

noturno

reuniao publica Mogi-Guaçu

04/04/2017
terça manhã

Atividade Florestal colheita, transporte e
estradas ou Silvicultura

Monitoramento /
monitoramento de rec
hídricos e edáficos
cerflor/ fumaça preta
Cerflor/ Monitoramento
de terceiros

04/04/2017
terça tarde

Atividade Florestal colheita, transporte e
estradas ou Silvicultura

Incêndios e proteção
florestal

noturno

05/04/2017
quarta manhã

JBC

Deslocamento e Reunião
de Abertura às 08:30hrs.
Detalhamento do plano de
auditoria.
Vigilância patrimonial/
atividades irregulares nas
unidades de manejo

Princípio 1 (legislação e
encargos legais)
documentação de terras

Deslocamento Brotas
Atividade Florestal colheita, transporte e
estradas ou Silvicultura
Atividade Florestal colheita, transporte e
estradas ou Silvicultura
reunião Brotas

Avaliação de impacto Social
- P5 Cerflor
Canal de
comunicação/partes
interessadas -

Deslocamento Rib
Preto
Atividade Florestal colheita, transporte e
estradas ou Silvicultura

Retorno à Mogi Guaçu
Plano de Manejo
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PLANO DE AUDITORIA IP 2017- FSC / CERFLOR - MANEJO FLORESTAL.
DIA/AUDITOR

MPG

BUS

JBC

05/04/2017
quarta tarde

Visita à programas sociais

Atividade Florestal colheita, transporte e
estradas ou Silvicultura

Docs Saude e segurança,
Treinamentos

Reunião pública São
Simão
06/04/2017
quinta manhã

Benefícios da Floresta - P5
FSC - custos/orçamento,
Atividade Florestal inventário, desenvolvimento
colheita, transporte e
economico regional,
estradas ou Silvicultura
Produtos não madeireiros

Atividade Florestal colheita, transporte e
estradas ou Silvicultura

06/04/2017
quinta tarde

Alinhamento e pendências
Atividade Florestal de auditoria
colheita, transporte e
Impactos e monitoramentos
estradas ou Silvicultura
ambientais- P3

Alinhamento e pendências
de auditoria
Impactos e
monitoramentos
ambientais- P3

Reunião Altinópolis
07/04/2017
sexta manhã
07/04/2017
sexta tarde

Análise de pendências e
compilação de Relatórios.

Retorno Mogi-Guaçu
Análise de pendências

Análise de pendências e
compilação de Relatórios.

Reunião de Encerramento
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3.5

Relatório Detalhado

Esta seção demonstra as evidências coletadas pela equipe de auditoria durante o
processo de avaliação. A abordagem de auditoria se deu a partir dos processos da
organização, de acordo com um plano de trabalho previamente elaborado. Em cada
processo auditado foi dada ênfase aos princípios e critérios do CERFLOR pertinentes,
conforme demonstrado abaixo.

3.5.1. Relatório Detalhado – Evidências da Equipe de Auditoria
PRINCÍPIO 1 – Critério 1.1
Conforme previsto no FLO-EHS-SGI-PRO_002624, Revisão 20, o acesso à legislação e outros
requisitos aplicáveis ocorre via empresa de consultoria legal - Lema Ambiental, a qual é
responsável pela análise, atualização e divulgação de todas as novas legislações que foram
publicadas no Diário Oficial, devendo o Departamento de Saúde, Segurança do Trabalho e
Meio Ambiente, avaliar a necessidade, ou não, de atualização das análises ambientais, de
saúde e segurança do trabalho e os respectivos controles e monitoramentos decorrentes.
A atualização do Cadastro Normativo é realizada mensalmente pela Empresa Lema e
informado aos administradores do Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho até o
quinto dia útil de cada mês, para que os mesmos possam preencher a forma de atendimento e
prazo de reavaliação periódica que pode variar de acordo com as ações a serem realizadas,
não podendo ultrapassar o prazo máximo de 1 ano.
A consulta às legislações pode ser realizada também por meio do Sistema da Legis Ambiental
disponível na Intranet no campo Jurídico.
Verificados no horto Santa Fé:
- Portaria DAEE número 1995 de 05/07/2015 referentes a captação de água superficial, água
subterrânea e barramento no Horto Santa Fé, Brotas, SP.
- AVCB número 39389, emitido pelo Corpo de Bombeiros de SP para as atividades
administrativas do Horto Santa Fé, válido até 19/12/2017.
- Ofício número 078/12/CGG emitido pelas CETESB em 16/02/2012 informando sobre a
dispensa de licenciamento ambiental para o cultivo de eucalipto, vigente até a presente data.
- Amostralmente foram evidenciadas as outorgas:
Portaria DAEE N.1895 de 18 de junho de 2015, válida por 03 anos;

Portaria DAEE N.1189 de 16 de junho de 2014, válida por 03 anos;
Portaria DAEE N.478 de 19 de fevereiro de 2016, válida por 03 anos.
- CAR: Cadastro Ambiental Rural número 35007090159379 de 07/05/2015

PRINCÍPIO 1 – Critério 1.2
Procedimento documentado visando resolução de conflitos evidenciado.
Evidências de resolução de conflitos de forma amigável verificada com Pedro Molina.
Verificados e-mails ede conversas com Pedro Molina para resolução de conflito prévio à ação
civil. Evidenciado 4 registros de disputa de terra de terceiros contra a IP. Entrevista: Lígia
Rosseto. Verifcados documentos e registros de terra. Não houve desvios.

Comunidades limítrofes mapeadas. Comunidades tradicionais e indígenas identificadas, sendo
que não há interferência da empresa nestas comunidades.

PRINCÍPIO 1 – Critério 1.3
Evidenciado que a IP trata do cumprimento legal em duas vertentes: Através da empresa de
consultoria legal - Lema Ambiental, a qual é responsável pela
análise, atualização e divulgação de todas as novas legislações que foram publicadas no
Diário Oficial, devendo o Departamento de Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente.
Além deste levantamento, são realizadas vistorias em campo visando checar o cumprimento
legal por terceirizados.
PPRA e PCMSO amostralmente evidenciados das empresas terceirizadas:
- JRM Florestal Eireli, válido até fevereiro de 2018;
- Eco Florest Transporte e Logística Ltda. válido até março de 2018.
PPRA e PCMSO – International Paper - Válido até 10 de janeiro de 2018.
Responsável técnico - CREA N.5061862999.
Foi elaborado pela empresa HISOS - Engenharia de Segurança, Higiene e Saúde Ocupacional.
Amostralmente foram checadas as funções abaixo, as quais se apresentaram coerentes com o
PCMSO.
Cargos:
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- Operador Equipamento Colheita Florestal;
- Trabalhador Florestal;
- Mecânico Oficial;
- Motorista Combio/Abastecimento/Lubricação.

ASOs:
Luiz Fernado Ramos – Vigilante da empresa Marcondes Segurança Patrimonial
Lázaro Sabino dos Santos – Vigilante – Torrista - da empresa JRM Florestal
Evidenciados as CNDs da International Paper – CNPJ: 52.736.949/0001-58:
-

Ministério da Fazenda: Controle da Certidão: E08A.AC75.C752.2D62;

-

FGTS: Controle da Certidão: E09B.C83.D853.3F43;

-

Municipal: Controle da Certidão: E08A.AC75.C752.2D62.

JRM Florestal Eireli – CNPJ: 05.484.879/001-08:
-

Ministério da Fazenda: Controle da Certidão: A06B.C83.D546.4F43;

-

FGTS: Controle da Certidão: E03C.B54.F453.45G25;

-

Municipal: Controle da Certidão: A04C.D45.D86.3S45.

Eco Florest Transporte e Logística Ltda. – CNPJ: 23.712.147/0001-00
-

Ministério da Fazenda: Controle da Certidão: E07B.AC23.23.2E62;

-

FGTS: Controle da Certidão: E08D.C32.D76.2DG24;

-

Municipal: Controle da Certidão: E04B.AD34.C56.2A34.

Outros itens de gestão, os quais visam o cumprimento legal trabalhista sobre segurança e
saúde ocupacional:
-

Evidenciado que o transporte que nesta amostragem era uma Van – Placa EGH-0982 –
Possui os cintos de segurança adequados e demais itens de segurança e estrutura
satisfatórios frente a legislação da ANTT;

-

Evidenciado o Laudo de Potabilidade da equipe que estava atuando na Fazenda Santa
Fé A – Atividade de Traçamento da Madeira para Energia:
Laudo N.30298 – Atendendo os padrões previstos na Portaria Nº 2.914, de 12/12/2011.

-

No horto Santa Fé é fornecido equipamentos de proteção individual (EPI) aos
trabalhadores, sem ônus, em boas condições, apropriados às tarefas e aos
equipamentos utilizados, conforme apontado no PPRA vigente;

-

Evidenciado o acordo coletivo da International Paper, junto ao Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, válido durante o ano de 2017;
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-

Através de entrevistas com os funcionários, foi possível checar o conhecimento dos
direitos dos trabalhadores, bem como o seu cumprimento por parte da empresa.

-

Checado também o Acordo Coletivo da empresa Marcondes Segurança e Serviços,
junto ao SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA, SEGURANÇA
ELETRONICA, SERVIÇOS DE ESCOLTA E CURSOS DE FORMAÇÃO DE
VIGILANTES, válido ao longo de 2017.

Em 2016 foram registrados 14 acidentes, sendo 07 sem e 07 com afastamento.
As comunicações foram realizadas adequadas (conforme CATs), assim como as investigações
visando evitar reincidências, foram realizadas.
-

Amostragem: Acidente com a GA FOREST – TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.
“Estava sendo carregada a última carreta da composição do Rodotrem Frota 166,
momento este em que a composição veio a ter um deslocamento involuntário,
adentrando a uma área da mata nativa quebrando a lente do farol da lateral direita da
cabine.”

Evidenciado respectivo IPS – Indicador de Performance em Saúde, Segurança e Meio
Ambiente, contemplando respectivas informações relativas à: 1 – Normas e Procedimentos, 2 –
Equipamentos de Proteção Individual, 3 – Instruções de Segurança, 4 – Equipamentos de
Movimentações, Máquinas e Veículos Operacionais, 5 – Transporte de Funcionários, 6 –
Equipamentos de Emergência, 7 – Produtos Químicos 8 – Ferramentas , 9 – Ergonomia, 10 –
Prevenção e Combate a Incêndios, 11 – Organização e Limpeza – Áreas de Vivência, e 12 –
Meio Ambiente conforme exemplo de evidência:
- Relatório de Inspeção, Data: 15/12/2016, Área: Viveiro Florestal. Atividade: Coleta de Micro
Estaca, Linha de Substrato, Plantio e Alternagem de Mudas, Avaliação Geral da Gerência da
Área: 2,97.

Evidenciado respectivo Acordo Coletivo de Trabalho, estabelecido entre JRM Florestal Eirelli e
Sindicato dos Empregados Rurais de Batatais em 01/02/2017, e válido para o período de
01/02/2017 a 31/01/208.
Evidenciado na Cláusula 8ª, Salário “In Itineri”, o estabelecimento de pagamento das horas “in
itineri”, de acordo com faixas de distâncias, conforme seguem:
1) Até 15 km considerando o local de embarque até o desembarque na área rural: Trinta
minutos por dia trabalhado (locomoção de idas e volta);
2) Até 35 km considerando o local de embarque até o desembarque na área rural: Uma hora
por dia trabalhado (locomoção de idas e volta);
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3) Até 55 km considerando o local de embarque até o desembarque na área rural: Uma hora e
trinta minutos por dia trabalhado (locomoção de idas e volta);
4) Até 90 km considerando o local de embarque até o desembarque na área rural: Duas horas
por dia trabalhado (locomoção de idas e volta).

Evidenciado a adequada infraestrutura do Módulo da Área de Vivência, disponível no Horto
Vale Aprazível, apropriada à natureza das atividades de colheita, arraste e traçamento de
madeira desenvolvidas, e Módulo da Área de Vivência relativa às atividades de preparo de solo
e plantio.

Princípio 2 – Critério 2.1
Evidenciado:
FLO-EHS-SGI-PRO_002623 versão 08 – Aspectos e Impactos Ambientais.
FLO-VIV-PRO_002626 versão 04 – Produção de Mudas, Verificado no item 06 do
procedimento, medidas de controles ambientais dos respectivos impactos negativos gerados.
FLO-P&D-REC-PRO_000065 – Implantação e Reforma, Verificado itens de controles
operacionais para as atividades.
Procedimento de Colheita e transporte verificado, v5.
Riscos do processo de colheita evidenciados, disponível nas áreas de vivência.
Evidenciado o desenvolvimento das atividades sendo desenvolvidas no Horto Vale Aprazível,
contemplando:
- Arraste com um Skidder, Talhão 36, Área 50,73 ha;
- Traçamento com duas garras, uma para madeira para energia (2 a 8 cm) e outra para
madeira para celulose (8 a 35 cm);
- Área total do Vale Aprazível: 1.010,06 ha.
- Atividade de corte iniciada dia 14/11/2016 e previsão de término do corte: 22/03/2017.
- Efetivo Total: 17 funcionários, sendo 13 Operadores de Equipamentos Florestais.

Evidenciado o documento FLO-COL-PRO_002627: Colheita e Transporte Florestal, revisão 5,
data: 07/12/2016, elaborado com o objetivo de definir as condições necessárias para o Sistema
de Gestão Integrado em Meio Ambiente, Qualidade e Saúde e Segurança no Trabalho, nas
operações de Colheita, Transporte e Rastreabilidade da Matéria Prima Florestal.
Evidenciado respectivo conteúdo típico do documento, conforme segue:
1) Objetivo;
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2) Definições;
3) Reponsabilidades;
4) Descrição das Operações (contemplando 12 itens)
5) Transporte e Rastreabilidade da Madeira;
6) Rastreabilidade da Madeira
6.1 Madeira Certificada; 6.2 Madeira Controlada; 6.3 Madeira Não Certificada
7) Gestão da Qualidade;
8) Gestão Ambiental
8.1 Controle Operacional
8.2 Conservação e Proteção das Áreas Naturais
8.3 Conservação e Proteção da Fauna Silvestre
8.4 Uso de Recursos Hídricos e Medidas Preventivas para Evitar a Contaminação do Solo;
8.5 Conservação de Habitats Importantes;
9) Registros
10) Monitoramento, Medição e Calibração de Instrumentos;
11) Gestão de Saúde e Segurança;
12) Anexos / Fluxogramas;
13) Disponibilidade e Acesso Interno à Legislação Aplicável.
Evidenciado respectivo Anexo, contemplando informações relativas ao Controle Operacional –
Processo: Colheita e Transporte Florestal, para: Aspectos Ambientais, Controles Operacionais,
e Responsabilidades associadas.

Evidenciado o documento FLO-EHS-SST-PRO_000140: Serviços Colheita Florestal, revisão
06, data: 05/12/2016, elaborado com o objetivo de fixar as condições de segurança para o
desempenho saudável e seguro das atividades de colheita mecanizada, arraste e traçamento
da madeira de eucalipto nas áreas da International Paper do Brasil Ltda.
Evidenciado no Anexo 2 – Operadores de Máquinas Florestais, o estabelecimento de
respectiva Matriz contemplando informações relativas à: Operação / Máquina; Riscos, e EPIs
Obrigatórios.
Evidenciado respectivo Micro Planejamento, Região II, Horto 320 – Vale Aprazível, emitido pelo
Departamento de Geoprocessamento em 06/10/2016, contemplando respectivas informações,
entre outras, relativas à:
- Introdução, Recomendações de Segurança, Recomendações Ambientais, Relatório Plano
Colheita, Cálculo Distância de Transporte;
Anexo: Mapas de Rotas de Transporte, Mapa Macroplanejamento, Mapas de Micro
Planejamento.
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Evidenciado no item 5 – Operação com Máquinas Traçadeiras para Evitar Possíveis
Escorregamento de Toretes no Carregador, o estabelecimento de respectivos critérios
operacionais, como por exemplo: Altura máxima das pilhas de 3,50 m.
Evidenciado no item 6 – Operação com Máquinas Skidder, o estabelecimento de respectivos
critérios ambientais e de saúde e segurança relativos ao desenvolvimento das atividades.

Evidenciado respectivo Mapa de Microplanejamento, data de emissão: 05/10/2016.

Evidenciado a conformidade dos respectivos registros SST.REF.106 e SST.CFL.005: Inspeção
em Comboio, realizados em frequência bimestral, contemplando trinta e cinco itens de
avaliação,

conforme

segue:

1) Caminhão Comboio, placa: FJR 6014, data da avaliação: 23/03/2017, local: Vale Aprazível,
Modulo IV: Sem registros de desvios.
2) Caminhão Comboio, placa: FJR 6014, data da avaliação: 15/01/2017, local: Vale Aprazível,
Modulo IV: Sem registros de desvios.
3) Caminhão Comboio, placa: FJR 6014, data da avaliação: 08/11/2016, local: 90 Bloco,
Modulo IV: Sem registros de desvios.
4) Caminhão Comboio, placa: FJR 6014, data da avaliação: 02/05/2016, local: 90 Bloco,
Modulo IV: Sem registros de desvios.
Evidenciado o documento FLO-P&D-REC-PRO_000065: Implantação e Reforma, versão 8,
data: 31/03/2017, item 3.3 Preparo de Solo, elaborado com o objetivo de descrever, normatizar
e recomendar a sistemática das
operações florestais de silvicultura relacionadas à implantação ou reforma do Departamento de
Reflorestamento.
Evidenciado no item 2 - Fluxo do Processo, respectiva representação gráfica do Processo de
Reflorestamento - Implantação e Reforma.

Princípio 2, critério 2.2
Evidenciado no Plano de Manejo versão FLO-EHS-SGI-PRO_000099 – Versão 16.
Os itens mandatórios estão contemplados, conforme preconizado neste critério.
A princípio o Plano de Manejo é revisado anualmente, contudo caso seja necessário em função
de uma alteração significativa, é alterado a qualquer momento. Evidenciado no Plano de
Manejo versão FLO-EHS-SGI-PRO_000099 – Versão 16.
As responsabilidades estão definidas em cada tópico do Plano de Manejo, conforme
evidenciado no Plano de Manejo versão FLO-EHS-SGI-PRO_000099 – Versão 16.
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O responsável técnico pela aprovação do plano de manejo é o gerente de saúde, segurança,
meio ambiente e sustentabilidade Robson Oliveira Laprovitera.
Existe um sumário no no Plano de Manejo versão FLO-EHS-SGI-PRO_000099 – Versão 16, no
qual relaciona os procedimentos e instruções técnicas.
Evidenciados diversos procedimentos operacionais sobre todas as atividades florestais, citadas
no Plano de Manejo, tais como:
- Procedimento de colheita e transporte florestal: FL – FLO _COL PO 0302-01;
- FL – FLO – SGI_PO 0307 Plano de Atendimento à emergência
- FL-FLO-SST_PO 0304-02 Serviços de Colheita Florestal. Etc…
Há um plano de treinamento para todos os funcionários próprios e prestadores de serviço.
Antes de iniciar qualquer atividade nas dependências ou áreas de abrangência da Empresa, é
realizado o treinamento de Integração.
Evidenciado Planejamento de Treinamentos 2016 e 2017 com os treinamentos realizados e os
que serão realizados para atender aos prazos de cada treinamento.
Evidenciado o histórico de treinamentos dos seguintes funcionários:
- Anderson Luiz Guerra: treinamento de caminhão munk, integração novos profissionais,
integração corporativa e orientação de segurança, curso de transporte de produtos perigosos,
logística integrada empresarial, operador de empilhadeira.
- Marcos Antônio Pereira evidenciados os cursos realizados desde 97 na Empresa e suas
atualizações, entre eles: manutenção de máquinas, operação de computadores de bordo,
afiação de correntes, gerenciando o desempenho em segurança, entre outros.
Evidenciado treinamento do PAEs que deve ser realizado a cada dois anos do funcionário
Marcos Antônio Pereira.
Antonio Abreu Pereira Batista: combate à incêndios, operação de máquina feller, computador
de bordo, PAES, procedimento ambiental da colheita florestal, entre outros.
Evidenciado também o FLO-EHS-SGI-PRO_000099 – Resumo Público do Plano de Manejo, o
qual se apresentou adequado frente a este critério.
O resumo público é disponibilizado no website da Empresa, além de ser entregue em
encontros com a comunidade local/áreas adjacentes à florestal, bem como em outras reuniões
com diferentes partes interessadas.
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Evidenciado respectivo IPS – Indicador de Performance em Saúde, Segurança e Meio
Ambiente, contemplando respectivas informações relativas à: 1 – Normas e Procedimentos, 2 –
Equipamentos de Proteção Individual, 3 – Instruções de Segurança, 4 – Equipamentos de
Movimentações, Máquinas e Veículos Operacionais, 5 – Transporte de Funcionários, 6 –
Equipamentos de Emergência, 7 – Produtos Químicos 8 – Ferramentas , 9 – Ergonomia, 10 –
Prevenção e Combate a Incêndios, 11 – Organização e Limpeza – Áreas de Vivência, e 12 –
Meio Ambiente conforme exemplo de evidência:
- Relatório de Inspeção, Data: 15/12/2016, Área: Viveiro Florestal. Atividade: Coleta de Micro
Estaca, Linha de Substrato, Plantio e Alternagem de Mudas, Avaliação Geral da Gerência da
Área: 2,97.

Princípio 2 – Critério 2.3
Evidenciado respectivos registros de treinamento, disponível no Sistema de Treinamento,
Opção: TRN02 – Histórico Profissional, conforme exemplos de evidências:
1) João Henrique Mia, Cargo: Comboista
- Reciclagem Caminhão Munck, Entidade: INFOTRANS, Carga Horária: 08 horas, Ano de
Conclusão: 2016;
- Operação de Equipamentos de Colheita Florestal, Entidade: International Paper do Brasil
Ltda., Carga Horária: 1.170 horas, Ano de Conclusão: 2016;
- PPSC – Animais Peçonhentos, Entidade: SENAR, Carga Horária: 12 horas, Ano de
Conclusão: 2016;
- Programa de Promoção de Saúde no Campo – Animais Peçonhentos, Entidade: Sindicato
Rural de Luiz Antônio, Carga Horária: 12 horas, Ano de Conclusão: 2015;
2) Uilson dos Santos, Cargo:
- Treinamento de Segurança e Percepção de Risco, Entidade: International Paper do Brasil
Ltda., Carga Horária: 04 horas, Ano de Conclusão: 2016;
- Treinamento de Operação CAT, Entidade: International Paper do Brasil Ltda., Carga Horária:
4 horas, Ano de Conclusão: 2014;
- Conexão, Filtragem, Montagem e Instalação de Mangueiras, Entidade: International Paper do
Brasil Ltda., Carga Horária: 8 horas, Ano de Conclusão: 2014;
- Operador de Traçador Mecânico, Entidade: Chamflora Mogi Guaçu Agroflorestal, Carga
Horária: 120 horas, Ano de Conclusão: 1977;
3) Anderson Donizeti de Carvalho, Cargo: Mecânico Especializado
- Treinamento de Segurança e Percepção de Risco, Entidade: International Paper do Brasil
Ltda., Carga Horária: 04 horas, Ano de Conclusão: 2016;
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- Mecânico Especializado de Turno – Parte 7, Entidade: International Paper do Brasil Ltda.,
Carga Horária: 27 horas, Ano de Conclusão: 2016;
- Mecânico Especializado de Turno – Parte 6, Entidade: International Paper do Brasil Ltda.,
Carga Horária: 207 horas, Ano de Conclusão: 2015;
- Mecânico Especializado de Turno – Parte 5, Entidade: International Paper do Brasil Ltda.,
Carga Horária: 189 horas, Ano de Conclusão: 2015;
- Mecânico Especializado de Turno – Parte 4, Entidade: International Paper do Brasil Ltda.,
Carga Horária: 198 horas, Ano de Conclusão: 2015;
- Mecânico Especializado de Turno – Parte 3, Entidade: International Paper do Brasil Ltda.,
Carga Horária: 198 horas, Ano de Conclusão: 2015;
- Treinamento de Caminhão Munck, Entidade: ABRSafe e Cope – Centro de Orientação, Carga
Horária: 16 horas, Ano de Conclusão: 2015.
4) Luiz Antônio Bertoloti, Cargo:
- Treinamento Proteção Auditiva e Respiratória, Entidade: Fitassul, Carga Horária: 02 horas,
Ano de Conclusão: 2017;
- Código de Conduta, Entidade: International Paper do Brasil Ltda., Carga Horária: 02 horas,
Ano de Conclusão: 2016;
- Treinamento Operacional da Colheita Florestal, Entidade: International Paper do Brasil Ltda.,
Carga Horária: 36 horas, Ano de Conclusão: 2009;
5) Raphael Wellington Baruco de França, Cargo: Mecânico Especializado
- Carreira em Movimento – Módulo Visão Geral Florestal, Entidade: International Paper do
Brasil Ltda., Carga Horária: 04 horas, Ano de Conclusão: 2017;
- Treinamento Proteção Auditiva e Respiratória, Entidade: Fitassul, Carga Horária: 04 horas,
Ano de Conclusão: 2017;
- Treinamento de Caminhão Munck, Entidade: ABRSafe e Cope – Centro de Orientação, Carga
Horária: 16 horas, Ano de Conclusão: 2015;
- Soldagem, Entidade: ART Solda Mundial, Carga Horária: 50 horas, Ano de Conclusão: 2014.
6) Guilherme Zaghi Borges Batistuzzzo, Cargo: Supervisor de Colheita
- IPL1 – Módulo 1, Entidade: International Paper do Brasil Ltda., Carga Horária: 16 horas, Ano
de Conclusão: 2017;
- Treinamento de Segurança e Percepção de Risco, Entidade: International Paper do Brasil
Ltda., Carga Horária: 02 horas, Ano de Conclusão: 20162016;
- Estratégia 2015 – Equipe P&D, Entidade: International Paper do Brasil Ltda., Carga Horária:
08 horas, Ano de Conclusão: 2015;
- Desdobramento de Metas Florestal 2015, Entidade: International Paper do Brasil Ltda., Carga
Horária: 09 horas, Ano de Conclusão: 2015;
- Direção Defensiva, Entidade: ABRSafe e COPE – Centro de Orientação, Carga Horária: 09
horas, Ano de Conclusão: 2014.
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Princípio 2 – Critério 2.4
Transporte de madeira evidenciado na Faz Bom Retiro. Verificado NF de transporte e nota de
romaneio, altura de fueiros respeitada, proteção traseira contra quedas, madeira transportada
com cintas de segurança (amarração). Não verificado desperdício de madeira no carregamento
ou colheita.
Rastreabilidade inicia na área de colheita com preenchimento de solicitação de convenio (info
sobre horto, e fazenda, certificação ou não, espécie, idade do plantio, volume,data,etc). A
madeira certificada em campo recebe um carimbo na nota de transporte de madeira até a porta
da fábrica. NF 26249, Faz Bom Retiro à Fabrica de Mogi-Guaçú.
Não há venda do produto, somente transferência da floresta até a fábrica

Princípio 3 – Critério 3.1
Evidenciado o documento FL-FLO_GENET-PO-0300-01: Recomendação de Material Genético
para Áreas de Fomento, revisão 01, data: 25/03/2015, elaborado com o objetivo de recomendar
os materiais genéticos a serem utilizados no Programa de Plantio das áreas de fomento.
Evidenciado que os materiais genéticos recomendados são clones superiores ou fontes de
sementes melhorados.

Evidenciado o documento FL-FLO_GENET-PO-0302-04: Recomendação de Material Genético,
revisão 04, data: 01/04/2016, elaborado com o objetivo de recomendar os materiais genéticos a
serem utilizados no programa de plantio comercial, em áreas próprias, parcerias e fomentos,
com base na produtividade, adaptabilidade, características silviculturais e qualidade da
madeira. Os materiais genéticos recomendados são clones superiores de Eucalyptus.

Evidenciado Estratégia de Melhoramento Genético Florestal na International Paper Ltda.,
através da Seleção Recorrente Recíproca e Geração Contínua de Clones Superiores.
Principais espécies: E. grandis; E. urophylla; E. globulus; E. tereticornis e E. camaldulensis.
Evidenciado respectivos registros disponíveis no Sistema de Informação Florestal –
International Paper, contemplando informações relativas entre outras à: Nome do Horto,
Talhão, Área do Talhão, Data de Plantio, Material Genético Plantado, Definição se o material
plantado é clone ou semente, IMA – Incremento Médio Anual (m3/ha/ano), e Data prevista para
colheita, conforme segue:
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- Fazenda Santa Fé: Materiais genéticos recomendados: IPB2 (Clone urophylla); IPB7 (Clone
urograndis), 7423 (Clone globulus) e EGCPC 10 (Sementes Melhoradas), Previsão de Colheita:
Julho – Agosto 2017,
- Fazenda Quiçamba: Clone recomendado: IPB2 (Clone urophylla), Previsão de Colheita:
Outubro - Novembro 2017;
- Fazenda Chapada: Materiais genéticos recomendados: EGCPC 10 (Sementes Melhoradas);
I144 (Clone Comercial de Mercado), Previsão de Colheita: Junho 2017.

Evidenciado que a seleção de materiais genéticos para a implantação de florestas, sejam
próprias ou em áreas de fomentados é realizada de forma controlada e segundo normas de
biossegurança.
Todas as recomendações de materiais genéticos são estabelecidas pelo Departamento de
Melhoramento Genético da International Paper do Brasil Ltda., em conjunto com os
Departamentos de Viveiro Florestal e Fomento Florestal, sendo os mesmos selecionados em
função das características apropriadas às situações de déficit hídrico e capacidade de brotação
após o processo de corte raso.
Evidenciado que a organização International Paper utiliza material OGM – Organismos
Geneticamente Modificados somente em áreas de pesquisa próprias, as quais estão excluídas
dos processos de certificação.
Por ocasião das verificações efetuadas, e registros disponíveis no Sistema de Informação
Florestal – International Paper, foi constatada a inexistência de qualquer implantação de
material geneticamente modificado nas florestas das Fazendas Santa Fé, Quiçamba e
Chapada.

Evidenciado o documento FLO-P&D-GEN-PRO_000012: Recomendação de Material Genético
para Áreas de Fomento, revisão 2, data: 29/11/2016 elaborado com o objetivo de recomendar
os materiais genéticos a serem utilizados no programa de plantio das áreas de fomento. Os
materiais genéticos recomendados são clones superiores ou fontes de sementes melhoradas.
Evidenciado respectivo conteúdo típico do documento, conforme segue:
1. Objetivo
2. Responsabilidades
2.1. Fomento
2.2. Melhoramento Florestal
2.3. Solos e Manejo
2.4. Proteção Florestal
2.5. Viveiro Florestal
2.6. Laboratório de Sementes
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3. Recomendação Operacional
3.1. Utilização de dois ou mais clones no mesmo talhão
3.2. Mosaico de clones
4. Controle de Documentos e Registros
5. Relatório de Ações Preventivas e Corretivas.

Evidenciado o estabelecimento de respectivos critérios relativos ao plantio de clones, conforme
seguem:
- Não será permitida a utilização de mais de 1 material genético por talhão em plantios
comerciais em áreas de fomento, sem justificativa e aprovação do Melhorista.
- Visando o estabelecimento de plantios em mosaico, cada material genético não poderá ser
plantado em mais de 300 ha contínuos.

Evidenciado o documento FLO-P&D-GEN-PRO_000014: Recomendação de Material Genético,
revisão 5, data: 28/11/2016, elaborado com o objetivo de recomendar os materiais genéticos a
serem utilizados no programa de plantio comercial, em áreas próprias, parcerias e fomentos,
com base na produtividade, adaptabilidade, características silviculturais e qualidade da
madeira. Os materiais genéticos recomendados são clones superiores de Eucalyptus.
Evidenciado respectivo conteúdo típico do documento, conforme segue:
1. Objetivo
2. Fluxo do processo
3. Descrição do Processo
3.1. Seleção de clones superiores
3.2. Recomendação comercial de material genético para áreas próprias, fomento e parcerias
3.2.1. Recomendação clonal 2016
3.3. Recomendação comercial de material genético para áreas de Fomento
3.4. Relatórios do Sistema Florestal e Intranet
4. Definições
5. Responsabilidades
5.1. Melhoramento Genético & Biotecnologia
5.2. Laboratório de Sementes
5.4. Proteção Florestal
5.5. Viveiro Florestal
5.6. Planejamento e Inventário Florestal
5.7. Fomento
5.8. Reflorestamento
5.9. Pesquisa Operacional
6. Controle de documentos e registros
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7. Relatório de ações corretivas e preventivas

Evidenciado respectivos Recomendações Técnicas, parte integrante do Micro Planejamento
para cada Horto, relativos ao ano de 2017, abrangendo respectivas, conforme exemplos de
evidências:
1) Horto Selado, Área total a ser plantada: 195,27 ha
- Talhão 50, Área: 25,77 ha, Textura do Solo: Arenoso, Material Genético: IPB22; Restrições:
Percevejo bronzeado / Psilídeo de concha / Ferrugem / Costalimaita, Material Genético –
Segunda opção: IPB62; Observação: Segunda opção em função da necessidade expedição de
mudas.
Evidenciado respectivas informações para todos os talhões a serem plantados.
Evidenciado Rascunho – Microplanejamento Silvicultura – 359 Selado, Região II e III.C.
2) Horto Vale Aprazível, Área total a ser plantada: 840,98 ha
- Talhão 4, Área: 46,36 ha, Textura do Solo: Arenoso, Material Genético: IPB29; Restrições:
Percevejo bronzeado, Material Genético – Segunda opção: IPB24; Observação: Segunda
opção em função da indisponibilidade de mudas.
Evidenciado respectivas informações para todos os talhões a serem plantados.

Evidenciado respectivos Certificado de Proteção de Cultivar, conforme exemplo de evidência:
- Nº 20160150, em atendimento às disposições da Lei Nº 9.456, de 25/04/1997 e do Decreto Nº
2366 de 05/11/1997, e solicitação de proteção de cultivar 21806.000314/2014-11, para o
Certificado de Proteção de Cultivar de Eucalipto (Eucalyptus urophylla S. T. Blake x Eucalyptus
grandis W. Hill ex Maiden), denominada IPB 13, emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento – Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, em 25/07/2016, e direito sobre
a proteção deste cultivar, iniciado em 18/02/2016 e válido por 18 anos, expirando em
18/02/2034 (salvo o previsto nos Artigos 40 a 44 da Lei Nº 9.456, de 25/04/1997).
Evidenciado respectivo Dossiê dos Materiais Genéticos Comerciais, relativos ao ano 2016 /
2017, contemplando informações relativas ao Cultivar, Clone, Nº de registro, Data de Registro
e Espécie, conforme exemplos de evidências:
1) Cultivar: VT04, Clone: VR3709-H, Nº de Registro: 21257, Data de Registro: 13/12/2016,
Espécie: Eucalyptus grandis Hill ex Maiden x Eucalyptus urophylla S. T. Blake.
2) Cultivar: IPB24, Talhão: 7 HMG, Sementes: Híbrido Polinização Controlada (G40 x ET7),
Local de Seleção Matriz: HST 009E: Plantio Polinização Controlada;
3) Cultivar: IPB 62, Teste Clonal: Mangabeira T 28P; HOV5P; HSM46P; HSFB233P; Plantio
Experimental: Santa Fé H, Talhão 276P; Gramado: T 70P, e Horto Gigante, Talhão: 7Q.
Evidenciado respectivo Plantio 2017 – Região 2 e Região 3, Área Total: 6.900 ha, distribuídos
mês a mês, conforme exemplo de evidência:
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- Horto Guatapará C, Total: 259 ha, Plantio: Janeiro 2017;
- Cerrado, Total Área: 116 ha, Plantio: 68 ha em Janeiro 2017 e 48 ha em Fevereiro 2017;
- Barroza, Área Total: 311 ha, Plantios em Novembro 2017: 60 ha e 251 ha em Dezembro
2017.

Princípio 3 – Critério 3.2
Em 2013 foi firmada parceria com a USP de Ribeirão Preta para o desenvolvimento de
trabalhos cientificos voltados ao monitoramento da mastofauna em paisagens fragmentadas. A
empresa possui parcerias com outras instituição de ensino e pesquisas visando manter as
melhores praticas disponiveis de conservação dos recursos naturais que permeiam suas
unidades de manejo florestal. Além de atualização das especies raras e endemicas que vão
surgindo ao longo do tempo.
Evidenciado:
Planilha Biodiversidade IP_2016_21 03 17
Folder do Programa Bem-te-vi
Cerca de 25% da area total da empresa (24.476 ha) são destinados à conservação ambiental
de areas compostas por vegetação nativa, pertencentes principalmente aos biomas Cerrado e
Mata Atlantica.

Todas as areas de recuperação da empresa são oriundas de um TAC, devido a alguma
intervensão realizada em areas de vegetação nativa mediante a autorização da CETESB.
Evidenciado:
FLO-EHS-NAT-PRO_000017 – Silvicultura de Nativas
Posição Atualizada. - Planilha de acompanhamento dos status dos processos ambientais.
Processo 76773/02 – TCRA nº097/02 – Regeneração natural em areas de cortes de eucalipto.
Encerrado.
Processo 71192/04 – Corte de Eucaliptos em Area de Reserva Legal – TCRA nº140/06 –
Condução natural ou Plantio de Mudas. – Em andamento.
Processo 66500/06 – intervensão de APP para corte de eucalipto. – TCRA nº116/06 – Plantio
de mudas.
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A empresa realiza monitoramentos ambientais em suas areas de conservação, alem de
identificação dessas areas em mapas e microplanejamentos operacionais.
Microplanejamento de Silvicultura – Contem item sobre prática para minimizar os efeitos
adversos sobre a qualidade da água e ecologia aquática, além de mapas e croquis
operacionais.
Estabelecido raio de 250 m das cavernas (FAVC) para passagem de caminhões e evitar
impactos nas cavernas.

Princípio 3 – Critério 3.3
Evidenciado o documento FLO-P&D-REC-PRO_000071: Manejo Integrado de Pragas e
Doenças no Campo, revisão 5, data: 29/03/2017, elaborado com o objetivo de definir as
condições necessárias e os métodos à serem utilizados no monitoramento e/ou controle pragas
e doenças no campo.
Evidenciado respectivo conteúdo do procedimento, contemplando o estabelecimento de
respectivos critérios e ações, conforme seguem:
1. Objetivo
2. Fluxo do Processo
3. Descrição do processo
3.1. Lagartas desfolhadoras
3.2. Costalimaita ferruginea ou besouro amarelo
3.3. Percevejo bronzeado (Thaumastocoris peregrinus)
3.4. Psilídeo-de-concha
3.5. Vespa-da-galha - Leptocybe invasa
3.6. Pragas de raízes
3.7. Ferrugem do Eucalipto
3.8. Doenças Abióticas
3.9. Metodologia para elaboração de mapas de risco
3.9.1. Costalimaita ferruginea
3.9.2. Ferrugem do eucalipto
3.10. Relatórios do Sistema Florestal
3.11. Informações e suporte
4. Definições
5. Responsabilidades
5.1. Pesquisa e Desenvolvimento
5.2. Reflorestamento
6. Controle de documentos e registros
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7. Relatório de ações preventivas e corretivas

Evidenciado principais pragas e doenças nas plantações da International Paper do Brasil Ltda.,
conforme seguem:
- Formiga e Percevejo Bronzeado.

Evidenciado o documento FLO-P&D-REC-PRO_000068: Manejo Integrado de Pragas e
Doenças em Viveiro, revisão 6, data: 30/03/2017.

Evidenciado o documento FLO-P&D-REC-PRO_000069: Monitoramento de Pragas e Doenças
no Viveiro Florestal, revisão 2, data: 09/12/2016, elaborado com o objetivo de fixar diretrizes
para realização de monitoramento de ocorrência de pragas e doenças no viveiro florestal assim
como a sistemática de comunicação e registro das ocorrências.
Evidenciado respectivo conteúdo típico, conforme segue:
1. Objetivo
2. Definições
3. Fluxo do Processo
4. Descrição do Processo
4.1 Finalidade deste procedimento
4.2

Etapas

4.2.1

Monitoramento das Condições Climáticas

4.2.2

Vigilância

4.2.3

Monitoramento de Pragas e Doenças

4.2.4

Identificação de Pragas & Doenças

4.2.5

Controle Curativo de Pragas e Doenças

4.2.6

Acompanhamento

4.3

Interfaces

4.3.1

Viveiro Florestal

4.3.2

Pesquisa & Desenvolvimento

5. Condições Específicas
5.1

Responsabilidades

6. Registros.

Formigas Cortadeiras
Evidenciado

o

documento

FLO-P&D-REC-PRO_000072:

Monitoramento

de

Formigas

Cortadeiras, revisão 3, data: 09/12/2016, elaborado com o objetivo de definir as condições
metodologias e critérios de recomendação a serem utilizadas no monitoramento de formigas
cortadeiras no campo.
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Evidenciado respectivo conteúdo típico do documento, conforme segue:
1) Objetivo
2) Descrição do processo
3) Metodologia
3.1 Período de monitoramento
3.2 Critérios de amostragem
3.3 Coleta e processamento de dados:
3.4. Análise de dados e recomendação de controle
4. Responsabilidades
4.1 Pesquisa e Desenvolvimento Florestal
4.2 Operações Florestais
5. Controle de Registros
6. Definições
7. Relatório de ações preventivas e corretivas

Evidenciado que as atividades de monitoramento e levantamento de dados de campo são
realizadas por funcionários próprios da International Paper do Brasil Ltda.

Evidenciado Projeto de Monitoramento de Formigas Cortadeiras, contemplando a utilização de
Smartphone e Georreferenciamento, através de parceria entre a empresa fornecedora do
insumo (Agroceres), e software específico para recomendação desenvolvido pela empresa
Equilíbrio, com o objetivo principal de confiabilidade e otimização do consumo de insumos.
Projeto iniciado em Novembro 2016 e contrato assinado em Dezembro 2016.
Evidenciado Matriz de Decisão Controle – Levantamento Antes do Combate, abrangendo as
variáveis: DI – Danos Internos, Classes de Idades: 18 a 30 meses, 30 a 42 meses, e acima de
42 meses de idade, Volume de Terra Solta (m2/ha), Densidade de Formigueiros, conforme
seguem:
- DS5: > 50 m2;
- DS4: 10 a 50 m2;
- DS3: 1 a 10 m2;
- DS2: 0,5 a 1 m2;
- DS1: Até 0,5m2;
- TS3: Tamanho Médio de Formigueiros da Classe DS3.
Constatado que para florestas com até dezoito meses de idade, a avaliação efetuada pelos
Líderes de Campo, sendo efetuados repasses sucessivos segundo correspondam.
Evidenciado respectivo alinhamento com o Google Earth, indicando o desenvolvimento das
atividades, conforme exemplo:
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- Horto Areia Branca, Talhão 4, Região 1, Comprimento e Largura do Formigueiro: 1,5 x 1,5 m,
Data do Monitoramento: 14/03/2017.

Evidenciado respectivos registros relativos ao monitoramento das formigas cortadeiras,
trabalho experimental na Região I e estendido para as demais regiões.
Evidenciado respectiva Recomendação Técnica – Programação do Controle de Manutenção da
International Paper do Brasil Ltda., conforme exemplo de evidência:
- Monitoramento realizado em Março 2017, Horto Areia Branca, São Gabriel, Monjolinho e
Fazenda Nova.

Evidenciado respectivo Relatório RL 169: Controle do Consumo de Formicidas, abrangendo as
Regiões I (Mogi Guaçu e Brotas), II (Luiz Antônio e São Simão) e III (Altinópolis), relativo ao
consumo de produtos químicos, conforme exemplo de evidência:
- Horto Santa Fé A, Código 7, Talhão 49, Área: 30,8 ha, data: 04/02/2016, Operação: Combate
a Formiga Frente, Diárias: 13,5, Grupo Insumo: Formicida, Insumo: Formicida: Mirex-S,
Quantidade de Insumo: 264, QT-IA: 0,0792, Empresa: International Paper do Brasil Ltda.,
Insumo/ha: 8,5714, Infestação: Alta.

Evidenciado respectivos registros e recomendações técnicas relativas ao ano de 2016, e
contemplando as Regiões I, II e III.

Evidenciado o documento FLO-P&D-REC-PRO_000065: Implantação e Reforma, versão 8,
data: 31/03/2017, elaborado com o objetivo de descrever, normatizar e recomendar a
sistemática das operações florestais de silvicultura relacionadas à implantação ou reforma do
Departamento de Reflorestamento.
Evidenciado no item 3.2 – Controle de Formigas Cortadeiras, o estabelecimento de respectivos
critérios operacionais relativos à:
- 3.2.1. Tipos de controle (Pré-corte (sistemático + localizado);
- 3.2.2. Manutenção (Controle Anual) / Divisas (Reserva Legal, Área Preservação Permanente
APP, Vizinhos, entre outros);
- 3.2.3. Metodologia de controle (Metodologia "DU - 08 60" (Localizado); Tipos de
recomendação DUM (Dosagem única manual); Classificação de sub-bosque e infestação;
Metodologia Controle em Divisas (Em área de Reserva Legal, Em área de vizinho e Área
Preservação Permanente -APP); Metodologia Quenquéns; Metodologia de Termonebulização;
- 3.2.4. Produtos (Isca granulada ou mipis de papel;
- 3.2.5. Método de abastecimento do reservatório de isca;
- 3.2.6. Manutenção dos equipamentos.
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Percevejo Bronzeado
Evidenciado respectivos registros relativos ao monitoramento de Percevejo Bronzeado, cartões
adesivos amarelos, Regiões 1, 2, 3, contemplando respectivos registros relativos ao período de
Agosto 2016 a Fevereiro 2017, conforme exemplo de evidência:
1) Região I, Horto Bela Vista, Talhão 29E, Número da Armadilha Atual: 28
- Data de Instalação: 05/08/2016; Resultado Encontrado: zero; Data de Instalação: 24/11/2016;
Resultado Encontrado: um; Data de Instalação: 16/12/2016; Resultado Encontrado: dois; Data
de Instalação: 16/12/2016; Resultado Encontrado: dois; Data de Instalação: 31/01/2017;
Resultado Encontrado: doze; Data de Instalação: 31/01/2017; Resultado Encontrado: doze;
Data de Instalação: 21/02/2017; Resultado Encontrado: seis;
2) Região II, Horto Guatapará B, Talhão 64E, Número da Armadilha Atual: 68
- Data de Instalação: 18/08/2016; Resultado Encontrado: zero; Resultado Encontrado: um;
Data de Instalação: 17/09/2016; Resultado Encontrado: zero; Data de Instalação: 06/10/2016;
Resultado Encontrado: um; Data de Instalação: 30/11/2016; Resultado Encontrado: dois; Data
de Instalação: 28/12/2016; Resultado Encontrado: zero; Data de Instalação: 08/02/2017;
Resultado Encontrado: zero;
3) Região III, Horto Águas Virtuosas 1, Talhão 27, Número da Armadilha Atual: 186
- Data de Instalação: 10/08/2016; Resultado Encontrado: zero; Data de Instalação: 21/09/2016;
Resultado Encontrado: zero; Data de Instalação: 13/10/2016; Resultado Encontrado: zero; Data
de Instalação: 07/11/2016; Resultado Encontrado: um; Data de Instalação: 07/12/2016;
Resultado Encontrado: dez; Data de Instalação: 05/01/2017; Resultado Encontrado: onze; Data
de Instalação: 01/02/2017; Resultado Encontrado: zero; Data de Instalação: 09/03/2017;
Resultado Encontrado: zero.
Evidenciado no Horto Fibria 3, a utilização de inimigo natural (Cherochoides noackae) para o
percevejo bronzeado.
Alvo: Thaumastocoris peregrinus (Hemiptera: Thaumastocoridae) - Percevejo bronzeado,
Janeiro 2017.
Evidenciado no ano de 2017, a liberação de inimigos naturais para a Vespa da Galha
(Selitrichodes neseri), conforme Registro de Liberação de Parasitóides, parasitoides adquiridos
da UNESP Botucatu.
Evidenciado que a International Paper do Brasil Ltda. participa integralmente do programa do
PROTEF - Programa de Proteção Florestal e do PCCF -Programa Cooperativo de Certificação
Florestal.
Evidenciado respectiva Memória de Reunião, relativa ao CTAs – Conselhos TécnicoAdministrativo dos Programas Cooperativos do IPEF, realizada em 16/02/2017, Local:
Sede do IPEF – Piracicaba-SP, Objetivo: Reunião proposta pela Diretoria Executiva do IPEF,
com o objetivo de permitir maior direcionamento e alinhamento dos Programas Cooperativos
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do IPEF, em relação às suas atividades técnicas e de gestão.
Evidenciado no item 5 – Destaques, a apresentação de temas, conforme seguem:
Abertura; Apresentações dos Programas; Regimento Geral dos Programas Cooperativos;
Proposta de trabalho de Gestão de Projetos; Planejamento Estratégico; Gestão de Pessoas;
IPEF Connect; Ferramentas de Gestão;
Compliance; Regionalização de trabalhos; Comentários sobre a Reunião, e Data da próxima
reunião marcada para o dia 10/08/2017, na sede do IPEF, Piracicaba, SP.

Evidenciado Análise Crítica de Incêndios Florestais de 2016. Evidenciado que no ano de 2016
não houve incêndios florestais repetidos mais que cinco vezes, não sendo necessária a
instalação de placas orientativas, ficando as mesmas a critério da Área de Reflorestamento,
sendo definida a colocação de uma placa orientativa no Horto Santa Josefina.

Evidenciado Análise Crítica de Incêndios Florestais de 2014.

Evidenciado Análise Crítica de Incêndios Florestais de 2015.

Constatado que no ano de 2015 não houveram incêndios repetindo mais de cinco vezes, sendo
a definição de placas de sinalização a critério da Área de Reflorestamento, e em consenso, foi
definida a instalação de três placas, sendo uma para o Horto Bela Vista e outras duas para o
Horto Paineiras.

Evidenciado respectivos registros SGA.SST.091: Ficha de Registro de Emergência, conforme
exemplos de evidências:
1) Região II, Ocorrência: EM 01, Própria, Local: Horto Santa Cruz, Data: 28/11/2016, Horário:
17h00 – 17h30min, Quantidade estimada de árvore: 242 árvores, Área: 0,18 há, Idade do
Plantio: 3,04 anos, Talhão 02, Área: 20,79 há, Espécie: I 144, data de emissão: 19/12/2016;
2) Região 2, Ocorrência: EM 01, Própria, Local: Horto Santa Cruz, Data: 28/11/2016, Horário:
17h00 – 17h30min, Quantidade estimada de árvore: 662 árvores, Área: 0,49 há, Idade do
Plantio: 3,04 anos, Talhão 04, Área: 45,70 ha, Espécie: I 144
Motivo do Acidente: Dois focos, sendo um cada talhão e partes da tocha (corda de sisal e
plástico)
Evidenciado Total de Profissionais Envolvidos, Equipamentos Utilizados Na Ocorrência e
Ações necessárias para melhoria do PAEs, e Medidas Preventivas Sugeridas.
Evidenciado Boletim Nº 1009/2016, emitido pela Polícia Civil do Estado de São Paulo em
08/12/2016.

40

Evidenciado respectivos registros SGA.SST.091: Ficha de Registro de Emergência, conforme
exemplos de evidências:
1) Região I, Ocorrência: EM 01, Própria, Local: Horto Paineiras, Data: 09/08/2016, Horário:
16h00 – 17h00min, Tipo de Incêndio: Área Natural, Quantidade Estimada: 1 ha Motivo:
Supostamente Criminoso.
Evidenciado Total de Profissionais Envolvidos, Equipamentos Utilizados Na Ocorrência e
Ações necessárias para melhoria do PAEs, e Medidas Preventivas Sugeridas.
Evidenciado Boletim Nº 2031/2016, emitido pela Polícia Civil do Estado de São Paulo em
23/08/2016.

Evidenciado respectivos registros SGA.SST.091: Ficha de Registro de Emergência, conforme
exemplos de evidências:
1) Região II, Ocorrência: EM 01, Própria, Local: Horto Planalto, Data: 13/02/2017, Horário:
18h00 – 18h20min, Tipo de Incêndio: Plantio, Quantidade Estimada: 140 árvores, Área
Queimada: 0,10 ha, Idade do Plantio: 4,8 anos, Talhão: 198, Área do Talhão: 4.75 ha, Espécie:
VT 04, Motivo do Acidente: Provavelmente criminoso, pois o foco de incêndio iniciou-se nas
margens do talhão 198, ao lado da cidade.
Ficha recebida em 15/03/2017.
Evidenciado Boletim Nº 198/2017, emitido pela Polícia Civil do Estado de São Paulo em
13/02/2017.

Evidenciado o documento FLO-EHS-SGI-PRO_000080: Plano de Atendimento à Emergência,
revisão: 4, data: 27/12/2016, elaborado com o objetivo de fixar as condições necessárias para
o atendimento aos cenários de emergências, em situações de risco interno e externo,
identificados em: (EM 01) Incêndios / Explosões; (EM 02) Vazamento de Produtos Químicos;
(EM 03) incidente que resulta ou não em lesão no transporte rodoviário, ferroviário, aéreo, bem
como intoxicação alimentar e inclemências climáticas, visando ao atendimento ao acidentado,
proteção da vida, saúde, meio ambiente e/ou patrimônio da Empresa.
Evidenciado para todos os cenários identificados, o estabelecimento de respectivas ações
corretivas e preventivas.

Princípio 3 – Critério 3.4
Evidenciado:
Monitoramento itinerante de mastofauna na Unidade de Manejo Florestal da International
Paper do Brasil LTDA, visando identificar a presença de espécies ameaçadas de extinção a
nivel regional, nacional e global – Relatório 2017.
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Relatório 2016 Programa Bem-te-vi – Observação e Registro de Animais Silvestres na Areas
de International Paper – Março 2017.
Relatório Parcial referente ao periodo de abril/2016 a abril/2017 – Monitoramento de Flora,
Fauna e Basidiomicetos (Instituto de Botânica);
Monitoramento e pesquisa na Cavernas Areníticas da região de Altinopolis –SP – Realizado
pelo UFSCAR - Fevereiro de 2017.
O monitoramento de fauna é realizado com a armadilhas fotograficas instaladas em pontos de
interesse

escolhido

pela

empresa,

complementadas

por

metodos

de

observação

oportunísticos. Alem do Programa Bem-te-vi, que consiste no registro dos avistamentos por
funcionarios próprios e prestadores.

Princípio 3 – Critério 3.5
A empresa possui parcelas fixas dentro das areas de conservação, onde periodicamente são
realizados monitoramentos, cujo objetivo é determinar a eficacia das atividades de
conservação realizadas.
Evidenciado:
Relatório Parcial referente ao periodo de abril/2016 a abril/2017 – Monitoramento de Flora,
Fauna e Basidiomicetos (Instituto de Botânica);
Relatório de Monitoramento da Regeneração natural em areas de reserve legal do Horto
Florestal Sta Terezinha.
O monitoramento de flora é realizado pelo Instituto de Botânica desde 2002.
Um ponto positivo observado é que a empresa vem realizando pesquisas para identificação de
basidiomicetos, epfitas, dentre outras especies que ocorrem dentro de suas Unidades de
Manejo.

Princípio 3 – Critério 3.6
- RPPN Florestas das Aguas Perenes (Horto Santa Fé) com 793,7 há de floresta natural,
estando parte em regeneração. As nascentes de água perene foram consideradas o atributo de
conservação. Placas de identificação da propriedade e proibição de caça e pesca dispostas na
área.
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Verificados no Horto Santa Fé, município de Brotas, SP;

Fazenda Monte Líbano/Fazenda

Estrela, Paulistania, SP, placas de identificação das propriedades com a proibição de caça e
pesca e telefone de contato.
Evidenciado os registros de ações corretivas frente as irregularidades florestais. Mediante as
ocorrências, são planejadas as vistorias nas áreas as quais foram identificadas ocorrencias.
Dependendo da situação BOs são abertos.
Evidenciado que BOs são abertos quando há infração.Checados os BOs 3028.2016 e BOs
9280.2017..

Princípio 4 - critério 4.1.
Evidenciado junto ao representante da área auditada que as atividades de caracterização dos
solos das propriedades da International Paper do Brasil Ltda. foram iniciadas no ano de 2006 e
concluídas no ano de 2010, contemplando a utilização de equipe própria e consultoria externa.
No momento atual, cerca de 90 % dos solos estão devidamente mapeados nas regiões onde a
International Paper do Brasil Ltda. possui florestas, sendo os 10% residuais correspondentes
às áreas próprias na região de Minas Gerais e áreas de parcerias recentes.

Evidenciado junto ao representante da área auditada que a previsão da completa conclusão
das atividades de mapeamento de todos os solos residuais está prevista para o ano de 2018.
Evidenciado respectivas representações dos tipos de solos para os distintos Hortos Florestais
da International Paper do Brasil Ltda., conforme exemplos de evidências:
1) Horto Florestal Mogi Guaçu
- Cambissolo; Glei Húmico; Glei Pouco Húmico; Latossolo Amarelo; Latossolo Vermelho;
Latossolo Vermelho Escuro; Podzólico Vermelho Amarelo
2) Horto Florestal Guatapará D 203
- Latossolo Vermelho
- Latossolo Vermelho Escuro
3) Horto Florestal Cara Preta D 306
- Areia Quartzoza.
Evidenciado que as análises de caracterização de solo são realizadas junto ao IBRA – Instituto
Brasileiro de Análise, considerando as áreas a serem plantadas, sendo coletada uma amostra
a cada 12 ha, sendo as mesmas coletadas antes do processo de colheita (Plantio Médio Anual:
Cerca de 10.000 ha/ano).
Tais resultados após devidamente analisados criticamente são utilizados para a elaboração da
Recomendação Técnica de plantios.
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Parâmetros principais para tomada de decisão: Areia, Silte e Argila, e Macro Nutrientes (N, P,
K, Ca e Mg), Micronutrientes: S, B, Mn, Cu, Fe e Zinco, e Matéria Orgânica.
Amostras de solo são coletadas pela empresa terceirizada “Método Biometria e Inventário
Florestal, sendo as mesmas coletadas nas parcelas fixas de inventário florestal.

Evidenciado respectivos registros relativos ao período Janeiro 2016 à Novembro 2016, e
emitido pelo IBRA, disponível no site em Planilha Excel, ou mesmo a exportação dos dados,
contemplando a completa caracterização de informações, unidades de medição e métodos de
determinação.
Evidenciado respectivos registros relativos ao Levantamento Hidrológico desde o ano de 2002,
contemplando duas microbacias, uma localizada no Município de Aguaí, Região 1, e a outra
localizada no Município de Luiz Antônio, Região II, obtidos através de coletas semanais e
relativas ao período de Agosto a Setembro do próximo ano, com consequente emissão de
Relatórios.

PRINCÍPIO 4 – Critério 4.2
Evidenciado o documento “Monitoramento de Parâmetros de Qualidade da Água Avaliados “In
Loco” em Microbacias com Colheita e Plantio de Eucaliptos”, emitido em Março 2017 pela
empresa Guapuruvu Reflorestamento Ltda. – Serviços à Gestão de Projetos Florestais,
Responsável Técnico: Marco Aurélio Freitas Lopes, cujo principal objetivo deste relatório foi
analisar alguns parâmetros “in loco” das condições da qualidade da água de uma microbacia
monitorada durante a realização das operações florestais de maior impacto na microbacia com
plantio de eucalipto. A análise consistiu em avaliar estes parâmetros de qualidade da água
dessas microbacias associado às condições normais e anormais de operação através dos
aspectos significativos identificados para cada operação florestal com base nos padrões da
média encontrada em plantios florestais.

Evidenciado que os monitoramentos foram realizados na Fazenda Paineiras, localizada no
Município de Espírito Santo do Pinhal, e contemplando as análises de pH, Oxigênio Dissolvido,
Condutividade Elétrica e Temperatura, ambas efetuadas em frequência quinzenal.
Evidenciado no item Resultados, respectivas considerações relativas à:
a) Tabela com resultados da avalição quinzenal da qualidade da água entre junho 2015 a
março 2017;
b) Gráficos relativos à dispersão das variáveis analisadas por elemento, pH, Oxigênio
Dissolvido, Condutividade Elétrica e Temperatura, relativas ao período de 06/04/2015 a
06/03/2017;
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c) Média das variáveis por operação florestal, contemplando Colheita, Silvicultura e Sem
Operação.
Evidenciado

no

item

Considerações, respectivas

principais

conclusões

relativas

ao

monitoramento efetuado, conforme seguem:
- As alterações entre as variáveis analisadas não são significativas, não ocorreu nenhuma
tendência de alteração dos indicadores em relação às operações florestais praticadas nas
áreas da microbacia. As alterações se deram em função de outros fatores como precipitação
intensa e concentração ou redução do fluxo de água.
- Para Oxigênio dissolvido (OD) os valores mais baixos não seguem nenhuma tendência e
ocorrem durante todo período de monitoramento. Por ser uma microbacia pequena é esperado
que este fato ocorresse e oxigênio dissolvido vai estabilizar melhor quando o curso de água
estiver mais volumoso, a jusante da nascente.
- A condutividade elétrica (CE) tem os valores mais elevados na época das chuvas e o preparo
de solo não foi suficientemente para elevar a CE em patamares que indicam algum dano ou
perdas excessivas de solos capaz de serem detectadas no curso d’água.
- O pH pode ser um sinal de acidificação ou eutrofização da água, caso o manejo aplicado
fosse nocivo ao meio aquático e por outro lado pode se esperar de ter uma pequena elevação
nas operações de silvicultura, devido ao fato das adubações. Só que este fato também não
ocorreu e pode ser indicativo que nutrição pode estar deficitária.
- Durante as operações florestais mais intensas, colheita e plantio, estas que provocam
mudanças da paisagem promovem a exposição e revolvimento de solos, não ocorreu nenhuma
alteração significava, provavelmente nesta microbacia não acorrerão mais alterações, pois a
floresta está estabelecida quase não tem operações florestais até a próxima derrubada das
arvores e desta forma recomenda-se que este estudo deve ser conduzindo em outras áreas de
colheita e plantio com condições edafoclimáticas diferente.

Evidenciado o documento Monitoramento de Microbacia Hidrográfica em Áreas Reflorestadas
da International Paper no Ano Hídrico 2016, emitido em Março 2017 pela empresa Guapuruvu
Reflorestamento Ltda. – Serviços à Gestão de Projetos Florestais, Responsável Técnico:
Marco Aurélio Freitas Lopes, e contemplando duas regiões, sendo uma na região de Mogi
Guaçu (Horto Bela Vista) e a outra na Região de Luiz Antônio (Horto Cara Preta), cujo relatório
faz parte da continuidade do monitoramento de microbacias hidrográficas realizado durante
dois ciclos florestais em parceria com IPEF até 2015. Este monitoramento conta com duas
microbacias com vertedores construídos e instrumentados para realizar as medições e
quantificar as entradas e saídas de águas durante os anos, cujas principais características
encontram-se apresentadas a seguir:
1) Microbacia experimental do maciço florestal do Horto Bela Vista, localizada no município de
Aguaí, entre as coordenadas geográficas de 22º 21’ de Latitude Sul e 46º 56’ de Longitude
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Oeste (Figura 3). A microbacia possui área de drenagem de 86,56 ha, sendo que 55% desta
área estão recoberta por floresta plantada de eucalipto, 39 % com área de mata nativa e 5%
com estradas florestais.
2) Microbacia localizada no município de Luís Antônio, Horto Florestal Cara Preta
- Esta região situa-se no nordeste do Estado de São Paulo e sudoeste de Minas Gerais,
próximo às coordenadas geográficas de latitude sul 21°33' e longitude oeste de 47°42'. A
microbacia experimental possui uma área de 423,6 ha, sendo 75% recoberto com floresta
plantada de eucalipto, 22 de mata nativa e 3 % de estradas florestais
Evidenciado no item Conclusões, principais considerações resumindo a conclusão do relatório
do monitoramento hidrológico dos dois ciclos anteriores conforme seguem:
A evapotranspiração e deflúvio tiveram alterações em função do ciclo e variação climática.
A parte física e química da água teve pequena alteração durante a colheita e não se estendo
ao primeiro ano do plantio da floresta. Para o ano de 2016 os resultados estão dentro da média
e apontam a mesma tendência de estabilidade no balanço hídrico.
A) Microbacia do Horto Bela Vista
No balanço hídrico da microbacia do Horto Bela Vista apresenta uma Evapotranspiração 12%
maior e uma precipitação 10% também maior durante o ano hídrico 2016 comparada com a
estimada pelo método Thormthite & Mather. O Balanço hídrico demonstra estabilidade entre
entradas e saídas de água pela no sistema, chuvas, evapotranspiração da floresta e o deflúvio.
B) Microbacia do Horto Cara Preta
No balanço hídrico da microbacia do Horto Cara preta apresenta uma evapotranspiração 14%
quando comparado com média histórica e estimativa pelo método Thormthite & Mather. A
precipitação foi similar, porém houve umas perdas de dados de chuva que indicam que a
precipitação também foi maior provavelmente na mesma ordem. Conforme balanço hídrico da
microbacia existe estabilidade entre as entradas e saídas.

Evidenciado o documento Medição da Vazão em Rios pelo Método do Flutuador, realizado no
Horto Florestal Santa Fé, pela equipe técnica da IP, iniciado no ano de 2011, contemplando
Objetivo Geral e Objetivo Específico conforme seguem:
1) Objetivo Geral
- Manter o AAVC 4, através do monitoramento da floresta contra ações humanas, visando o
aumento da cobertura vegetal/florestal, bem como o estabelecimento da vegetação nativa
dentro da microbacia hidrográfica, propiciando melhor condição para garantir ou aumentar a
produção hídrica local, a ser também monitorada, pois trata de área que fornece serviços
ambientais básicos em situações críticas (proteção de bacias hidrográficas)
2) Objetivo Específico
- Monitoramento da precipitação e da vazão (volume de água) na microbacia, través do método
flutuador.
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Constatado que os estudos foram desenvolvidos em área onde no período de quarenta (40)
anos foi cultivada com eucalipto, sendo a mesma destinada a compor a reserva legal, através
de um processo de regeneração natural.
Evidenciado no item 8 – Resultados, principais considerações conforme seguem:
- Seguindo os procedimentos adotados, foram realizadas medições semanais na vazão do
curso d’água em questão. Os dados coletados alimentaram uma planilha de controle, a qual foi
utilizada na elaboração do gráfico abaixo.
No ano de 2016 a variação da vazão sazonal na FAVC Águas Perenes teve variações
significativa, mas os valores ficaram dentro do esperado de 30 % entre as estações conforme
se vê no gráfico sendo que a maior variação entre uma estação e a média da vazão anual foi
de 8,90% ocorrido no outono.
A precipitação total anual no período de 2016 foi de 1980,5 mm conforme dados obtidos na
estação pluviométrica da Prefeitura do Município de Brotas.
Não há dúvidas que estes resultados estejam relacionados aos aspectos ambientais da
microbacia, visto a presença de matas ciliares e a matriz vegetacional presente na área, isto se
dá também pelo fato da área em questão estar passando por um processo de recuperação
através da regeneração natural, possibilitando assim a baixa variação registrada ao longo das
estações do ano.
Como Conclusão geral do Relatório Técnico, identifica-se que o manejo realizado na área em
questão está sendo bem realizado, e que com o passar dos anos e o acúmulo de dados
possam

ser

realizadas

discussões mais

profundas

sobre

as

técnicas

de manejo

implementadas.

Evidenciado o estabelecimento de Planos Futuros relativos ao monitoramento dos recursos
hídricos, a serem adotados pela organização International Paper, conforme seguem:
- Extensão do experimento de medições de Oxigênio Dissolvido, Condutividade, pH e
Temperatura, através da utilização de empresa externa, para mais duas microbacias na Região
de Altinópolis, com previsão de início para Junho 2017.

Evidenciado o documento Dissertação de Mestrado: Inclusão de Parâmetros Hidrológicos na
Avaliação da Restauração Florestal, Mestranda: Débora Bessi, Gestora e Analista Ambiental,
relativa ao Programa de Pós-Graduação em “Planejamento e Uso de Recursos Renováveis”,
para obtenção do título de Mestre em “Planejamento e Uso de Recursos Renováveis”,
Universidade Federal de São Carlos, emitido em 14/02/2017, e desenvolvida nos Hortos
Florestais da International Paper, Capítulo 4: Inclusão de Parâmetros Hidrológicos na Avaliação
da Restauração Florestal, A pesquisa foi realizada na Reserva Particular do Patrimônio Natural
(RPPN) Floresta das Águas Perenes, Brotas - SP, pertencente à empresa International Paper
do Brasil Ltda. A RPPN Floresta das Águas Perenes possui 809,78 ha, e está inserida no
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Bioma Cerrado e sua fitofisionomia é caracterizada como vegetação secundária de Cerrado e
Cerradão (Secretaria do Estado de São Paulo, 2013), e área de estudo, antes ocupada por
pastagens, nos últimos 42 anos foi destinada ao cultivo de eucalipto. A partir de 2006, após a
colheita de alguns talhões de eucalipto, iniciou-se o processo de condução de regeneração
natural de suas áreas.
Evidenciado que o monitoramento dos indicadores da vegetação, indicadores do solo e
indicadores hidrológicos foi realizada em três áreas sendo:
- Tratamento 1 - 4 anos em processo de condução da regeneração natural após corte do
eucalipto (estágio inicial):
- Tratamento 2: 10 anos em processo de condução da regeneração natural após corte do
eucalipto (estágio intermediário), e
- Tratamento 3 - 43 anos sem perturbação (estágio avançado).

Para o monitoramento dos indicadores foram estabelecidas três parcelas de 20x20 metros em
cada tratamento, com espaçamento de 10 metros entre parcelas.
Evidenciado o estabelecimento de respectivos Indicadores de Monitoramento, conforme
seguem:
1) Vegetação
- Altura dos indivíduos;
- Diâmetro do tronco;
- Luminosidade;
- Densidade.
2) Solo
- Infiltração de água;
- Resistência a penetração;
- Umidade.
3) Hidrologia
- Precipitação efetiva;
- Interceptação.
Evidenciado no item 4.4 – Conclusões, principais considerações conforme seguem:
- Os resultados encontrados no presente estudo permitiram relacionar os parâmetros
hidrológicos aos de solo e vegetação. Pode-se dizer que com o avanço da sucessão natural
houve incremento nos parâmetros vegetacionais, os quais influenciaram na qualidade do solo
através do aporte de matéria orgânica, manutenção da umidade, redução da compactação e
facilitação da infiltração. Por outro lado, os parâmetros hidrológicos mostraram comportamento
específico para cada tratamento, indicando que são capazes de responder ao estado de
manutenção e desenvolvimento da vegetação.
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As avaliações de impacto ambiental da IP incluem danos em recursos hídricos e edáficos, além
do impacto da malha viária, previstos em procedimentos de construção de estradas e colheita
florestal.

PRINCÍPIO 4 – Critério 4.3
Evidenciado o desenvolvimento das atividades de Capina Química Mecanizada sendo
realizadas no Horto Gramado, Talhão 15, iniciada dia 29/03/2017 e previsão de término:
11/03/2017, Material genético: IPB 24, idade do plantio: 1,5 anos.
Constatada a utilização de três tratores agrícolas, Produto: Preciso, aplicação de 3 kg/ha,
correspondente a 240 L calda/ha.

Evidenciado o documento FLO-P&D-REC-PRO_000065: Implantação e Reforma, revisão 8,
data: 31/03/2017, elaborado com o objetivo de descrever, normatizar e recomendar a
sistemática das operações florestais de silvicultura relacionadas à implantação ou reforma do
Departamento de Reflorestamento.
Evidenciado respectiva FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico,
Atividade: Capina Química Mecanizada, Horto Gramado, conforme segue:
- Preciso, Fornecedor: Consagro Agroquímica Ltda., revisão 01, data: 14/04/2014.
Evidenciado respectivos registros Controle de Entrega / Devolução Roupa (Herbicida), CA –
Certificado de Aprovação: 29640, contemplando o acompanhamento de trinta lavagens,
conforme segue:
1) Expedito Cavalin: Motorista Agrícola - JRM Florestal Ltda., período: 03 a 05/04/2017, sem
registros de desvios.
Constatado que o conjunto de roupas é enviado para a empresa ALSCO para a devida
lavagem e higienização.

Evidenciado respectiva Receita Agronômica Nº 9284, data de emissão: 29/03/2017, emitida
pelo Profissional Responsável: Renato Antônio Francischelli, CREA: 260682311-7, conforme
segue:
- Nome Comercial: Preciso; Princípio Ativo: Glifosato (678,66 g/kg; Glifosato Sal de Amônio
(746 g/kg); Grupo Químico: Glicina Substituída; Classe Toxicológica: I, Dosagem de Aplicação:
1,5 kg/ha; Volume de Calda: 250 l/ha, Área: 3840 ha, Total a Adquirir: 11.520 kg.
Evidenciado respectiva ART Nº 92221220141714796.

Evidenciado respectiva placa de identificação de segurança relativa à aplicação de herbicida,
Atividade: Capina Química Mecanizada, Horto Gramado, Talhão 15, conforme segue:
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- “Perigo – Área Tratada com Agrotóxico; Produto: Preciso; Data de Aplicação: 06/04/2016/
Data de Reentrada: 07/04/2016”.

Evidenciado a conformidade dos respectivos registros Ficha Individual de Entrega de
Equipamentos de Proteção Individual, Empresa: JRM Florestal Ltda.
Evidenciado respectivas “Declaração / Termo de Responsabilidade”, relativas ao recebimento,
e uso regular dos EPIs, e eventuais sanções, conforme diretrizes estabelecidas na Lei Nº 6514,
de 22/12/1977, Artigo 158, Parágrafo Único, e NR 06, item 6.7.1 da Portaria 3214, de
08/06/1978.
Evidenciado nas distintas frentes de trabalho auditadas, a utilização dos EPis – Equipamento
de Proteção Individual apropriados à natureza das funções por todos os funcionários, não
sendo evidenciados desvios.

Evidenciado respectivos registros de treinamento, conforme seguem:
1) Expedito Cavalin, Função: Motorista Agrícola - JRM Florestal Ltda.
- Curso de Capacitação Sobre Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos = NR 31, carga
horária:08 horas, data de realização: 07/02/2014, Entidade: JRM Florestal Ltda.;
2) Edivaldo Gonçalves Lima, Função: Tratorista Agrícola - JRM Florestal Ltda.
- Curso de Capacitação Sobre Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos, carga horária: 8
horas, data de realização: 30/05/2016, Entidade: Vectra;
- Curso de Capacitação Sobre Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos, carga horária:20
horas, período de realização: Dezembro 2008, Entidade: Sindicato dos Empregados Rurais de
Batatais, Altinópolis e Brodósqui, conforme diretrizes da Norma Regulamentadora Nº 31, da
Portaria Nº 86 de 03/04/2005 do MTE;
3) Eduardo Cardoso de Lima Filho, Função: Tratorista Agrícola - JRM Florestal Ltda.
- Curso de Capacitação Sobre Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos - NR 31, carga
horária: 24 horas, período de realização: 03/11/2016 a 05/11/2016, Entidade: JRM Florestal
Ltda.;
4) Tiago Alexandre de Oliveira, Função: Tratorista Agrícola - JRM Florestal Ltda.
- Curso de Capacitação Sobre Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos - NR 31, carga
horária: 05 horas, período de realização: 25/04/2016 Entidade: JRM Florestal Ltda.
Evidenciado para todos os eventos realizados, a disponibilidade dos respectivos Conteúdo
Programáticos, conforme o estabelecido no item 31.8.8.1 da Norma Regulamentadora NR 31.

Evidenciado a execução em forma regular e periódica dos exames relativos ao monitoramento
da saúde dos funcionários, e disponibilidade dos respectivos ASOs – Atestado de Saúde
Ocupacional.
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Evidenciado junto aos gestores da área, que a avaliação da eficácia da aplicação do herbicida
é realizada após 10 a 15 dias da aplicação, e devidamente registrada no formulário SGQ-EXC242-1: Ficha Avaliação Efetividade da Aplicação Herbicida, conforme documento FLO-EHSSGI-PRO_000088: Gestão da Qualidade na Silvicultura.
Evidenciado o estabelecimento de respectivos critérios para a decisão da avaliação, conforme
seguem:
- Conceito A: Eficiência Totalmente Satisfatória e Aprovada;
- Conceito B: Pouco focos e Aprovada;
- Conceito C: Com muitos focos e Reprovada;
- Conceito D: Totalmente Reprovada.

Evidenciado a conformidade dos respectivos registros SGQ-EXC-242-1: Ficha Avaliação
Efetividade da Aplicação Herbicida.
Evidenciado o documento APR – Análise Preliminar de Ricos Nº 08, Tarefa: Capina Química
Manual, validade: Janeiro 2018.
Evidenciado a referência à capacidade máxima de calda na bomba costal e respectiva
indicação, referente a 12 kg, para a prevenção de riscos ergonômicos
Evidenciado no item 15 e item 16, o estabelecimento de respectivas diretrizes relativas à
sequência para retirada da roupa contaminada na hora do almoço, e colocação da roupa
contaminada após o almoço.

Evidenciado respectivo registro Controle de Entrega / Devolução Roupa (Herbicida), CA:
29640, individualizado para cada funcionário, e contemplando o número máximo de lavagens
correspondentes a trinta (30) lavagens, conforme exemplo de evidência:
- Valdísio de Souza, Função: Serviços Gerais;
- Alex Pereira Moreira, Função: Serviços Gerais.
Procedimentos Obrigatórios de Segurança x APR

Evidenciado respectivo Registros de Treinamento - Treinamento e Orientação Sobre Riscos APR, conforme exemplos de evidências:
- Combate a Formiga, APR Nº 01, data de realização: 01/02/2017, 22 funcionários,
- Carga e Descarga de Insumo, APR Nº 25, data de realização: 08/02/2017, 22 funcionários;
- Combate a Incêndios, data de realização: 0902/2017, 22 funcionários;
- Roçada Manual, Desbrota Manual, Eliminação Brotação e Anelamento, APR Nº 13, data de
realização: 10/02/2017, 22 funcionários;
- Adubação Manual, APR Nº 09, data de realização: 14/02/2017, 22 funcionários.
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Evidenciado respectivos registros Itens de Verificação de Segurança - Veículos de Transporte
de Pessoas – Anexo 1, relativos ao ônibus de transporte dos funcionários, de propriedade da
empresa JRM Florestal Ltda., contemplando vinte e oito itens de verificação, Placa: FED 9777,
realizados em frequência diária, conforme exemplo de evidência:
- Data: 06/04/2017: Sem registros de desvios.
Evidenciado a disponibilidade de respectivos registros relativos à capacitação dos funcionários,
conforme exemplos de evidências:
1) Expedito Cavalin
- Curso de Capacitação Sobre Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos = NR 31, carga
horária:08 horas, data de realização: 07/02/2014, Entidade: JRM Florestal Ltda.;
2) Lucas Rodrigues da Silva
- Curso de Capacitação Sobre Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos = NR 31, carga
horária: 24 horas, período de realização: 073/11/2016 a 05/11/2016, Entidade: JRM Florestal
Ltda.;
3) José Leite dos Santos
- Curso de Capacitação Sobre Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos - NR 31, carga
horária: 24 horas, período de realização: 073/11/2016 a 05/11/2016, Entidade: JRM Florestal
Ltda.;
4) Curso de Capacitação Sobre Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos - NR 31, carga
horária: 05 horas, período de realização: 25/04/2016, Entidade: JRM Florestal Ltda., 16
participantes, conforme exemplos de evidências:
a) Tiago Alexandre de Oliveira; Ualan Augusto de Souza; Leandro Pereira dos Santos; Lourival
de Sousa Oliveira; Lucas Tadeu da Cruz Vieira Brito.
5) 1) Curso de Capacitação Sobre Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos – NR 31,
Empresa: JRM Florestal Ltda., Data de realização: 11/04/2016, 8 horas, 15 participantes,
conforme exemplos de evidências:
- Renan Oliveira Souza; Maxuel Cassiano da Silva; Paulo Sérgio dos Reis;
6) Curso de Capacitação Sobre Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos – NR 31, Empresa:
JRM Florestal Ltda., Data de realização: 24/06/2016 a 27/06/2016, 24 horas, 04 participantes,
conforme exemplos de evidências:
- Neliodene Rodriges da Silva; Maicon Lazzotti dos Santos; Márcio Alvares da Silva; Hemerson
Francisco.
7) Curso de Capacitação Sobre Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos – NR 31, Empresa:
JRM Florestal Ltda., Data de realização: 01/08/2016, 8 horas, 16 participantes, conforme
exemplos de evidências:
- Rodrigo Donizeti Cabral; Alexandre dos Santos Rodrigues; Sérgio dos Santos.
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8) Curso Direção Defensiva, Empresa: JRM Florestal Ltda., Data de realização: 22/01/2016, 8
horas, Entidade: Vectra Treinamentos e Assessoria Ltda., dois participantes, conforme
seguem:
- Leandro da Silva Barbosa; Ricardo Felício do Carmo.
9) Curso Direção Defensiva, Empresa: JRM Florestal Ltda., Data de realização: 19/02/2015, 8
horas, Entidade: Vectra - Treinamentos e Assessoria Ltda., dois participantes, conforme
seguem:
- Gildásio Batista de Matos; Laércio Aparecido de Souza Lima.
10) Curso de Segurança na Operação de Máquinas, Empresa: JRM Florestal Ltda., Data de
realização: 26/01/2016, 8 horas, Entidade: Vectra - Treinamentos e Assessoria Ltda., dois
participantes, conforme seguem:
- Leandro da Silva Barbosa; Ricardo Felício do Carmo.
11) Curso de Segurança na Operação de Máquinas, Empresa: JRM Florestal Ltda., Data de
realização: 20/02/2015, 8 horas, Entidade: Vectra - Treinamentos e Assessoria Ltda., dois
participantes, conforme seguem:
- Gildásio Batista de Matos; Laércio Aparecido de Souza Lima.
Evidenciado para todos os eventos realizados, a disponibilidade dos respectivos Conteúdo
Programáticos, conforme o estabelecido no item 31.8.8.1 da Norma Regulamentadora NR 31.

PRINCÍPIO 4 – Critério 4.4
O plano apresentado pela empresa inclui procedimentos para identificação, classificação,
transporte, destinação e/ou disposição final.
Evidenciado:
FLO-EHS-SGI-PRO_000083
Atmosféricas.

–

Gerenciamento

de

Residuos,

Efluentes

e

Emissões

Foi verificado o registro atualizado de entrada e saída de produtos químicos e suas
embalagens. Evidenciado: CARDEX – Retorno de Embalagem de defensivos Agrícolas.
Evidenciado:
Comprovante de devolução de embalagens de Agrotóxico nº3717 – Embalagens
Contaminadas, sacos plásticos, caixas de papelão. NF 21816-1 emitida pela International
Paper para a Coopercitrus cooperativa de produtores rurais, em 30/03/2017.
Comprovante de devolução de embalagens de Agrotóxico nº3703 – Embalagens
Contaminadas, sacos plásticos, caixas de papelão. NF 21622-1 emitida pela International
Paper para a Coopercitrus cooperativa de produtores rurais, em 14/03/2017.
Licença de Operação nº 65001717 – Coopercitros Cooperativa de Produtores Rurais –
Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos. Validade até 24/04/2019.
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Certificado de Coleta de Oleo Usado ou Contaminado nº 173511 – 1850 litros. NF 1592-1
emitida pela International Paper para a Lwart Lubrificantes, em 29/03/2017.
Evidenciado: FLO-EHS-SGI-PRO_000080 - versão 4 – Plano de Atendimento a emergência.
Item 4.3 Vazamento de Produtos químicos.

PRINCÍPIO 5 – Critério 5.1
Matriz de impacto social verificado, identificados os impactos positivos e negativos.
Recomendações de controle de impactos negativos verificada. Em andamento. Algumas
medidas já implementadas. Planos de ação verificados.
Programa de ação de inclusão de apicultores – principal fator de preocupação como impacto
negativo.
Impactos negativos, como poeira, ruído, são tratados nos microplanejamentos, estrada.
Verificado nos microplanejamentos são verificadas as rotas de transporte, comunicação com
vizinhos para aplicação de químicos, poeira são utilizados molhamento da pista.Formare –
preparação de jovens para mercado de trabalho – em 2016, 248 jovens em situação de
vulnerabilidade são capacitados em tecnologia e outros assuntos. Os professores são
voluntários para darem as aulas. Os tutores são representados pelos diretores da IP que dão
orientação profissionais aos alunos do Formare.
Verificado programa de inclusão de apicultores clandestinos – programa piloto que visa
regularizar, identificar e incluir os clandestinos nas áreas da IP. Programa já iniciado.
Em entrevista com apicultores do programa, verificou-se a disponibilizaçãode mapeamento de
clones, nos quais podem verificar as áreas de maior produção de mel. Tendo em vista a falta
de áreas nativas na região e o uso de químicos nas áreas agrícolas, a IP apresenta o menor
índice de mortalidade pelo controle de químicos e pelo alto número de matas nativas. O
glifosato aplicado localmente, conforme novo procedimento, melhorou muito a saúde das
abelhas. Detalhamentos sobre a atividade são realizadas em conjunto com a IP. Alguns
apicultores ainda permanecem na ilegalidade.
Em entrevista com antigo produtor clandestino que foi incluído no programa de apicultores,
verificou-se que o mel é utilizado como fonte de renda. A inclusão foi vantajosa por conta da
regularização da atividade. A contra-partida de 1kg de mel está dentro do esperado. Os
problemas identificados relacionam-se aos locais dos carreadores, mas pode ser negociado
com a IP.
Programas sócio ambientais atuais da IP:
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-

Casa Vhida – programa de apoio par crianças com AIDS e seus familiares– repasse de
recursos financeiros. (cerca de 500 mil reais)

-

Cidade do Livro – teatro itinerante

-

Educação Socioambental – 3161 beneficiados em 2016 – escolas municipais, públicas
e particulares.

-

Programa de educação ambiental para funcionários – CIPAT realiza temas ambientais
para funcionários.

-

Formare – preparação de jovens para mercado de trabalho – em 2016, 248 jovens em
situação de vulnerabilidade são capacitados em tecnologia e outros assuntos. Os
professores são voluntários para darem as aulas. Os tutores são representados pelos
diretores da IP que dão orientação profissionais aos alunos do Formare.

-

Natureza e corpo – horta comunitária em escolas. Em 2016 plantou legumes e
verduras, além de assuntos ambientais.

-

Guardiões do verde – formação de viveiristas na região de Luis Antonio.

Recreação: Ciclismo identificado – identificada demanda para uso das áreas da IP como
recreação.
Há um programa de demarcação de trilhas de bicicleta nas áreas naturais (baixo impacto
permitido pelo código florestal).
Proposta de Parceria verificada para a fazenda Bom Retiro, com Associação de Artur Nogueira
Bike Clube. Março 2017.
Programa Borandá – junto com WWF – trilhas nas áreas de mata atlântica dentro de RPPN.
Projeto busca ligar SP e RJ. Em negociação.

Saúde: funcionários da IP possuem plano de saúde e odontológico.
Programa de apoio à comunidade – programa de saúde : Verificadas as ações do Progrma
“Um Reino Sem dengue”, no combate à Chikungunya, zica, febre amarela. Distribuído para
escolas de Luis Antonio, São Simão, Guatapará e Altinópolis.

Visita realizada ao Programa Formare, em Mogi-guaçu. O programa objetiva formar jovens em
curso técnico profissionalizante por 10 meses, sendo as aulas ministradas pelos próprios
funcionários da IP de forma voluntária. Relatos dos alunos foram bastante positivos à respeito
do programa e materiais de apoio, tais como bolsa remunerada, plano de saúde e
odontológico, vale alimentação, uniforme, material escolar.

Evidenciado através de entrevistas realizadas junto aos funcionários próprios, a existência de
determinados benefícios, como por exemplo:
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- Plano de Previdência PREVIPE;
- Plano de Saúde – UNIMED, extensível aos dependentes;
- Plano Odontológico – UNIODONTO, extensível aos dependentes;
- Cartão Alimentação SODEXO, no valor de R$ 360,00/Mês;
- Refeição do local de trabalho, custo mensal da ordem de R$ 42,00;
- Banco de Horas;
- Pagamento de cerca de 32 horas “In itineri” fixas, durante a jornada mensal.
Por ocasião das entrevistas realizadas junto aos funcionários, não foram comunicadas
quaisquer reclamações ou manifestações de insatisfações.

PRINCÍPIO 5 – Critério 5.2
Comunicação com partes interessadas, v 3. Evidenciado. Canais de comunicação: Site da IP;
0800; email, ligação direta, pessoalmente. São distribuídos ímas de geladeira para vizinhos e
comunidades lindeiras. Nos produtos IP existe um contato (site do Instituto) que pode ser
usado para contactar a área florestal.
Outros meios: Help Line – recebe denúncias sem identificação, além do SAC.
Há tempo de resposta de 10 dias para retorno às reclamações. Verificado planilha de
reclamações no arquivo excel. Os temas são separados por denuncia, reclamações, data de
recebimento e data de devolutiva e encerramento. \em 2016 foram recebidas 10 reclamações,
todas tratadas pela IP. Solicitações de doações também são avaliadas na mesma planilha.
Verificada política de doações da IP.
Evidenciado microplanejamento de Horto Bom Retiro. Limite de 500-600 m da comunidade
rural de entorno em Artur Nogueira para evitar colheita noturna. Sinalização presente, APP e
RL. Erosão apontada em mapa, rede elétrica, localização de casas, abelhas. Indicações de
pilhas de madeira fora de APP. Recomendações de segurança: abelhas, EPIS, estradas,
telefones de emergência, PAE – telefone 0800 773 8790 – 24h.
Colheita realizada somente entre 6-20h. Mapas de rotas de transporte evidenciados no
microplanejamento para evitar impactos sociais.

3.5.2. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria:
Gilberto Freire – técnico de segurança
Elaine Cristina Nascimento: Analista de Gestão Qualidade III
Luciana Garcia – assistente florestal
Rangel Adorno – operador de máquina florestal
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Miguel Magela – coordenador de sistemas de gestão florestal
Luiz Fernado Ramos – Vigilante da empresa Marcondes Segurança Patrimonial
Lázaro Sabino dos Santos – Vigilante – Torrista - da empresa JRM Florestal
Ueber Liporini: Supervisor de Silvicultura – International Paper do Brasil Ltda.
Luiz Henrique Prado da Silva: Líder de Silvicultura – International Paper do Brasil Ltda.
Cléber José da Silva: Técnico Florestal – International Paper do Brasil Ltda.
Aparecido Bispo dos Santos: Líder de Silvicultura – International Paper do Brasil Ltda.
Édino Cristiano Dário: Técnico em Segurança do Trabalho - JRM Florestal
Alexandre Donizeti de Oliveira: Técnico Florestal – JRM Florestal
Lucas Teodoro de Oliveira: Técnico de Segurança do Trabalho - JRM Florestal
Gustavo Eduardo de Oliveira: Líder de Campo – JRM Florestal Ltda.
Ricardo Felício do Carmo: Tratorista – JRM Florestal Ltda.
Laércio Aparecido Souza Lima: Tratorista – JRM Florestal Ltda.
Dirceu Hélio da Rocha: Motorista Ônibus – JRM Florestal Ltda.
Paulo Henrique da Silva Ferreira: Serviços Gerais – JRM Florestal Ltda.
Maicon Lazotti dos Santos: Serviços Gerais – JRM Florestal Ltda.
Alex Pereira Moreira: Serviços Gerais – JRM Florestal Ltda.
Francisco Sebastião Ferreira Fiori: Serviços Gerais – JRM Florestal Ltda.
Antônio Carlos Chagas: Serviços Gerais – JRM Florestal Ltda.
Vicente de Paulo de Assis: Serviços Gerais – JRM Florestal Ltda.
Rafael Mariano da Silva: Analista de Meio Ambiente - International Paper do Brasil Ltda. (Guia)
Lucas Teodoro de Oliveira: Técnico de Segurança do Trabalho - JRM Florestal Ltda.
Edivaldo Gonçalves Lima: Tratorista Agrícola - JRM Florestal Ltda.
Tiago Alexandre de Oliveira: Tratorista Agrícola - JRM Florestal Ltda.
Eduardo Cardoso de Lima: Tratorista Agrícola - JRM Florestal Ltda.
Expedito Cavalin: Motorista Agrícola - JRM Florestal Ltda.
Guilherme Zaghi Borges Batistuzzo: Supervisor de Colheita - International Paper do Brasil Ltda.
Raphael Wellington Baruco de França: Mecânico Especializado - International Paper do Brasil
Ltda.
Uilson dos Santos: Operador de Máquina Florestal - International Paper do Brasil Ltda.
João Henrique Mia: Comboista - International Paper do Brasil Ltda.
Anderson Donizeti de Carvalho: Mecânico Especializado - International Paper do Brasil Ltda.
Luiz Antônio Bertoloti: Operador de Máquina Florestal - International Paper do Brasil Ltda.
Anderson Guedes Ferreira de Sene: Técnico de Segurança do Trabalho III
José Valter Manara: Líder de Silvicultura
Gabriela Gonçalves Moreira: Pesquisadora em Silvicultura e Manejo
João Machado Olímpio: Analista de Meio Ambiente
Bruno Barreto: Trainee Florestal
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3.6

NC N°

01

Processo
Avaliação de
impacto
social

Não Conformidades Anteriores

Critério

Tipo de Não Conformidade

5.1b

Menor

Prazo para execução Auditor
das ações corretivas
12 meses

MPG

Tendo em vista que não há avaliação de impacto social do empreendimento como
um todo, não há como avaliar a eficácia dos programas sociais em relação aos
impactos negativos do empreendimento.

Descrição da Não
Conformidade

Análise de Causa

Ação Corretiva

Status

Evidências: Relatório de impacto social evidenciado somente para 3 Hortos, com
resultados dos impactos positivos e negativos do empreendimento nestes locais. O
documento é bastante completo mas abrange somente uma pequena parte das
áreas de manejo da empresa. Neste sentido, não há avaliação dos impactos
sociais da empresa do ponto de vista do empreendimento de forma geral.
Microplanejamento da colheita também avalia os impactos das operações
florestais, mas de forma pontual.

Interpretação equivocada da norma FSC-STD-BRA-01-2014
V1-0 PT pela pessoa que elaborou o plano de engajamento Data: 2016
com os Stakeholders, que não levou em conta a totalidade dos
agentes impactados.
1) Reciclar a norma FSC-STD-BRA-01-2014 V1-0 PT
referente aos critérios de avaliação de impacto social do
empreendimento – Bianca Bricio – Abril/16.
2) Realizar
diagnóstico/estudos
das
regiões
onde
desenvolvemos atividades – Glaucia Faria – Set/16.
Data: 2016
3) Avaliação dos impactos sociais.
4) Avaliar se os programas sociais vigentes estão coerentes
com os impactos sociais identificados ( positivo ou
negativo)
Fechada

Data: 03/04/2017

Eficácia?: Sim
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NC N°

Processo

Critério

Tipo de Não Conformidade

Prazo para execução Auditor
das ações corretivas

Evidenciado treinamento na norma Cerflor e FSC quanto aos requisitos sociais –
16/09/2016. Todos os funcionários do setor social foram treinados.

Comentários:

Evidenciado Plano de Engajamento com stakeholders e matriz de impactos
sociais, de 08 mar/2017. O documento apresenta um diagnóstico dos impactos
sociais positivos e negativos da International Paper, com o envolvimento de partes
interessadas nas três regionais.
Foram realizadas 55 entrevistas de campo, além de 6 líderes comunitários.
Uma matriz de impactos sociais, onde foram identificados os principais aspectos
positivos e negativos. Para os impactos negativos, foram estabelecidas de
medidas de controle/compensação. Verificado também divulgação do projeto de
uso múltiplo florestal da IP para apicultores da região como forma de minimizar
impactos de apicultura clandestina.

NC N°

02

Processo
Avaliação de
impacto
ambiental

Critério

2.1a

Tipo de Não Conformidade

Menor

Prazo para execução
Auditor
das ações corretivas
12 meses

MJS

Descrição da Não
Conformidade

Não evidenciado na planilha de aspectos e impactos, aplicada a atividade de
“aplicação de herbicida manual”a identificação do aspecto “aplicação de
herbicida”e a avaliação do respectivo impacto, este relacionado aos polinizadores
e aves potencialmente presentes nas vegetações combatidas denominadas de
“infestação”. Cabe registrar que as Fichas de emergência dos produtos
recomendados, descrevem sobre a riscos de toxidade do produto para os grupos
de aves e abelhas.

Análise de Causa

O responsável pela elaboração da planilha de aspectos e
impactos não considerou o risco de toxicidade do produto
(Glifosato) para os grupos de polinizadores e aves em função Data: 2016
da dosagem recomendada como prejudicial a estes animais na
ficha de emergência ser superior à dosagem utilizada pela
empresa no controle químico das ervas daninhas.
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NC N°

Processo

Critério
1)
2)

3)

Ação Corretiva
4)

5)

6)

Status

Comentários

Prazo para execução Auditor
das ações corretivas
Realizar a inserção deste impacto na planilha de aspectos
e impactos – Elaine Nascimento - Abril/16.
Buscar na literatura / legislação resultados de pesquisas
referentes à toxicidade deste produto junto aos grupos de
polinizadores e aves – Rafael Mariano / João Machado –
Jun/16.
Buscar parcerias com entidades de pesquisa a fim de
levantar os reais impactos referentes à utilização da
dosagem deste produto atualmente recomendada nos
procedimentos operacionais para a realização desta
atividade quanto aos impactos potenciais aos grupos de
Data:2016
polinizadores e aves – Miguel Magela – Dez/16.
Desenvolver projetos de pesquisa e analisar criticamente
os resultados obtidos, visando à adequação do manejo –
Miguel Magela – Dez/17.
Realizar pesquisa de mercado sobre a viabilidade de
metodologias / tecnologias alternativas para a realização
do controle de plantas daninhas menos impactantes – P&D
- Jul/18.
Realizar abrangência destas ações para os demais
agratóxicos utilizados na unidade florestal - P&D/Pesquisa
Ambiental - Dez/16.
Tipo de Não Conformidade

Fechada

Data: 03/04/2017

Eficácia?: Sim

Foi verificado a atualização da FLO-EHS-SGI-PRO_002623 – Anexo 3 –
Atividades do Processo de Reflorestamento, com a inserção do aspecto de
herbicidas (ingrediente ativo: glifosato), além do controle operacional inserido no
procedimento FLO-P&D-REC-PRO_000065: Implantação e Reforma. Verificado
também a atualização da FLO-EHS-SGI-PRO_002623 – Aspectos e Impactos
Ambientais.
Foi verificado a revisão bibliográfica realizada referente a toxidade dos glifosato
junto ao grupo de polinizadores e aves e os projetos de pesquisas para a
substituição desse princípio ativo por outro menos toxico.

NC N°

03

Processo
Avaliação de
impacto
ambiental

Descrição da Não
Conformidade

Critério

3.4d

Tipo de Não Conformidade

Menor

Prazo para execução Auditor
das ações corretivas
12 meses

MJS

Não evidenciado que a organização tenha identificado, em sua lista de espécies
ameaçadas publicada no seu plano de manejo, a presença de espécies endêmicas
e raras identificadas nos estudos realizados nas 03 FAVCs (Cara Preta, Dois
Corregos e Aguas Virtuosas), tais como, especie rara denominada Polyporus da
flora, e na fauna relacionado as 02 espécies endêmicas, Gralha do Campo e
Soldadinho.
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NC N°

Processo

Análise de Causa

Critério

Tipo de Não Conformidade

Prazo para execução Auditor
das ações corretivas

Durante a análise dos resultados dos relatórios técnicos /
projetos de pesquisa quanto à identificação de espécies
endêmicas / raras / ameaçadas de extinção, não foram
Data: 2016
devidamente observadas as espécies raras e endêmicas,
estabelecendo-se
foco
somente
para
as
espécies
consideradas ameaçadas.
1) Revisar planilha de espécies endêmicas / raras /
ameaçadas de extinção atual, focando na identificação de
espécies raras e endêmicas, não somente nas espécies
ameaçadas – Rafael Mariano / João Machado – Set/16.
2) Buscar na literatura / legislação material informativo sobre
a identificação de espécies raras e endêmicas conforme
sua distribuição regional – Rafael Mariano / João Machado
– Ago/16.

Ação Corretiva

3) Solicitar aos pesquisadores de entidades parceiras que
coloquem em destaque nos resultados dos relatórios
técnicos / projetos de pesquisa em andamento / novos
projetos a existência de espécies raras, endêmicas Data:2016
ameaçadas, caso ocorra, visando facilitar a atualização
desta planilha. – Rafael Mariano / João Machado – Out/16.
4) Caso seja identificadas as espécies raras e/ou endêmicas
ameaçadas dentro das unidades de manejo florestal da
empresa, solicitar aos pesquisadores recomendações de
proteção e conservação das respectivas espécies – Miguel
Magela / Instituições Parceiras – Dez/16.
5) Inserir as espécies endêmica e raras na lista de fauna que
compõe o plano de manejo. Rafael Mariano: Maio/2016

Status

Comentários

Fechada

Data: 03/04/2017

Eficácia?: Sim

Foi verificado a atualização da planilha Biodiversidade IP\Biodiversidade Unidades
de Manejo Florestal e plano de manejo com a inserção das espécies endêmicas /
raras / ameaçadas de extinção atual faltantes, além de outras. Verificado a revisão
de literatura realizada pela empresa. Verificado o relatório previo do projeto em
parceria com o Instituto de Botanica sobre a Avaliação da Comunidade de Fungos
Basidiomicetos Lignícolas em uma area de reflorestamento com especies nativas,
na RPPN – parque Florestal São Marcelo
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3.7

Não Conformidades Registradas no evento

Durante a auditoria foram registradas 03 Não Conformidades Menores, as quais
estão descritas abaixo:
NC N°
01/2017

Processo
Saúde e
Segurança

Critério

Tipo de Não Conformidade

1.3d

Menor

Prazo para execução
Auditor
das ações corretivas
12 meses

JBC

Evidenciado inconsistência no processo de monitoramento de terceiros, no tocante
a segurança e saúde no trabalho.
Evidência objetiva:
Descrição da Não
Conformidade

Análise de Causa

Visto na torre de monitoramento de controle de incêndio número T22 que os vidros
de proteção da cabine se encontravam trincados e a alimentação é trazida pelo
próprio trabalhador terceiro – JRM - , não havendo nenhum procedimento de
controle de medição de temperatura. Além disso, a alimentação fica sem um
compartimento de conservação de temperatura.

O profissional IP responsável pela Torre de Observação de
Incêndio do Horto Santa Fé B não se atentou quanto ao
problema do vidro danificado, liberando-a para o prestador de
serviço JRM. A sistemática adotada pela empresa terceirizada
não comtempla a função de torrista, para o fornecimento de
refeição.

Data: 07-04-2017
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NC N°

Processo

Ação Corretiva

Status

Critério

Prazo para execução Auditor
das ações corretivas
- Interdição da torre de Monitoramento de Incêndios de
imediato;- Transferência imediata do Torrista para a Torre do
Horto Santa Fé A;- Efetuada a Solicitação de compra Nº
200851523 em 04.04.17 para substituição do vidro danificado;Reciclagem dos profissionais terceirizados envolvidos nessa
atividade de “Monitoramento de Incêndios” quanto ao
procedimento de recusa de trabalho, caso deparem com
condições inseguras para exercerem suas atividades (REFColheita) – Abril 2017;- Elaborar Check list para verificação
das condições de segurança das torres de observação de
incêndios florestais (EHSS Florestal) – Maio 2017;- Inserir
sistemática de verificação das torres de observação de
incêndios no procedimento de Controle de Registros (EHSS
Florestal – Junho 2017;- Revisar procedimento Serviços de
reflorestamento (FLO-EHS-SST-PRO_000103 referente ao
item relacionado ás torres de Observação de incêndios (EHSS Data:07-04-2017
Florestal) – Abril 2017;- Realizar a análise crítica para adoção
da sistemática de fornecimento de refeição para torristas
(Reflorestamento -Suprimentos); Abril 2017;- Reunir com
prestador de serviços para definir /garantir o fornecimento
correto de refeições conforme definido em legislação
(Reflorestamento -Suprimentos); Abril 2017;- Revisar a
metodologia atual da International Paper quanto á gestão dos
documentos e registros de controle de temperatura das
refeições dos prestadores de serviços da Unidade Florestal;
(RH Florestal, EHSS Florestal e Gestores de Contratos das
áreas operacionais);Julho 2017;- Abrangências das ações para
todas as áreas operacionais da Unidade Florestal ( gestores
de Contrato); setembro 2017.
Tipo de Não Conformidade

Aberta

Data: 07/04/2017

Eficácia: verificar até 07/04/18
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NC N°
02/2017

Processo
Monitoramento

Critério

Tipo de Não Conformidade
Menor

2.1a

Prazo para execução Auditor
das ações corretivas
12 meses

MPG

2.1ª – “Monitorar a implementação de medidas para evitar, mitigar ou compensar
impactos ambientais negativos significativos, causados pela atividade de manejo
florestal.”
Descrição da Não
Conformidade

Análise de Causa

Não evidenciado registro de cumprimento das recomendações e medidas
corretivas previstas no microplanejamento ou se ocorreram novos desvios devido
às operações de colheita.

Interpretação equivocada no ato da criação da
sistemática de monitoramento atual, na qual considerouse somente aspectos relacionados à qualidade do sítio.

Data: 07-04/17

1. Realizar análise crítica da sistemática atual para
inserção de indicadores ambientais na ficha de
avaliação de Sitos pós o processo de colheita florestal
(P&d- Ambiência) – Abril 2017;
2. Definir os indicadores ambientais que serão inseridos
na ficha de qualidade de sítio (Ambiência Florestal) –
Abril 2017;

Ação Corretiva

3. Solicitar ao responsável da área de qualidade florestal
a inserção dos aspectos ambientais na ficha de
Data:
avaliação de “Sitio”(P&D) – Maio 2017;
07-04/17
4. Inserir nova sistemática de monitoramento do Sítio no
procedimento de Controle de Registros (Junho 2017);
5. Reciclar junto á área de reflorestamento das regiões I,
II e III, a nova sistemática implementada (P&DAmbiência- Reflorestamento). Julho 2017;
6. Realizar abrangências dessas ações para as demais
operações florestais. (P&D – Ambiência Florestal).
Setembro 2017;

Status

Aberta

Data: 07/04/2017

Eficácia:
verificar até 07/04/18
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NC N°
03/2017

Processo
Saúde e
Segurança

Critério
1.3e

Tipo de Não Conformidade
Menor

Prazo para execução
Auditor
das ações corretivas
12 meses

BUS

“Um Sistema de gestão de saúde, segurança e meio ambiente dos trabalhadores
deve ser implementado.” – indicador 1.3e.
Evidenciadas Fichas de Informação de Segurança de Produto Químico em versão
obsoleta.

Descrição da Não
Conformidade

Evidenciado no Horto Florestal Vale Aprazível, Atividades de Colheita, Arraste e
Traçamento, a disponibilidade no Caminhão Comboio, Placa : FJR 6014, de
FISPQs – Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico em versão
obsoleta, em desacordo às diretrizes estabelecidas na NBR 14275 : 2014, Parte 4,
conforme exemplos de evidências :
- R1832, Protetor para Sistema de Arrefecimento, Coolant 50%, Fornecedor :
Radiex Química Ltda., revisão 01, data da revisão : 03/09/2009 ;
- ARLA 32, Fornecedor : Ultrafértil SA, FISPQ Nº 02, data da revisão : 03/06/2011 ;
- Mobilgrease Special, FISPQ Nº 2006115XBR, Fornecedor : Cosan Combustíveis
e Lubrificantes SA, data da revisão : 09/02/2011 ;
- 01XTQ, Limpa Graxa, Fornecedor : Química Futura Industria e Comércio Ltda.,
data da revisão : 01/03/2011.

Análise de Causa

Responsável pela atividade não se atentou à recomendação
da equipe de EHSS quanto à atualização das FISPQs
conforme diretrizes definidas na parte 04 da norma pela NBR
14725 de 2014.
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NC N°

Processo

Critério

Prazo para execução Auditor
das ações corretivas
1) Reciclagem da norma NBR 14725 para os funcionários
Tipo de Não Conformidade

responsáveis nas atividades mencionadas - EHSS. –
maio/2017
2) Reciclagem do procedimento de FISPQs para os
funcionários responsáveis nas atividades mencionadas
- EHSS. – junho/2017
3) Realizar atualização anual das FISPQs – Áreas
Ação Corretiva

responsáveis/EHSS – agosto/2017
4) Avaliar a disponibilidade de empresas que realizem o
serviço de checagem, revisão e envio de FISPQs dos
produtos utilizados. – EHSS – agosto/2017

5) Realizar abrangência dessas ações para os demais
departamentos que contenham controle de FISPQs. –
Áreas responsáveis/EHSS – outubro/2017

Status

Aberta

Data: 07/04/2017

Eficácia:
verificar até 07/04/18
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3.8. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas

Durante a auditoria foi registrada uma Observação (OBS) que deverá ser analisada
criticamente pela empresa quanto à tomada de ações pertinentes. Esta OBSs deve
ser analisada com foco em melhoria contínua dos processos realizados pela empresa
no âmbito do CERFLOR.

OBS 01

Processo:

Convém reforçar a identificação contínua de partes interessadas visando identificar
potenciais atributos de alto valor de conservação, como a Fundação Cultural de São Simão.
Apesar de não ser considerado um requisito legal, convém a Organização avaliar a
possibilidade de disponibilizar um local para troca de uniforme de aplicação de produto
contaminado no campo, bem como buscar melhorar o conforto térmico destes uniformes.
Foi verificado em procedimento operacional (FLO-EHS-NAT-PRO_000017 – Silvicultura de
Nativas versão 05 e FLO-P&D-REC-PRO_000065 – Implantação e Reforma versão 8) o uso de
termonebulizadores para o controle de formigas cortadeiras. Apesar dos registros
apresentados não demonstrarem a utilização, nos últimos anos, em áreas de nativas, essa
pratica é procedimentada, orientando-se o uso “quando necessário”. Embora essa técnica de
controle de formigas não seja proibida, mas levando em consideração todas as medidas
atualmente preconizadas para redução do uso de formicidas e as melhores praticas adotadas
para redução dos impactos ambientais, recomenda-se um melhor detalhamento e
justificativas técnicas de quando utilizar termonebulizadores, tanto em nativas quanto em
áreas operacionais.

4. CONSULTAS PÚBLICAS

4.1. Consulta aos órgãos públicos
Como parte do processo de auditoria foi realizada consulta aos seguintes órgãos
públicos: Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Brotas, Secretaria Municipal de
Obras de Brotas, Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município de Cajuru,
Fundação Cultural de São Simão.
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4.2. Reuniões Públicas

4.2.1. Planejamento, Objetivo e Realização de Reuniões Públicas
Durante o processo de divulgação das reuniões públicas o Bureau Veritas Certification
distribuiu um questionário de Consulta Pública que tem como objetivo levantar dados e
informações oriundas de pessoas e organizações da sociedade civil para o processo
de certificação do CERFLOR. Este questionário permite a pessoas físicas e jurídicas
se pronunciarem a respeito da empresa de forma anônima. Por este motivo não
estaremos divulgando a procedência dos formulários recebidos.
Do total de convites enviados por correio e correios eletrônicos, o Bureau Veritas
Certification não recebeu nenhum formulário preenchido. Observamos que o envio
destes formulários é uma das formas de se expressar em relação ao desempenho da
empresa, não sendo a única fonte de informações para a equipe auditora.
O objetivo das reuniões públicas foi identificar questionamentos, recomendações,
denúncias e comentários das partes interessadas, referentes aos princípios do
CERFLOR que foram objeto de avaliação no processo de certificação. As demandas
pertinentes a respeito da empresa auditada foram registradas. As respostas foram
avaliadas quanto ao seu conteúdo e verificadas durante a auditoria pela Equipe
Auditora.
As perguntas que foram feitas sobre o processo de certificação ou sobre as atividades
do Bureau Veritas Certification foram respondidas ao longo das reuniões.
É importante deixar claro que as reuniões públicas não contaram com a participação
ativa de funcionários da empresa auditada. As reuniões públicas são conduzidas pela
equipe de auditoria do BVC e buscam evidenciar, sob o ponto de vista das partes
interessadas, os aspectos positivos e negativos do manejo florestal da empresa frente
ao CERFLOR.
As Reuniões Públicas foram divididas em duas partes sendo na primeira apresentados
os Princípios, Critérios e Indicadores da norma NBR 14789 e o processo de
certificação CERFLOR, segundo as regras estabelecidas pela CGCRE. A segunda
parte das reuniões teve como objetivo o levantamento de críticas, comentários,
preocupações, sugestões, etc, referentes aos princípios abrangidos pelo CERFLOR.
Foram organizadas quatro Reuniões Públicas nos municípios descritos abaixo:

Município

No.
Pessoas

Data

Horário

Mogi-Guaçu

03/04/2017

19:30

00

Brotas

04/04/2017

19:30

09

Sâo Simão

05/04/2017

19:30

05

Altinópolis

06/04/2017

19:30

00

TOTAL DE PARTICIPANTES

14

Não foram identificadas denúncias significativas relativas ao manejo florestal da IP.
Em alguns locais não houve participantes, o que pode significar pouco interesse ou
pouca divulgação do evento. As pessoas que participaram das reuniões públicas
contribuíram de forma significativa para o objetivo do evento.
Uma Observação foi levantada tendo em vista que uma das partes interessadas não
constava da lista de partes interessadas, muito embora tenha sido contactado para
participar das reuniões e prestar seus comentários.
4.2.2. Entidades e pessoas contatadas
A lista completa das partes interessadas contatadas durante o processo de
certificação está mantida como registro no BVC e não foi inserida neste relatório, mas
pode ser disponibilizada mediante solicitação.
4.2.3. Relação dos Participantes nas Reuniões Públicas

As

reuniões

Públicas

totalizaram

14

participantes

de

diferentes

entidades

governamentais e não governamentais.
Durante as reuniões foram registrados os nomes e assinaturas dos participantes,
gerando listas de presença que se encontram arquivadas sob-responsabilidade do
Bureau Veritas Certification. Todas as reuniões públicas foram gravadas (apenas
áudio) de forma a permitir a rastreabilidade das mesmas. Estas gravações serão
mantidas em mídia digital pelo BVC, que tem a responsabilidade de garantir seu sigilo
e proteção.
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4.2.4. Respostas aos Questionamentos de Partes Interessadas por parte da
Empresa e parecer Bureau Veritas Certification.

Os questionamentos levantados durante as Reuniões Públicas foram relacionados
abaixo, com as devidas respostas emitidas pela empresa.
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Partes Interessadas
N°

Respostas
Assunto

Entidade/Organiza
ção

Comentários/Questões

Secretaria Meio

IP

Atualmente

Ambiente e Agricultura

possui

a

1100

BVC

International
hectares

de

Paper
áreas

naturais reconhecidas como Reserva
Particular

do

patrimônio

Natural

(RPPN) em 04 municípios do estado

Reconhece ações da IP na área ambiental e
01

social, incluindo RPPN na Fazenda Águas
Perenes.

de São Paulo. Como estratégia e

Ambiental/
política da Empresa, o aumento das
Social
áreas

oficialmente

categorizadas

como

protegidas
RPPN

OK

e

serão

aumentadas gradativamente, de forma
que haja garantia de conservação
perpétua do patrimônio natural da
Empresa.
Moradora comunidade

O Instituto International Paper (IIP) é
uma Organização da Sociedade Civil

02

Gostaria de saber se a comunidade pode
participar de projetos sociais e ambientais.

Ambiental/ de Interesse Público (OSCIP),
responsável
por
desenvolver,
Social
coordenar
programas

e

executar

ações

relacionados

e
à

responsabilidade social corporativa da

OK

Partes Interessadas
N°

Entidade/Organiza
ção

Respostas
Assunto

Comentários/Questões

IP
International

BVC

Paper

do

Brasil.

O

objetivo do IIP é mobilizar, engajar e
comprometer
parceiros

a
e

participarem

comunidade,

seus

colaboradores

a

programas

de

de

educação e responsabilidade social,
visando

contribuir

fortalecimento

da

socioambiental

de

jovens para

o

para

o

consciência
crianças

e

desenvolvimento

sustentável da comunidade.
Na região de Brotas especificamente
foi realizado em 2016 o Programa de
Educação Ambiental (PEA) itinerante.
A IP contou com a parceria de escolas
municipais, e monitores ambientais
contratados pelo Instituto. Atualmente
os

voluntários

escolhidos

para

contribuir com as iniciativas são os
próprios profissionais da International

72

Partes Interessadas
N°

Entidade/Organiza
ção

Respostas
Assunto

Comentários/Questões

IP

BVC

Paper.

Advogado da camara

A

de vereadores

International

Paper

tem

um

compromisso com as pessoas e a
comunidade das regiões em que atua.
Em 2016 a IP realizou em parceria
com

as

escolas

municipais

o

Programa de Educação Ambiental
(PEA) na região de Brotas. A ação foi

03

A IP poderia divulgar mais as ações que
executam na região de Brotas.

divulgada na Secretaria de Educação

Ambiental/
do Município e através do canal de
Social
comunicação do Instituto International
Paper
beneficiou

(www.institutoip.com.br)
211

crianças

e

adolescentes. Além disso a empresa
realiza

diversos

iniciativas

de

responsabilidade social e divulga nos
principais veículos de comunicação da
região beneficiada.
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OK

Partes Interessadas
N°

Respostas
Assunto

Entidade/Organiza
ção

Comentários/Questões

IP

BVC

A Empresa está sempre aberta ao
diálogo e em busca da prática da
A Prefeitura de Brotas gostaria de se possível, se

04

aproximar da IP visando “somar esforços” para os

Secretário de Obras

trabalhos de adequacies nas estradas na região.

política de boa vizinhança. Essas
Ambiental/S parcerias publicas privadas são vistas
ocial
como
oportunidades,
portanto

OK

qualquer demanda que houver nesse
sentido é só entrar em contato com os
gestores da IP.

Partes Interessadas
N°

01

Respostas
Assunto

Entidade/Organiza
ção

Comentários/Questões

Secretario

Gostaria de saber se a empresa tem atestado

ambiental do

de origem de madeira onde foi produzido, por

município de Cajuru quem, em qual cidade.

IP

BVC

Toda madeira utilizada no processo
Operacional

produtivo

da

International

oriunda

de

florestas

Paper

é

plantadas

(Eucalipto) e tem sua origem rastreada,

74

OK

Partes Interessadas
N°

Entidade/Organiza
ção

Respostas
Assunto

Comentários/Questões

IP

BVC

ou seja, a IP adota sistemáticas de
verificação para garantir que não entre
madeira ilegal em suas fábricas

02

Secretario

Alega que parte da produção de eucalipto da

ambiental do

IP na região de Altinópolis está em território

município de Cajuru do município de Cajuru (Ribeirão do Cervo e

Quando possível, a International Paper e

Ribeirão da Prata) e que a cidade não colhe

as empresas prestadoras de serviços

os benefícios dessa produção (impostos

dão preferência para contratação de mão

recolhidos para Altinópolis). Também

de obra local.

reclamou que a empresa não emprega

Não é realizada uma emissão de nota

pessoas de Cajuru. Teve uma dúvida sobre o

Operacional fiscal de venda para a operação de

processo de re-certificação, queria saber se o

colheita uma vez que a mesma é 100%

processo “irá ratificar o que está certo e

própria e conta com um regime fiscal

corrigir o que está errado”, pois afirmou que

especial, com isenção de impostos, para

3.000 hectares da floresta de eucaliptos na

transferência

região de Altinópolis, pertencem ao município

propriedades (hortos) para as fábricas

da

de Cajuru. Pediu para ver os “talões” de
emissão das NFs de colheita da empresa

75

madeira

de

suas

OK

Partes Interessadas
N°

Entidade/Organiza
ção

Respostas
Assunto

Comentários/Questões

Secretario
ambiental do
município de Cajuru
Pediu para constar em relatório que alguns
anos atrás a IP havia interesse em realizar
uma RPPN na Fazenda Dois Córregos, mas
que naquela oportunidade não foi possível.
Como Diretor de Meio Ambiente, ficou à
disposição para retomar esse assunto

Vice-presidente da
Fundação Cultural
03

de São Simão

Mencionou a mesma situação com relação a

Ambiental

IP

BVC

A International Paper possui 04
Reservas Particulares do Patrimônio
Natural,
ambas
localizadas
nos
municípios de Mogi Guaçu, Conchal,
Espirito Santo do Pinhal e Brotas,
ultrapassando os 1000 hectares de áreas
oficialmente protegidas nos principais
biomas do Estado de São Paulo (Mata
Atlântica e Cerrado).
Além dessas áreas, a Fazenda Dois
Córregos faz parte da estratégia da
empresa em transformá-la como RPPN,
pois tem grande importância para
conservação da biodiversidade regional,
além de seus altos atributos ecológicos
associados. Nosso objetivo é iniciar o
processo de criação da RPPN junto à
Fundação Florestal em 2017.

OK

Não é realizada uma emissão de nota

produção de eucalipto entre a divisa de São

Ambiental/S fiscal de venda para a operação de
Simão e Santa Rita do Passa Quatro (Horto
colheita uma vez que a mesma é 100%
ocial
Santa Cristina e Horto Gramado).
própria e conta com um regime fiscal
Gostaria de saber como é feita essa divisão

especial, com isenção de impostos, para

76

OK

Partes Interessadas
N°

Respostas
Assunto

Entidade/Organiza
ção

Comentários/Questões

IP
da

BVC

tributária entre os dois municípios, questionou

transferência

madeira

de

suas

para qual município é emitido a NF de

propriedades (hortos) para as fábricas

colheita
Vice-presidente da
Fundação Cultural
de São Simão

Relatou haver um sítio arqueológico na região

Os profissionais da IP Florestal foram

de São Simão e perguntou como a empresa

“treinados”

sobre

procede caso encontre sítios arqueológico

depararem

com

durante as suas atividades, quem eles

arqueológico dentro das Fazendas da

acionam, também gostaria de saber se a

Empresa.

A empresa declara que não

empresa já tem algo do tipo catalogado.

Até o momento não foram encontrados

há sítios arqueológicos nas

Mencionou o caso da construção de um

Ambiental/s vestígios e sítios arqueológicos dentro
das Fazendas da International Paper,
ocial

álcoolduto por uma usina que “esbarrou” em

como
algum

agir

caso

vestígio

áreas da empresa. Se
encontrado, deverá ser

firmado uma parceria com a prefeitura para

mas se por ventura for identificado, a objeto de estudo e tomadas
empresa agirá de forma responsável e
as medidas necessárias.

preservação do museu arqueológico,

atenderá todas determinações descritas

incluindo a reforma da sala de arqueologia

nas legislações que regem esse assunto.

por meio de parceria público-privada. Disse

Recentemente

que gostaria de ver parceria similar por parte

equipe de especialistas em arqueologia

da IP e perguntou ao auditor se esse tipo de

para fazer um diagnóstico geral em suas

um sítio arqueológico e que após isso foi

a

77

IP

contratou

uma

Partes Interessadas
N°

Entidade/Organiza
ção

Respostas
Assunto

Comentários/Questões

IP

BVC

iniciativa “contaria pontos” no processo de

propriedades

florestais,

cujas

recertificação

documentações

específicas

foram

protocolizadas

junto

ao

Instituto

do

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN).

Vice-presidente da

A Empresa mantém uma sistemática de

Fundação Cultural

distribuição periódica de Cartas sobre

de São Simão

Prevenção de Incêndios Florestais a
Criticou a falta de informação disponível para

todos

alerta no caso de incêndio florestal nas áreas

confrontam

da IP. Também perguntou se a empresa tem

operacional

os

proprietários
com

disponibilizando

as

rurais

áreas

diversos

que

da

IP,

canais

de

algum raio de atuação limite para agir em

comunicação, inclusive o telefone 0800,

apoio à incêndios que não estejam ocorrendo

caso necessitem de ajuda para controle

nas suas áreas de plantio

de incêndios florestais que por ventura
ocorra em suas propriedades e coloca
em risco o patrimônio florestal da IP.
A empresa mantém um sistema de

78

Verificado

a

ampla

distribuição de informativos
sobre controle de incêndios
nas

comunidades

adjacentes, além de brigada
de incêndio treinada para
situações de emergência.

Partes Interessadas
N°

Entidade/Organiza
ção

Respostas
Assunto

Comentários/Questões

IP
proteção
através

contra
de

incêndios

torres

monitoramento,

BVC

além

e

florestais,

câmeras
de

de

brigadistas,

equipamentos, ferramentas e caminhões
de bombeiros em diversas regiões de
atuação da Empresa, com intuito de
minimizar os prejuízos ao patrimônio
florestal próprio e de terceiros.
Além disso, quando possível, a IP
disponibiliza

brigadistas,

ferramentas,

equipamentos e caminhões apropriados
para

controlar

incêndios

em

áreas

públicas e privadas, nas regiões de
atuação da Empresa.

Vice-presidente da
04

Fundação Cultural
de São Simão

Gostaria de saber se a empresa possui
alguma parceria com apicultores locais, pois
seu irmão é apicultor na região de São Simão

O Instituto International Paper (IIP) é
Social

uma Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP), responsável

79

OK

Partes Interessadas
N°

Entidade/Organiza
ção

Respostas
Assunto

Comentários/Questões

IP

BVC

por desenvolver, coordenar e executar
ações

e

programas

relacionados

à

responsabilidade social corporativa da
International Paper do Brasil. O objetivo
do

IIP

é

mobilizar,

comprometer

a

engajar

comunidade,

e

seus

parceiros e colaboradores a participarem
de

programas

de

responsabilidade
contribuir

para

educação

social,
o

e

visando

fortalecimento

da

consciência socioambiental de crianças e
jovens

para

o

desenvolvimento

sustentável da comunidade.
Atualmente

o

IIP

realiza

o

projeto

Apicultura Solidária na região de Mogi
Guaçu e Luiz Antônio, com uma parceria
focada na conscientização e geração de
rendas para apicultores. A cooperativa

80

Partes Interessadas
N°

Respostas
Assunto

Entidade/Organiza
ção

Comentários/Questões

IP

BVC

responsável na região de Luiz Antônio é
a

Cooperapis

que

é

sediada

no

município de São Simão, contato: José
Carlos Monteiro, celular (16) 997136165,

e-mail:

zecamonteiro@terra.com.br.
ONG Gaia

O Instituto International Paper (IIP) é
uma Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP), responsável
por desenvolver, coordenar e executar Programas de cunho social
durante
a
ações e programas relacionados à identificados

Elogiou a empresa como fonte de economia e
empregabilidade na região, mas fez críticas à
falta de parceria entre empresa e município
para ações sociais, como programas antidrogas

social

responsabilidade social corporativa da auditoria. O padrão Cerflor
International Paper do Brasil. O objetivo não estabelece quais os
do

IIP

é

comprometer

mobilizar,
a

devem
ser
e programas
seus apoiados pela Organização.

engajar

comunidade,

parceiros e colaboradores a participarem
de

programas

de

responsabilidade

educação

social,

81

e

visando

Partes Interessadas
N°

Entidade/Organiza
ção

Respostas
Assunto

Comentários/Questões

IP
contribuir

para

o

BVC
fortalecimento

da

consciência socioambiental de crianças e
jovens

para

o

desenvolvimento

sustentável da comunidade. Atualmente
o IIP atua com 4 tipos de projetos,
Programa

de

Educação

Ambiental

(PEA), Formare, Apicultura Solidária e
Guardiões das Águas na região de São
Simão.
ONG Gaia

Nenhuma operação florestal é iniciada O

BVC

Relatou que mora no Jardim Planalto em São

antes que se faça o microplanejamento situação

Simão (próximo de plantio da IP) e que a

detalhado

empresa aplica formicidas e não faz contato
com a comunidade, que os avisos são feitos

de

todas

as

verificou
em

esta

auditorias

atividades passadas, tendo sido aberta

operacionais relacionadas a colheita, NC referente ao assunto.
Social

transporte

e

silvicultura.

Nesse Medidas de mitigação de

por placas, mas como algumas crianças da

microplanejamento

comunidade brincam muito perto do plantio,

estratégias operacionais, bem como as tomadas e atualmente há

há o risco de envenenamento

medidas

são

preventivas

definidas

de

as impacto de colheita foram

segurança, novo

procedimento

para

ambientais e sociais. Em relação aos realização de colheita em

82

Partes Interessadas
N°

Entidade/Organiza
ção

Respostas
Assunto

Comentários/Questões

IP
aspectos

sociais,

BVC

são

contempladas áreas próximas aos centros

informações sobre o período e horário de urbanos/casas
execução das atividades florestais, bem Placas

de

como a definição da distância mínima químicos
que as máquinas podem trabalhar sem áreas.

rurais.

aplicação

de

verificadas

nas

Informativos

nas

causar incômodos á circunvizinhança. comunidades

também

Todos os operadores são treinados e verificadas. Plantios foram
capacitados para cumprir na integra as recuados para evitar contato
medidas

descritas

nos

respectivos próximo das comunidades.

microplanejamentos.

Reforçadas
comunicações
realizadas

Além dos cuidados acima mencionado,
profissionais da IP realizam visitas de
campo e informa as partes interessadas
o período que ocorrerá as atividades
operacionais, bem como disponibiliza um
canal

de

comunicação

(0800)

para

eventuais demandas e ou sugestões.

83

comunidades.

as
individuais
nas

Partes Interessadas
N°

Respostas
Assunto

Entidade/Organiza
ção

Comentários/Questões

IP

ONG Gaia

BVC

O Plano de Manejo Florestal é um
documento interno da Empresa, mas o
Resumo Público do Plano de Manejo
Perguntou onde estava disponível encontra o
plano anual de manejo florestal.

Florestal encontra-se disponível para
Operacional consulta no site da International Paper
através

do

seguinte

OK

link:

http://www.internationalpaper.com/pt/em
presa/regiões/américa-do-sul/fábricasde-papel/manejo-florestal-sustentável
ONG Gaia

Fez críticas também ao período de colheita,

Nenhuma operação florestal é iniciada Microplanejamento

disse que é um risco para a comunidade e

antes que se faça o microplanejamento colheita

que sempre levanta muita poeira e que as
máquinas

trabalham

dia

e

noite,

isso

Social

detalhado

de

todas

as

operacionais

relacionadas

atrapalha o sono dos moradores durante a

transporte

e

madrugada. Sugeriu a possibilidade das

microplanejamento

verificados

de
com

atividades atualização de horário de
a

colheita, colheita, sendo proibida a

silvicultura.

Nesse colheita noturna. Horários

84

são

definidas

as de

colheita

próximos

ás

Partes Interessadas
N°

Entidade/Organiza
ção

Respostas
Assunto

Comentários/Questões
máquinas operarem apenas durante o dia.

IP

BVC

estratégias operacionais, bem como as comunidades
medidas

preventivas

de

segurança, nos microplanejamentos são

ambientais e sociais. Em relação aos das
aspectos

sociais,

são

verificados

6h-20h

contempladas distância

somente.
de

A

colheita

informações sobre o período e horário de também é determinada em
execução das atividades florestais, bem 600 m para evitar ruídos.
como a definição da distância mínima Não

foi

evidenciado

que as máquinas podem trabalhar sem descumprimento
causar incômodos á circunvizinhança. procedimento

de

de
colheita

Todos os operadores são treinados e nos microplanejamentos, de
capacitados para cumprir na integra as qualquer forma, a equipe
medidas

descritas

nos

respectivos auditora acompanhará as

microplanejamentos.

ações

Além dos cuidados acima mencionados,
profissionais da IP realizam visitas de
campo e informa as partes interessadas o
período

que

ocorrerá

as

atividades

operacionais, bem como disponibiliza um

85

colheitas

realizadas
próximas

comunidades

durante

próximas auditorias.

em
ás
as

Partes Interessadas
N°

Entidade/Organiza
ção

Respostas
Assunto

Comentários/Questões

IP
canal

de

BVC

comunicação

(0800)

para

eventuais demandas e ou sugestões.

ONG Gaia

Relatou que no Jardim Saúde não há cerca
delimitando a área de plantio da área urbana,
que o único delimitador é um barranco de
terra. Disse que na época da VCP a
comunicação entre comunidade e empresa
era melhor, disse que não há um canal aberto Social
de comunicação e que gostaria que a

Para minimizar riscos de acidentes, bem
como incômodo aos moradores do bairro
Jardim da Saúde, em São Simão, a IP
adotou uma serie medidas preventivas
antes de iniciar as operações florestais
na área florestal que confronta com o

Verificado recuo de plantio
para o referido bairro para
evitar

impactos

comunidade. Reforçada a

referido bairro.

questão

empresa promovesse mais diálogos com a

A empresa sempre busca o diálogo com

comunidade e não apenas durante a época

as comunidades circunvizinhas as suas

de certificação.

áreas, bem como disponibiliza canais de
comunicação

na

(0800)

em

sugestões e ou reclamações.

86

caso

de

comunicação
comunidade.

de

melhor
com

esta

Partes Interessadas
N°

Entidade/Organiza
ção

Respostas
Assunto

Comentários/Questões

ONG Gaia

IP

BVC

O Instituto International Paper (IIP) é
uma Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP), responsável
por desenvolver, coordenar e executar
ações

Solicitou que sejam realizados trabalhos de
educação com as comunidades que são Social
vizinhas de plantações

e

programas

relacionados

à

responsabilidade social corporativa da Evidenciados trabalhos de
educação
com
a
International Paper do Brasil. O objetivo
comunidade realizados pela
do IIP é mobilizar, engajar e Organização.
Não
há
comprometer a comunidade, seus obrigatoriedade em atingir
parceiros e colaboradores a participarem todas as comunidades, no
entanto, será acompanhado
de
programas
de
educação
e o trabalho do departamento
responsabilidade
social,
visando de responsabilidade social
contribuir para o fortalecimento da da empresa neste requisito.
consciência socioambiental de crianças e
jovens

para

o

desenvolvimento

sustentável da comunidade.
Para a região de São Simão o IIP atua
com o Programa de Educação Ambiental
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Partes Interessadas
N°

Entidade/Organiza
ção

Respostas
Assunto

Comentários/Questões

IP

BVC

(PEA) promovendo um diálogo aberto e
conhecimento a respeito dos mitos e
verdades relacionados a produção de
papel e celulose, à fauna e flora local,
florestas

plantadas,

papel

reciclado,

entre outras questões.
Em 2016 o PEA contou com atividades
especiais.
edições

Foram
destinadas

profissionais

das

realizadas
aos

filhos

duas
dos

unidades

da

International Paper em Mogi Guaçu e
Luiz Antônio, além de quatro edições
itinerantes nos municípios de São Simão,
Altinópolis, Mogi Guaçu e Brotas, todas
no estado de São Paulo, beneficiando
451 crianças da região de São Simão.
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Partes Interessadas
N°

Respostas
Assunto

Entidade/Organiza
ção

Comentários/Questões

IP

ONG Gaia

BVC

A IP realiza para todas as reuniões
públicas um plano de mídia para divulgar
da reunião a comunidade.

O Bureau Veritas divulgou

Além da faixa próxima ao local da através de e-mails, e a
reunião, a divulgação também foi feita Organização

Criticou a divulgação da reunião, disse que só

por meio de anúncios em alguns veículos divulgação

ficou sabendo, pois passou em frente ao local

mais

ostensiva

para

as

através

de

referência da região, tais como: O faixas, notícias em jornal e

e viu a faixa, cobrou que fosse feita uma
divulgação

apresentou

Social

Jornalzão, O Jornalzão de Santa Rosa rádio.
do

comunidades vizinhas do horto.

Viterbo

e

Primeiro

Jornal.

O

canal

de

A comunicação está sempre

veiculação ocorreu na edição do dia 25 aberto

junto

ao

Bureau

de março de 2017. Outro meio de Veritas através do email:
comunicação utilizado foi o anúncio na consulta.floresta@br.
rádio Studio FM transmitido em 27, 29 e bureauveritas.com
31 de março de 2017.

ONG Gaia

Mostrou descontentamento com a empresa
em ações de auxílio do combate a incêndio

Social

Dentro de suas possibilidades, quando Verificados
há solicitação, a IP sempre busca auxiliar incêndios

89

registros
e

de

educação

Partes Interessadas
N°

Respostas
Assunto

Entidade/Organiza
ção

Comentários/Questões

IP

em áreas vizinhas da IP. Relatou caso

no combate a incêndios florestais que ambiental

ocorrido há anos atrás no município de Luiz

ocorrem

Antônio, em que a empresa disponibilizou um

circunvizinhas, públicas ou privadas, nas incêndios. Não foi possível

caminhão pipa para combate a incêndio em

regiões de atuação da Empresa.

uma

reserva

ecológica,

mas

que

os

funcionários da empresa se negaram a
desenrolar a mangueira do caminhão e ajudar
no combate, pois tinham autorização apenas
para levar o caminhão até o local, mas não
tinham autorização para agir no combate.
Também

expôs

situação

ocorrida

mais

recentemente na estrada do Tamanduá (SP
253 São Simão – Luiz Antônio) em que houve

ONG Gaia

BVC

em

propriedades

rurais prevenção

Meio Ambiente do estado São Paulo
a

International

Paper,

mediante a entrega de um certificado
alusivo

ao

tema,

como

uma

das

empresas que mais colaborou com a
“Operação Corta Fogo” no combate a
incêndios

dentro

das

e

à

combate

a

verificar os registros antigos

Nesse contexto, em 2015 a Secretaria de

reconheceu

voltada

Unidades

de

da

relatada.

Verificou-se que a empresa
disponibiliza

estrutura

e

auxílio

combate

a

áreas

de

no

incêndios

em

terceiros, não há requisito
na norma que obrigue o
controle em áreas externas
à

Conservação do governo do Estado.

ocorrência

IP,

no

entanto,

vale

um incêndio em mata nativa e que a empresa

lembrar da responsabilidade

não se mostrou colaborativa, os funcionários

sócio ambiental da empresa

informaram que apenas podem agir caso o

junto

fogo alcançasse a área da empresa

demais partes interessadas.

Falou da importância dos núcleos e centros Social

A

International

Paper
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optou

pela

às

comunidades

OK

e

Partes Interessadas
N°

Entidade/Organiza
ção

Respostas
Assunto

Comentários/Questões

IP

de educação ambiental como uma forma de

transferência do CEA com o intuito de

manter a empresa e comunidade mais

aumentar o número de beneficiados com

próximas, opinou sobre a venda do CEA

projetos desenvolvidos na região. Na

(Centro de Educação Ambiental) no município

ocasião, a mudança foi comunicada

de Luiz Antônio, disse que a retirada e

através de release para os veículos de

afastamento do centro da comunidade de

comunicação da região de Luiz Antônio e

Luiz Antônio foi uma perda para a cidade,

nas cidades vizinhas.

BVC

informou que trabalhou no local e que várias
pessoas da comunidade frequentavam o local
e que isso gerava um engajamento da
comunidade nas ações da empresa, que as
pessoas ajudavam a cuidar dos interesses da
empresa (relato de incêndios, invasão de
áreas etc.).
ONG Gaia

Deixou como sugestão que a empresa seja

O Instituto International Paper (IIP) é

mais parceira das ações sociais do município

uma Organização da Sociedade Civil de

e insira a comunidade em ações contínuas e

Interesse Público (OSCIP), responsável

duradouras que gerem vinculo para que a

por desenvolver, coordenar e executar
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OK

Partes Interessadas
N°

Entidade/Organiza
ção

Respostas
Assunto

Comentários/Questões
comunidade haja como uma “guardiã”.

IP
ações

e

BVC

programas

relacionados

à

responsabilidade social corporativa da
International Paper do Brasil. O objetivo
do

IIP

é

comprometer

mobilizar,
a

engajar

comunidade,

e

seus

parceiros e colaboradores a participarem
de

programas

de

responsabilidade
contribuir

para

educação

social,
o

e

visando

fortalecimento

da

consciência socioambiental de crianças e
jovens

para

o

desenvolvimento

sustentável da comunidade.
Atualmente o IIP está analisando os
projetos vigentes no entorno da fábrica
de Luiz Antônio e mapeando demais
oportunidades que estejam em linha com
a missão da International Paper e dos
stakeholders locais.
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Partes Interessadas
N°

Entidade/Organiza
ção

Respostas
Assunto

Comentários/Questões

ONG Gaia

IP

BVC

A área do Horto Gramado mencionada
por você, próximo ao Banespinha, não é
categorizada como Reserva Particular do
Patrimônio Natural (RPPN) e sim como
reserva legal.
Nas décadas de 70, 80, 90 a IP cultivou
Gostaria de ter mais informações sobre a

eucalipto

RPPN na entrada do Horto Gramado (entrada

estratégia da Empresa essa área foi

do Banespinha), pois disse que parece estar Ambiental
abandonada.

destinada a conservação da natureza,

nessa

área,

mas

como

fazendo parte da reserva legal da
referida propriedade.
Atualmente

observa-se

que

há

a

presença de floresta mista nessa área,
onde contém a presença de eucalipto
“consorciado” com a vegetação nativa do
local, a qual se encontra em bom estágio
de regeneração.
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Partes Interessadas
N°

Entidade/Organiza
ção

Respostas
Assunto

Comentários/Questões

IP

BVC

Vale ressaltar que IP protocolou junto ao
Órgão

Ambiental

Competente

um

requerimento solicitando a retirada do
eucalipto dessa área, mas o pedido foi
indeferido, pois alegaram que no ato da
derrubada dos eucaliptos e retirada da
madeira

causaria

muito

dano

vegetação nativa existente no local.
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5.

CONCLUSÃO

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION, seguindo os procedimentos de auditoria
do CERFLOR, é favorável à recomendação para certificação da empresa:
INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL, de acordo com o padrão normativo NBR
14789:2012.
A continuidade do processo de auditoria consiste na disponibilização deste Relatório
de Auditoria para apreciação pública por 30 (trinta) dias.

5. ANEXOS

5.1. ANEXO I: Registros referentes às reuniões públicas
5.2. ANEXO II: Pareceres de revisores técnicos
5.3. ANEXO III: SF02 2016 e SF02 2017
5.4. ANEXO IV: Relação das áreas certificadas
5.5. ANEXO V: Lista de Stakeholders
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