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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 05 de certificação na empresa. Essas auditorias são
feitas para avaliar as atividades relacionadas ao à gestão florestal de acordo com os Princípios
e Critérios do CERFLOR, NBR 14.789:2012.
A empresa RIGESA (WESTROCK) produz toras de madeira para produção de celulose e papel
e venda no mercado. O escopo da Certificação compreende 54.509 hectares, em 01 (uma)
Unidade de Manejo Florestal.
As auditorias feitas pelos auditores do BVC durante os dias 27-30/08/2018, basearam-se na
adaptação do Padrão Normativo NBR 14.789:2012 – Manejo Florestal Sustentável – Princípios,
critérios e indicadores para plantações florestais conhecido como CERFLOR, elaborado pela
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
A equipe de auditoria avaliou todos os requisitos do padrão e constatou que a empresa atende
às exigências em suas unidades de gestão. Apesar de 02 (duas) 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 WestRock é uma nova empresa com uma longa história para contar na indústria de papel
e embalagens. As duas empresas que se juntaram para formar a WestRock, a
MeadWestvaco e a RockTenn, operam há mais de um século.
A RockTenn foi formada pela fusão entre a Rock City Packaging e a Tennessee Paper em
1973. A MeadWestvaco foi formada pela fusão entre a Mead Corporation e a Westvaco, em
2002. Ambas as fusões combinaram grandes empresas (e seus nomes) em empresas de
ainda mais sucesso. O mesmo pode ser dito da WestRock.
WestRock Brasil
No Brasil, são mais de 2.500 funcionários, em negócios de Beauty & Personal Care,
Healthcare e Home & Garden, com uma unidade de Plásticos Primários e, possui uma
estrutura integrada com 54 mil hectares de florestas para produção de fibras, uma unidade
de produção de papel e 4 plantas de conversão de papelão ondulado.
Divisão Florestal da WestRock
Através de práticas científicas de reflorestamento, a WestRock planta as árvores utilizadas
no processo de fabricação do papel.
As várias etapas, desde a produção de sementes melhoradas até o corte final e transporte
de madeira à fábrica, envolvem intensas atividades de gerenciamento florestal e programas
de pesquisa.
O programa de reflorestamento em Três Barras, SC, começou em 1958, dezesseis anos
antes da inauguração da fábrica de papel. As plantações de pinus e de eucalipto são
suficientes para garantir 100% das necessidades de madeira da fábrica (Figura 1.2)
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Figura 1.2 – Localização do Empreendimento Florestal
1.2.

Contatos na Organização para o processo de Certificação

Eduardo Mota – coordenador de SIG
Avenida Rigesa 2929, Três Barras/SC
CEP: 89490 - 000
Email: eduardo.mota@westrock.com

1.3.

Localização e Distribuição de Terras de Florestas Plantadas

As áreas de Manejo Florestal pertencentes a WestRock, estão distribuídas ao todo em 17
municípios, localizados no Sul do Estado do Paraná (08 municípios) e no Planalto Norte no
Estado Santa Catarina (09 municípios), conforme ilustra a Fig.1.3. A sede da Divisão
Florestal está localizada no município de Três Barras, SC.
Todas as áreas (100%) são próprias e foram adquiridas a partir da segunda metade da
década de 50, constituídas por propriedades que variam de 10 a 2.500 hectares, inseridas
no polígono delimitado pelas seguintes coordenadas UTM nos pontos extremos:
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Coordenadas UTM ( polígono ): 7.175.979 e 7.046.027 N
623.042 e 497.043 E

Fig. 1.3 – Distribuição das Áreas de Manejo nos Estados de SC e PR por município
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1.4.

Distribuição de Florestas Plantadas e Áreas Naturais

Nas áreas de manejo florestal no dois Estados (SC e PR), a empresa desenvolve manejo de
plantações florestais de eucalipto e de pinus em uma área total de 54.509,00 hectares,
sendo 27.901,00 hectares de plantio, 21.052,00 hectares de preservação/reserva (Figura
1.3.3) e 5.556,00 hectares para outras finalidades (Tabela 1.3.1 e 1.3.2).

Estado
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná
Paraná
Total:

Município

Área Total da
Rigesa (ha)

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

Área de Efetivo
Plantio (ha)

3817
370
607
50
183
77
3210
5209
13525

2088
191
227
0
131
27
1382
3148
7194

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

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

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

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

Município

Área Total da
Rigesa (ha)

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

Área de Efetivo
Plantio (ha)

3139
5244
691
1906
11812
3612
2694
3168
8804
41070

627
1899
256
1336
6166
1710
1466
1888
5360
20707

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

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

* Outros Usos: Estradas, Aceiros, Áreas em Transição e Construções.
Tabela 1.3.2 - Área de Plantio, Preservação Permanente e Reserva Legal da Rigesa no Estado de Santa Catarina.
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Fomento Florestal
O Programa de Fomento Florestal, como alternativa a produção de matéria-prima vegetal,
abrange 24 municípios da região e uma área de 14.000 hectares de efetivo plantio.
As atividades do programa de fomento florestal na Divisão Florestal da WestRock vêm sendo
desenvolvidas desde a década de 80, junto às comunidades rurais, através de doações de
mudas a pequenos e médios produtores rurais como forma e promover e difundir a atividade
florestal, ressaltando sua importância econômica e social.
Através da doação de mudas de pinus e de orientação técnica sobre sua plantação, empresários
do ramo madeireiro e produtores rurais estão bastante confiantes de que se trata de um bom
negócio para todos: produtor, meio ambiente e empresas que utilizam a madeira como matériaprima.
O Programa de Fomento Florestal da Divisão Florestal da WestRock está estruturado de forma a
atender um número crescente de participantes, os quais são cadastrados pela companhia e
recebem, além de mudas, a assistência técnica necessária ao sucesso dos seus
empreendimentos. Atualmente é distribuída um milhão de mudas de pinus por ano e o sucesso
do programa reflete-se nos mais de 10 mil hectares de terras reflorestadas. Mais de 1.500
produtores já foram beneficiados com o Fomento Florestal WestRock.

Figura 1.3.3 – Distribuição de Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal e
Hidrografia
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2.

Manejo Florestal

Descrição das Áreas Manejadas e seus Processos
As áreas de Manejo Florestal pertencentes a WestRock, estão distribuídas ao todo em 17
municípios, localizados no Sul do Estado do Paraná (08 municípios) e no Planalto Norte no Estado
Santa Catarina (09 municípios). A sede da Divisão Florestal está localizada no município de Três
Barras, SC. Os principais processos são: Silvicultura, Colheita e transporte de madeira,
Armazenamento de produtos químicos e resíduos, Conservação ambiental.
Recursos Florestais
Nas áreas de manejo florestal no dois Estados (SC e PR), a empresa desenvolve manejo de
plantações florestais de eucalipto e de pinus em uma área total de 54.509,00 hectares, sendo
27.318,00 hectares de plantio, 22.647,00 hectares de preservação/reserva e 4.671,00 hectares
para outras finalidades
Situação Fundiária
A estrutura de ocupação do espaço rural reflete muito bem o processo de colonização das terras.
Caracterizado pelos loteamentos rurais conhecidos como “linhas”, as propriedades rurais guardam,
ainda hoje, as características iniciais de implantação e a forma de exploração intensiva da terra
pelo grupo familiar. A forma de ocupação de cada pequena propriedade rural, com suas
benfeitorias, áreas de plantio, pastos, áreas de pousio e reservas de lenha, traduz a tentativa de
utilizar produtivamente a totalidade de sua área.
As dimensões dessas propriedades, entretanto, alteraram-se em relação aos lotes originais, quer
pela incorporação de terras entre vizinhos, quer pela sua subdivisão entre herdeiros. Esta situação,
já evidencia restrições econômicas para a exploração agrícola nos moldes tradicionais da região,
condicionando a saída da população rural para outras áreas, principalmente para os centros
urbanos mais desenvolvidos.
O setor agropecuário, no entanto, ainda é à base da economia da região, e o seu pólo dinâmico é a
cultura do tabaco, desenvolvido em pequenas propriedades e integrado às grandes agroindústrias.
O setor madeireiro tem grande influência sobre a região, principalmente o ligado à produção de
papel para embalagens. Em menor escala, ocorrem outras atividades como a pecuária,
suinocultura, fruticultura e cultura do milho e soja. Destaque também para a silvicultura,
normalmente associada à verticalização de empresas madeireiras da região. As demais atividades
agropecuárias são de pouca expressão na região, mas apresentam importância fundamental no
equilíbrio de cada unidade de produção familiar.
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2.1.

Características Regionais

2.1.1. Biomas e Ecossistemas presentes
Em termos fitogeográficos o mosaico natural das unidades de manejo ou das fazendas estão
inseridas na área de influência da Floresta Ombrófila Mista (Floresta de Araucárias).
Por estar quase totalmente inserida na região abaixo do Trópico de Capricórnio (com clima
temperado), a Floresta Ombrófila Mista (Floresta de Araucárias) é considerada como o bioma
florestal brasileiro mais pobre em riqueza faunística quando comparado às florestas Amazônica,
Estacional e Atlântica.
A Floresta de Araucárias apresenta um baixo número de endemismos (espécies exclusivas) visto
que um grande percentual de animais nela encontrados também ocorre nas outras formações
florestais acima citadas (Campbell e Lamar, 1985; Stotz et. alii, 1985, Fonseca et. alii, 1986). Ainda
assim, o número de espécies de animais que a habita é bastante representativo.
A Floresta de Araucárias, no passado, cobria toda a região e era composta segundo Velloso et. alii
(1992), por um exuberante dossel, onde se destacavam:
Pinheiro-do-Paraná, Araucaria angustifolia
Imbuia, Ocotea porosa
Sapopema, Sloanea lasiocoma
Espécies de canelas, Ocotea sp. e Nectandra sp.
Erva-mate, Ilex paraguariensis
Cedro, Cedrella fissilis
Pinheiro-bravo, Podocarpus lambertii
Canjerana, Cabralea canjerana
Tarumã, Vitex megapotamica
Cerejeira, Eugenia involucrata
Araçá, Myrcianthes gigantea
Miguel-pintado, Matayba elaeagnoides, entre outras.
Atualmente, poucos são os remanescentes significativos desta floresta que ainda podem ser
encontrados na região em questão e em toda a sua área de distribuição.
Esta é a formação florestal típica do planalto meridional brasileiro (Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul), chegando até a província de Missiones (Argentina).
A região é considerada seu “clímax climático”, contudo existem disjunções florísticas em áreas
elevadas na Serra do Mar e da Mantiqueira.
Esta formação florestal ocorre sob um clima ombrófilo (úmido) com temperatura média de 18ºC,
com alguns meses bastante frios, isto é, de 3 a 6 meses com temperatura inferiores a 15ºC.
O caráter misto desta formação vegetal dá-se em função do encontro de duas floras distintas: a
Tropical Afro-Brasileira e a Temperada Austro-Brasileira. Tal mistura é expressa pela ocorrência de
gêneros de diferentes origens como Drimys e Araucária (australásicos) e Podocarpus (afrobrasileiro).
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Nesta região estão presentes algumas formações associadas à Floresta Ombrófila Mista tratam-se
principalmente de campos naturais e ambientes aquáticos e semi-aquáticos (banhados e lagoas).
Nos campos predominam espécies de gramíneas e pequenos arbustos.
A classificação das Tipologias da Vegetação esta evidenciada em documentos da coordenadoria de
Meio Ambiente, Armário A, Pasta Projetos - UNC, e as áreas naturais, Reserva Legal e
Preservação Permanente, pertencente a Rigesa estão evidenciadas no sistema de informações
florestais – FRIS.
O avanço da colonização do interior do Estado catarinense, através da abertura de frentes
destinadas à exploração da madeira nativa e a ocupação do solo para fins de agropecuária, gerou
profundas alterações nos ambientes primitivos.
A supressão da floresta primitiva além de interferir diretamente no processo evolutivo, também
representou a perda de habitat para uma grande parte da fauna. Os impactos gerados por esta
ação atingiram principalmente espécies animais especialistas de florestas (que tem como habitat
exclusivo este ambiente) assim como, as que utilizam as florestas em certos períodos do ano para
reprodução ou então como abrigo quando em repouso.
Os novos ambientes originados pela ação antrópica por sua vez, condicionaram o aumento de
populações de espécies melhor adaptadas às áreas com vegetação secundária ou então
colonizadoras típicas de ambientes abertos.
2.1.2. Geologia
2.1.2.1 – Geologia
A região objeto da Certificação encontra-se inserida no contexto da Bacia do Paraná. Esta Bacia
abrange uma área de cerca 1.600.000 km ² e consubstancia uma complexa “fossa tectônica” de
forma elipsoidal, com eixo maior com direção NNE – SSW e acha-se encravada nos estratos
rochosos pré-cambrianos, em Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul e no Uruguai e Argentina.
Seu embasamento constitui-se principalmente de rochas cristalinas, pré-cambrianas e
subordinadamente por rochas eo-paleozóicas afossilíferas. Esta enorme bacia, rasa, encontra-se
assoreada, por sedimentos, na maior parte, continentais e alguns marinhos, do Siluriano Superior,
Devoriano Inferior, Carbonífero Superior, Permiano, Triássico, Jurássico e Cretáceo, com pelo
menos 3600 metros de espessura; ocorrem também lavas basálticas capeadas em parte por
efusivas ácidas de idade mesozóica com espessura máxima de 1600 metros.
As sobreditas rochas gonduânicas descansam em nítida discordância sobre litológicas précambrianas e eo-paleozóicas.
A faixa sedimentar da Bacia do Paraná, onde à Área Objeto do Plano de Manejo está inserida é
constituída de sedimentos de idade carbonífera, permiana e triássica, fazendo parte do SuperGrupo Tubarão e Grupo Passa Dois.
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Em termos estratigráficos no Super-Grupo Tubarão há áreas inseridas nas seguintes unidades
litoestratigráficas: Formação Rio do Sul, Formação Palermo e Formação Rio Bonito, enquanto que
no Grupo Passa Dois existem áreas inseridas nas seguintes unidades litoestratigráficas: Formação
Irati, Formação Serra Alta e Formação Teresina.
Essas unidades, em conjunto com as demais formações, resultaram da deposição, na Bacia do
Paraná, de extensas e espessas seqüências de sedimentos predominantemente finos, desde os
tempos do carbonífero, há aproximadamente 340 milhões de anos, até o início do Mesozóico, há
cerca de 230 milhões de anos.
Tais sedimentos formaram camadas ou estratos de siltitos, folhelhos, argilitos, arenitos, arcóseos e
conglomerados, com intercalações de lentes e camadas de calcário e carvão.
2.1.2.2 – Geomorfologia
A Rigesa tem suas áreas inseridas, na Unidade Geomorfológica Patamar de Mafra, localizada na
porção norte do Estado de Santa Catarina. Essa unidade prolonga-se para o Estado do Paraná e
se constitui numa única unidade dentro da Região Geomorfológica Patamar Oriental da bacia do
Paraná.
O relevo da unidade corresponde a uma superfície regular, quase plana, de baixa energia de
relevo. No conjunto é individualizado como um patamar intermediário, constituído
predominantemente por uma superfície colinosa que restou de um modelo de dissecação
homogênea.
O rio Negro, um dos mais importantes afluentes da margem esquerda do rio Iguaçu, é o principal rio
desta unidade. Esse rio, que serve de limite entre Santa Catarina e Paraná, forma uma extensa
área de acumulação fluvial; situação semelhante ocorre no vale do rio Canoinhas, que é afluente da
margem esquerda do rio Negro.
O patamar de Mafra, em nível regional, é melhor caracterizado e individualizado no Estado do
Paraná onde se encontra a sua maior extensão, sendo por este motivo denominado de Patamar de
Ponta Grossa/Itapetinga quando do mapeamento sistemático do RADAMBRASIL.
2.1.2.3 – Solos
Na região de abrangência do empreendimento ocorrem várias classes de solos, das quais se
destacam pela frequência e amplitude as seguintes:
Latossolo Vermelho-Escuro álico: Esta classe é representada por solos minerais, não
hidromórficos, com seqüência de horizontes A, B e C, sendo o horizonte B latossólico. A fertilidade
natural destes solos é baixa devido aos baixos teores de bases trocáveis, e os teores de alumínio
ocorrem em níveis prejudiciais ao desenvolvimento das plantas. A mecanização pesada e
excessiva pode provocar uma compactação nestes solos de textura argilosa e muito argilosa, o que
dificulta a rápida penetração da água nos mesmos, determinando um maior escoamento superficial
com o conseqüente aparecimento da erosão. Estes solos são encontrados próximos a Canoinhas.
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Terra Vermelha-Brunada Estruturada álica: Esta classe compreende solos minerais, não
hidromórficos, de argila de atividade baixa, argilosos, bem estruturados, com serosidade,
geralmente sem gradiente textural, desenvolvidos de material sedimentar de granulação fina e
englobam parte dos solos denominados de Rubrozém no Levantamento de Santa Catarina (UFSM
& SUDESUL, 1973). A fertilidade natural desses solos é baixa e o alumínio trocável aparece em
níveis prejudiciais às plantas. Localizam-se em relevo ondulado e suave ondulado a nordeste de
Canoinhas.

Cambissolo álico: Compreende solos minerais, não hidromórficos, caracterizados pela ocorrência
de um horizonte B incipiente, definido pelo baixo gradiente textural, pela média a alta relação
site/argila ou pela presença de minerais primários de fácil decomposição. A serosidade quando
presente nunca passa de fraca e pouca. Normalmente têm seqüência de horizontes A, (B) e C,
constatando-se variações quanto à profundidade do solum, cor, textura e estrutura. Esta classe é
derivada de rochas sedimentares, localizados nas unidades geomorfológicas, Planalto Centro
Oriental de Santa Catarina e Patamar de Ponta Grossa, abrangendo grande parte das áreas da
Empresa em Santa Catarina e Paraná.

Glei Pouco Húmido distrófico: A esta classe pertencem os solos hidromórficos com teores de
matéria orgânica no horizonte superficial superiores a 4% entre os primeiros 20 cm. Este horizonte
apresenta normalmente cores de redução (acinzentadas), como resultado das condições de
excesso de umidade, temporário ou permanente. Apresentam em geral seqüência de horizontes A
e Cg, são medianamente profundos, mal drenados, com permeabilidade muito baixa, argila de
atividade baixa e alta e textura normalmente argilosa e muito argilosa. São solos de média e boa
fertilidade natural. Ocorrem em relevo praticamente plano, margeando rios, ou em locais de
depressão, sujeitos a inundações, em altitudes que variam desde valores próximos ao mar até
1100m. A principal limitação ao seu uso é a má drenagem.

2.1.3. Clima
O clima, segundo a classificação Climática de Thomthwaite (1955), na área de influência da Rigesa,
varia de Mesotérmico B4B’2ra’ a Megatérmico AB’3ra’, com umidade relativa do ar acima de 80%,
precipitação anual total variando de 1.400 a 1.600 mm, com número de dias de chuva anual entre
100 a 180 dias, insolação anual entre 1.600 a 2.000 horas e temperatura média anual variando de
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14 a 18 ºC (temperatura média em janeiro variando de 20 a 22 ºC e temperatura média em julho
variando entre 10 a 14 ºC).
2.1.4. Recursos Hídricos Disponíveis
Grande parte da drenagem das áreas da Rigesa é efetuada pelo rio Negro que, por sua vez, é um
importante afluente da margem esquerda do rio Iguaçu. O rio Iguaçu é um dos mais importantes
tributários do rio Paraná que, junto com o rio Uruguai formam um conjunto que se interliga a bacia
do Prata.
Os principais tributários da margem esquerda (Santa Catarina) do rio Negro, sobre os quais, a Área
Objeto do Manejo exerce influência são: rio Canoinhas, rio São João e rio Butiá. A margem direita
(Paraná) não apresenta afluentes significativos, mas deve ser observado que tanto à margem
direita quanto a esquerda, sofrem influência direta da Área Objeto de Manejo que, em muitos
casos, é utilizada como limite de muitas propriedades da empresa.
Os principais afluentes do rio Iguaçu, sobre os quais a Empresa exerce influência na margem
esquerda são: rio Negro, rio Paciência e rio Timbó. Na margem direita, exerce influência sobre os
rios Potinga e Claro.
2.1.5. Identificação de Vestígios Arqueológicos e Paleontológicos
Não foram vestígios arqueológicos e paleontológicos nos estudos realizados na empresa
2.1.6. Unidades de Conservação e Locais de Interesse Comunitário
Conforme o Relatório de Investigação de Áreas de Alto valor de Conservação, de junho de 2006, a
gruta Santa Emídia foi considerada como área de alto valor em função de atender necessidades
básicas de comunidades locais no aspecto religioso.
2.1.7. Perfil e Condições Sócio-econômicas das Áreas adjacentes
Analisando-se os indicadores das condições de vida de uma população, dentre os quais se
destacam níveis de renda, padrão de consumo, alimentação, habitação, saúde e educação, assim
como suas formas de organização social, pode-se afirmar que, na Região de Canoinhas, a
associação destes fatores propicia à população local patamares superiores em termos de qualidade
de vida, que a diferencia de outras regiões do país.
É importante esclarecer que qualquer dado de nível de renda da população da região estará
subestimando o rendimento da principal parcela da população, ou seja, o pequeno produtor rural.
Com efeito, dados de pesquisa de campo indicam que, ao se agregar à renda monetária o valor
adicionado pela utilização da produção agropecuária para o consumo familiar, obtém-se, para os
proprietários de lotes rurais, uma renda mensal de 3 a 4 salários mínimos. Nesta condição
encontram-se cerca de 60 % das famílias rurais do município; as famílias restantes são compostas
por arrendatários, posseiros, assalariados, agregados e outros que, embora em escala não
dimensionada, possuem produção para subsistência que agrega valor à renda monetária
identificada em levantamentos censitários.
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As pesquisas revelam ainda a existência, nas propriedades rurais, de máquinas, equipamentos
agrícolas e bens de consumo duráveis. Dentre esses últimos, usualmente tomados como
indicadores de nível sócio-econômico, destacam-se como quase sempre presentes na casa do
produtor típico da região, geladeira, freezer, televisão, rádio e liquidificador, e com menor
frequência os veículos automotivos.
A alimentação da família do produtor rural é farta e rica em proteínas, carboidratos, verduras,
legumes e frutas, marca da influência da colonização europeia, que comparece também na
tipologia habitacional e, sobretudo nas práticas sociais, culturais, religiosas e de recreação.
As habitações existentes, principalmente na área rural, construídas em sua grande maioria em
madeira, apresentam bom estado de conservação, sendo servidas por água encanada,
esgotamento sanitário dotado de fossa negra, e energia elétrica.
A organização territorial desta população, acoplada à tradição associativa e comunitária da cultura
europeia, possibilitou o desenvolvimento de um elevado grau de organização social em torno de
suas crenças e tradições.
Do ponto de vista das condições educacionais, a população residente nos municípios em questão,
apresenta um elevado índice de alfabetização. No Brasil, segundo dados censitários de 1980,
existiam 32% de analfabetos. No município em análise, para este ano, tinha-se em média 12% de
analfabetos.
Por outro lado, essa população possui nível de instrução elementar, restrito à 4ª e 5ª série do 1º
grau. Isto se deve a inúmeros fatores, tais como: a dificuldade de acesso às escolas de primeiro
grau completo; a necessidade de engrossar o contingente de mão-de-obra familiar dedicado às
atividades agropecuárias; e, principalmente à concepção prevalecente entre os moradores da
região, particularmente nas áreas de colônia, que considera a formação adquirida nos primeiros
anos escolares suficiente para capacitar as crianças ao desenvolvimento das atividades agrícolas.
As unidades de atendimento pré-escolar e de 1º grau completo situam-se nas sedes distritais e
municipais. O atendimento no nível de 2º grau é oferecido apenas nas sedes municipais.
Entretanto, os municípios catarinenses contam com um sistema de transporte escolar, financiado
por recursos estaduais e municipais facilitando o acesso da população da zona rural às escolas de
1º e 2º grau.
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2.2.

Programas Socio-ambientais e de Relacionamento

A Rigesa através da área de Relações com a Comunidade desenvolve projetos sociais e
econômicos nos vários municípios de atuação (Tabela 2.4.1).

Munícipio/Estado

Projeto PACA

Fomento
Florestal

Programas de
Parcerias
Saúde
Operacionais

Ação Social

Estado de Santa Catarina
Bela Vista do Toldo
Canoinhas
Irineopolis
Itaiopolis
Mafra
Major Vieira
Porto Uniao
Timbo Grande
Tres Barras

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Estado do Paraná
Antonio Olinto
X
X
X
X
Fernandes Pinheiro
Lapa
Mallet
X
Paulo Frontin
X
X
Reboucas
X
Sao Joao do Triunfo
X
X
X
X
Sao Mateus do Sul
X
X
X
X
Tabela 2.4.1 - Panorama Geral de Responsabilidade Social da Rigesa

X

X
X
X

Distribuição destes trabalhos:
1. Projeto PACA: Atua na sociedade com o objetivo de conscientizar crianças do ensino
fundamental para a prática de ações que preservem o meio ambiente. Atualmente o Projeto está
presente em 11 municípios do escopo da Certificação Florestal e atende mais de 38 mil alunos, em
128 escolas.
2. Fomento Florestal: Formalizado em 1997, tem dentre seus objetivos efetivar e assegurar uma
fonte alternativa de suprimento de madeira, por meio do aproveitamento de terras ociosas ou
subutilizadas em propriedades rurais. Atualmente, o programa atinge aproximadamente 14.000 ha
distribuídos em 24 municípios das regiões do planalto norte-catarinense e sul do Paraná.
3. Programas de Saúde: Tem como objetivos incentivar programas de saúde junto às
comunidades locais.
4. Parcerias Operacionais: Ações que a empresa realiza e que agregam vários benefícios aos
municípios na forma de melhorias em obras de infraestrutura.
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5. Ação Social: A empresa entende por ação social as doações, sejam elas monetárias ou por
meio de insumos e materiais de consumo, destinadas às comunidades de entorno em suas
diversas formas (conselhos comunitários, associações, hospitais municipais, organizações não
governamentais, associações comunitárias, e outros).
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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 o
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.
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.
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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”.
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.
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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
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 processo de auditoria de certificação do CERFLOR compreende:


Planejamento inicial da auditoria;



Planejamento e realização das reuniões públicas;



Definição da equipe de auditoria;
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Avaliação documental quanto ao atendimento do CERFLOR;



Avaliações de campo quanto ao atendimento do CERFLOR;



Emissão e publicação do relatório de auditoria;



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



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



Emissão de relatório final após avaliação de ações corretivas (caso pertinente) e demais
questões pertinentes.

Adicionalmente em uma auditoria de certificação deve ser realizada uma auditoria inicial (de 1ª
fase), com o objetivo de avaliar o plano de manejo, a legalização das unidades de manejo e demais
documentações requeridas pela NBR 14789.
3.4.1. Definição da Equipe de Auditoria
A seguinte equipe foi designada para a realização desta auditoria:
Nome

Função na Equipe

Formação Acadêmica

Pedro José da Silveira Junior Auditor Líder

Engenheiro Florestal

Carlos Alberto Busnardo

Auditor

Engenheiro Químico

Maria augusta Godoy

Auditor

Engenheira Florestal

Juliana Gonçalves

Auditor

Engenheira Florestal

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.
Não foram realizadas reuniões públicas neste evento por se tratar de uma auditoria de manutenção.
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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:
- SITIPELCO: Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel, Papelão, Cortiça, Artefatos de
Papel, Material Plástico, Químicos e Áreas de Reflorestamento de Três Barras e Região.
- IMA: Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina.
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PLANO DE AUDITORIA RIGESA 2018 - NBR 14.789 - CERFLOR 4ªSUV

DIA/AUDITOR

MARIA AUGUSTA

JULIANA GONÇALVES

PEDRO SILVEIRA

CARLOS BUSNARDO

26/ago

Viagem Curitiba / Canoinhas

27/08/2018

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

27/08/18
segunda tarde

Conversão de áreas (3.2).
Terras (1.2)

28/08/18
terça manhã

Princípio 1: Legislação, licenças ,
taxas e impostos
Atividades irregulares

28/08/18
terça tarde

29/08/18
quarta manhã

29/08/18
quarta tarde

Atividades de silvicultura - herbicida

Documentação de planos de
recuperação e controle de invasoras
Áreas de Relevante Interesse
Ecológico e Recuperação de área
degradada, APP, RL.
Acompanhamento do TAC.

Pragas e doenças

30/08/18
quinta tarde

Melhoramento florestal; material
genético

31/08/18
sexta tarde

Plano de Manejo Florestal

Atividade Florestal - colheita,
transporte e estradas (Eucalipto)
Recursos hídricos, solo, fauna e
flora, aspectos e impactos
ambientais.
Resultados de monitoramento

30/08/18
quinta manhã

31/08/18
sexta-feira
manhã

Inventário Florestal; Rastreabilidade;
Recursos Florestais

Infraestrutura: Armazenamento de
resíduos, insumos e manutenção
(sede florestal em Três Barras)

Atividades Florestais (Silvicultura)

FSC e Cerflor: Atividades Florestais
FSC e Cerflor: Atividade Florestal (Silvicultura)
colheita, transporte e estradas (Pinus)

Atividade Florestal - colheita,
transporte e estradas

Princípio 9: FAVC Monitoramento e
visita em campo

Cerflor e Princípio 4 FSC - Saúde e
Segurança

Atividades Florestais (Silvicultura combate à formiga)

Visita ao órgao ambiental e sindicato
dos trabalhadores

Projetos sociais comunidade:
Avaliação do desempenho e visita a
um projeto social.

Monitoramento de terceiros;
monitoramento de programas e
rastreabilidade da madeira
Plano de Atendimento à Emergências
(combate à incêndio).

Compilação de dados

Gestão de comunicação e reclamação
com partes interessadas

Viagem

Viagem

Viagem

Viagem

Analise 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. Resultado da Avaliação dos Princípios e Critérios Cerflor – Manejo Florestal
3.5.1.1.

Princípio 1

- As ações e atitudes tomadas pelo empreendimento asseguram o cumprimento das legislações Federal,
Estadual e municipal, assim como os tratados, acordos e convenções aplicáveis ao manejo florestal.
- Foram auditados o setor de gestão e fiscal, sendo evidenciadas a identificação e aplicabilidade da
legislação, documentos e licenças, pendências legais e pagamento de tributos, dentre outros.
- Foram registradas 02 (duas) Não Conformidades menores referente a este princípio. Os critérios 1.1,
1.2 e 1.3 foram auditados.
3.5.1.2.

Princípio 2

- A empresa demonstrou que maneja suas florestas de modo que esta atividade contribua para a
conservação dos recursos naturais renováveis. Para o atendimento ao Princípio 2 foram verificados os
procedimentos referentes a aspectos e impactos ambientais, plano de manejo, procedimentos
documentados para as atividades de silvicultura e o fluxo do produto florestal.
- Os critérios auditados foram: 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.
3.5.1.3.

Princípio 3

- A organização demonstrou manejar a plantação florestal de modo a minimizar os impactos negativos de
suas atividades sobre a fauna e flora nativas. Foram coletadas evidências relacionadas à: melhoramento
genético, proteção dos ecossistemas remanescentes durante as atividades, sítios arqueológicos,
unidades de conservação, recuperação de áreas degradadas, conversão florestal, manejo de pragas e
doenças, monitoramento de ecossistemas naturais, áreas de relevante interesse ecológico e controle de
caça e pesca.
- No princípio 3 foram auditados os critérios 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6.
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3.5.1.4.

Princípio 4

- A empresa demonstrou que seu manejo florestal prevê e adota técnicas que consideram a conservação
do solo, do ar e dos recursos hídricos. As evidências coletadas sobre o Princípio 4 foram relacionadas a
caracterização e monitoramento de solos, recursos hídricos e dados climáticos; uso racional de
agrotóxicos, óleos e combustíveis; gerenciamento de resíduos sólidos, líquidos e gasosos.
- Os critérios 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 foram auditados.
3.5.1.5.

Princípio 5

- A empresa demonstrou manter uma política de relacionamento com os trabalhadores florestais e
comunidades locais visando o desenvolvimento ambiental, econômico e social das regiões em que se
insere o manejo florestal. As evidências coletadas sobre o Princípio 5 foram relacionadas a programas de
interesse comunitário para melhorar as condições de vida das comunidades locais e dos trabalhadores,
além dos programas de divulgação e comunicação com as partes interessadas.
Os critérios auditados foram: 5.1 e 5.2.

3.5.2. Relatório Detalhado – Evidências da Equipe de Auditoria
PRINCÍPIO 1 – Critério 1.1
Verificados os acordos internacionais no Sistema Legnet, conforme os decretos estabelecidos pelo
Governo.
Paraná e Sta. Catarina não precisam de licença ambiental para o reflorestamento com exóticas,
com exceção de retirada em APP.
Falta ainda avaliar 60% da legislação recebida em relação ao atendimento. No entanto, destes 60%
não é possível identificar se a legislação aplicável está não atendida ou não verificada. Ou seja, os
não avaliados são agrupados com as pendências legais.
Verificados:
Lei 10267/01 e Decreto 5570/05 – Georeferenciamento. Cadastrada como não avaliada, No
entanto, a Lei é aplicável e atendida.
Lei de cultivares 9456 – cadastrada como potencial no sistema, ou seja, ainda não aplicável. No
entanto, a mesma é aplicada.
Decreto CITES – cadastrado como não avaliado.
Decreto 2519 – CDB – não avaliado
Retirada de exóticas em APP - Autorizações de corte FATMA – 157/12, 002/13, 003/13, 001/14,
002/14, 004/14, 102/14, 664/14, 668/14,669/14, 690/14, 690/15, 955/15.
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Verificado o cumprimento legal na atividade de supressão de vegetação nativa realizada pelo
empresa WestRock.
Evidenciado:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) nº55442930-3 - Supressão Vegetação Nativa
(Araucária) plantada em Área Rural. Período de 17/08/2015 – 26/08/2019.
- Autorização de Corte nº565/2016 – Supressão Vegetação Nativa (Araucária) plantada em
Área Rural – Região 3 – Duas Barras – MAT R1-884. Volume autorizado 13031,96m³ em
32,1ha, Validade 02/02/2018.
- Autorização de Corte nº135/2018 - Supressão Vegetação Nativa (Araucária) plantada em
Área Rural – Região 8 – Bishop – MAT 6501. Volume autorizado 13910,40m³ em 36,0ha,
Validade 13/03/2019.

Verificado o cumprimento legal dos caminhões de transporte de madeira pelo cliente Dallos
madeiras.
Evidenciado:
- Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Ano 2017 nº01378557073, caminhão
placa MHQ4671 - Dallos Madeira, válida até 20/11/2018.
- CNH nº0068229318 cat. E (Exerce ativ. Remunerada) Motorista do caminhão placa
MHQ4671 - Dallos Madeira, válida até 21/02/2021.
- DEPÓSITO DE AGROTÓXICOS – SEDE WESTROCK – DIVISÃO FLORESTAL
- Evidenciado respectivo “Certificado de Registro da Empresa”, emitido por CIDASC –
Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – Defesa Sanitária
Vegetal e Fiscalização de Insumos Agrícolas, Registro Nº 426, emitido em 04/04/2017 e
válido até 03/04/2019, e relativo à Atividade: Armazenador / Manipulador de Agrotóxico.
- GESTÃO DE RESÍDUOS
- Evidenciado respectivos Diplomas Legais relativos às empresas utilizadas para a gestão de
resíduos, conforme exemplos de evidências:
- 1) Resíduos Perigosos
- 1.1 - Catarinense Engenharia Ambiental SA
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- - Processo FATMA Nº RSI / 10566/ CRN, relativo à solicitação de Renovação da Licença
Ambiental de Operação - LAO Nº 5962/2013, protocolado na FATMA em 06/07/2017,
conforme CONAMA Nº 237 de d19/12/2007, e emitido por FATMA em 21/12/2017,
informando que a respectiva LAO fica automaticamente prorrogada até que ocorra a
manifestação definitiva deste órgão.
- Evidenciado respectivo Recibo de Documentos – FCEI Nº 445041, emitido por FATMA em
06/07/2017;
- 1.2 - Transresíduos Transportes de Resíduos Industriais Ltda., Licença Ambiental de
Operação Nº 1144/2015, emitido por FATMA - Fundação do Meio Ambiente em 10/03/2015
e válido por quarenta e oito meses a contar da presente data.
- 2) Lâmpadas fluorescentes - Apliquim Brasil Recicle Materiais Recicláveis Ltda.
- - Licença Ambiental de Operação Nº 649/2015, emitido por FATMA - Fundação do Meio
Ambiente em 29/09/2015 e válido por quarenta e oito meses a contar da presente data,
Atividade: 47.10.10 – Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos;
- - Licença de Instalação Nº 37000873, emitida por CETESB – Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo em 28/03/2018 e válida até: 24/11/2019, Atividade: Recuperação de
Mercúrio.
- 3) Embalagens Vazias de Agrotóxicos
- Evidenciado respectiva Licença Ambiental de Operação Nº 6722/2016, emitida por FATMA –
Fundação do Meio Ambiente em 30/08/2016 e válida por quarenta e oito meses a contar da
data da assinatura digital, e relativa à CODEPLAN – Associação dos Comerciantes de
Defensivos Agrícolas do Planalto Norte, Atividade: 43.50.10 – Central de Recolhimento de
Embalagens Vazias de Agrotóxicos.
- 4) Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado - Lwart – Lubrificantes Ltda.
- - Licença de Operação Nº 5187, Protocolo Nº 138552853emitida por IAP – Instituto
Ambiental do Paraná em 17/12/2015 e válida até 17/03/2020, Atividade: Transporte
Rodoviário de Resíduos Perigosos (Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado a Granel).

PRINCÍPIO 1 – Critério 1.2
Evidenciadas as seguintes documentações de terras:
- Fazenda de Pedro Buski
CAR cadastrado em 20/4/2016 – Paraná.
Documentação de terras:
Adquirida área em 1977 pela Rigesa. 10,84 há de área georeferenciada. A medição no campo
apresentou diferença de 2ha, sendo no documento o equivalente a 12ha.
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Escritura Pública e Matrícula do imóvel n°16.243. Em 2005, foi averbada a RL averbada de 9,7%.
Compensação do restante de RL realizada em matrícula 16.184, equivalente a 10,3%.
- Thecla Jorello
CAR cadastrado em 21/4/2016 – Paraná.
Documentação de terras:
Adquirida área em 1984 pela Rigesa. 39,1 ha de área georeferenciada. A medição no campo
apresentou diferença de 2ha, sendo no documento o equivalente a 12ha.
Escritura Pública e Matrícula do imóvel n°18.209. Em 2005, foi averbada a RL averbada de 20%.
- Martin Kurpiel
CAR cadastrado em 21/4/2016 – Paraná.
Documentação de terras:
Adquirida área em 1974 pela Rigesa.30,25 ha. A medição no campo apresentou 28,67ha.
Escritura Pública e Matrícula do imóvel n°16.160. Em 2005, foi averbada a RL de 14% na área e
6% sendo averbada em outro imóvel da matrícula 16.144, conforme evidenciado em documentos
da empresa
CAR – 100% das fazendas cadastradas no CAR.
Pendências administrativas/terras:
No momento, há 3 situações de contestações de terras na Rigesa:
Não há conflitos armados e os processos estão sendo discutidos na justiça.
- Autos 0304427-20.2016.8.24.0015 – 2ª vara civil Canoinhas
- Autos 0300958-29.2017.8.24.0015 – 2ª vara civil Canoinhas
- Autos 0300906-80.2010.8.24.0041 – 2ª vara civil Mafra-SC
Escritório de Advocacia Suchek.
Verificado situação cadastral de atendimento ao georeferenciamento e cadastro no SIGEF – em
2017, 8mil há georreferenciados. Até 2021, todas as áreas da empresa estarão cadastradas.
A situação de algumas fazendas com CAR apresentaram inconsistências – Sobreposição
encontrada na Faz Gasperin (Faz 478). Há 6 sobreposições neste imóvel. Certidão do INCRA
evidenciado data 15/07/2015. As inconsistências estão sendo tratadas conforme solicitação pelo
SISGEF.
Relatório de inconsistências do CAR evidenciado, com tipos de inconsistência, resposta, data e
atendimento faltante.
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O Decreto 9311/18 estabelece novos prazos para finalização do georeferenciamento.
Áreas do imóvel e prazo:
- >250 há – esgotado prazo
- 100-250ha – nov. 2018
- 25-100 há nov./2023
- Menor de 25ha – nov./2025.

PRINCÍPIO 1 – Critério 1.3
PAGAMENTO DE TAXAS E DEMAIS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Rigesa:
Certificado De Regularidade FGTS, val 12/09/2018
CND positiva com efeito de negativa – Tributos Estaduais Santa Catarina, 07/8/2018
CND Tributos Municipais –Três Barras, 08/08/2018
CND Tributos Federais - positiva com efeito de negativa, val 22/08/18
Subcontratado: Marcelo Peres:
Certificado De Regularidade FGTS, val 12/09/2018
Último pagamento de FGTS, 12/07/2018 – recebimento mensal e monitoramento mensal do
pagamento realizado pela RIGESA
CND positiva com efeito de negativa – Tributos Estaduais Santa Catarina, 20/07/2018
CND Tributos Municipais –Três Barras, 28/8/2018
CND Tributos Federais - positiva com efeito de negativa, val 04/7/2018.
P18-01, rev13 – Aquisição de Materiais e Serviços
PGI006, rev14 – Incidente, NC e Ação Corretiva e Preventiva. – Apresenta as inspeções setoriais.
Lançamento das inspeções realizadas no ISOACTION.
Monitoramento dos controles de encargos

legais das empresas contratadas realizada

mensalmente. Verificados pagamentos de FGTS, INSS, GFIP, CNDs municipal, estadual e federal,
FGTS, entre outros. Caso não sejam encaminhados os comprovantes de pagamentos, o contratado
pode sofrer retaliações como retenção de pagamento ou suspensão dos serviços.
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- Realizada entrevista com o Presidente do SITIPELCO – Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Papel, Papelão, Cortiça, Artefatos de Papel, Materiais Plásticos, Químicos e Áreas de
Reflorestamento de Três Barras e Região (SC), Hamilton de Lima:
- Início das atividades no ano de 1985; Sede própria desde o ano de 1990;
- Bom relacionamento com a empresa WestRock, sendo as negociações pautadas dentro de um
clima de respeito entre as partes e foco na melhoria das condições de trabalho;
- Na visão do Presidente do Sindicato, as condições de infraestrutura e de segurança nas frentes
de trabalho, pessoal próprio e terceirizados são adequadas;
- Inexistência de reclamações relativas às condições de saúde e segurança no ambiente de
trabalho;
- Benefícios oferecidos: Dentista para o associado e dependentes; Consultas médicas e serviço
de transporte para exames, Médico Clínico Geral, tendo em vista a contratação de um Médico há
cerca de quatro meses; Academia bem montada (desconto 50% no valor da mensalidade);
Assistência jurídica aos associados; Cursos de informática.
- Evidenciado Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2018, estabelecido entre Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias de Papel, Papelão, Cortiça, Artefatos de Papel, Materiais Plásticos,
Químicos e Áreas de Reflorestamento de Três Barras e Região (SC), e Rigesa Celulose, Papéis e
Embalagens Ltda.
- Evidenciado uma Notificação Extrajudicial de 10/08/2018 solicitando à Rigesa o comparecimento
ao Sindicato para negociação referente ao horário de trabalho dos funcionários constante no
Acordo Coletivo de Trabalho.
- Por ocasião da realização das entrevistas com os funcionários, não foram relatadas reclamações
com relação às condições de trabalho e/ou incumprimentos das condições do Acordo Coletivo de
Trabalho e nem desvios com relação ao direito de livre associação de funcionários.
Gestão de Saúde e Segurança: Limpeza mecanizada com químicos - Faz Becker
Área de Vivência – água e sabão, papel toalha, banheiro, cadeira e bancos, água potável (sede da
Peres). 2 garrafões de água para 4 pessoas. Não tem galões de água suficiente para todos.

Moradores de Três Barros. Jornada de trabalho – 7h30 às 12h, das 13h às 17h30, seg-sex. 8 h
+deslocamento. Acordo coletivo cobre 20h por mês.
Acordo coletivo 2017/2018 – evidenciado. Cesta básica.
Reclamação – 0800 da RIGESA.
KIT de primeiros socorros – luva vencida, não tinha tesoura, não tem soro.
BOX da Marmita evidenciado e em boas condições.
Alimentação – registro de temperatura acima de 60°C.
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Registro de lavagem de uniforme contaminado – CA10180, mascara CA14781. CAs evidenciados,
válidos 2022. 50 lavagens vida útil do uniforme.
Everton Jose Wrublevski – CNH 0370601950, val. nov. 2018, CAT AE
Documento caminhão LZG8525, ok 2018. Caminhão pipa.
Edson Vicente Lima – CNH 02307670180, validade 2020, CAT AB.
Documento caminhão transporte AZU1356, ok 2018.
GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA – WESTROCK DIVISÃO FLORESTAL
Evidenciado o documento base PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional –
2018- WestRock, elaborado pelo Médico Coordenador do PCMSO, Dr. Alexandre Zareta, CRM /
SC: 21.378, data de emissão: 30/12/2017. Grau de Risco: 03, 275 funcionários.
Evidenciado no item 13.0 – Quadro de Identificação de Exames, respectiva identificação de
exames, conforme exemplos:
- Grupo I, Risco Físico – Ruído, Tipo de Exame: Audiometria;
- Grupo II, Risco: Ergonômico / Acidente, Tipo de Exame: Avaliação Clínica;
- Grupo III, Risco: Químico (Agrotóxicos, Tipos de Exames: Hemograma Completo, Colinesterase
Eritrocitária, TGO e TGP, Gama GT;
- Grupo VII, Risco: Biológicos, Tipo de Exame: Hemograma Completo, Sorologia Hepatite Be C,
Sorologia HIV. TGO e TGP, e Gama GT.
Evidenciado no item 14.0 – Exames por Departamentos / 2018, contemplando todas as áreas, e
respectivas funções / cargos.
Evidenciado o documento base PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais,
consolidado com o PCA – Programa de Conservação Auditiva, e PPR – Programa de Proteção
Respiratória - WestRock, elaborado por Ambientec Consultoria de Segurança e Higiene do
Trabalho Ltda., período de realização: Janeiro 2018 a Janeiro 2019, Responsável Técnico: Fábio de
Paula Branco, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho, RNP: 1701499851,
Registro: 103437-3-C, Coordenação Técnica do Trabalho: Paulo Roberto de Oliveira: Engenheiro
de Segurança do Trabalho, CREA: 030159-8-SC, e Higienista Ocupacional Certificado, ABHO -040,
Grau de Risco: 3, Número de Funcionários: 269
Evidenciado ART Obra ou Serviço Nº 6494098-2, Responsável Técnico: Fábio de Paula Branco,
Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho, RNP: 1701499851, Registro: 103437-3C, e relativo às Atividades Técnicas: Laudo Técnico das Condições de Trabalho – LTCAT,
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, Programa de Conservação Auditiva – PCA,
Programa de Proteção Respiratória.
Evidenciado ART Obra ou Serviço Nº 6503172-3, Responsável Técnico: Paulo Roberto de Oliveira:
Engenheiro de Segurança do Trabalho, CREA: 030159-8-SC, Engenheiro Civil e Engenheiro de
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Segurança do Trabalho, RNP: 1701784360 Registro: 030159-8-SC, e relativo às Atividades
Técnicas: Laudo Técnico das Condições de Trabalho – LTCAT, Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais – PPRA, Programa de Conservação Auditiva – PCA, Programa de Proteção
Respiratória.
Evidenciado LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, elaborado por
Ambientec Consultoria de Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. - Westrock, período de
realização: Janeiro 2017 a Janeiro 2018, Responsável Técnico: Fábio de Paula Branco, Engenheiro
Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho, RNP: 1701499851, Registro: 103437-3-C,
Coordenação Técnica do Trabalho: Paulo Roberto de Oliveira: Engenheiro de Segurança do
Trabalho, CREA: 030159-8-SC, e Higienista Ocupacional Certificado, ABHO -040, Grau de Risco:
3, Número de Funcionários: 234.
Evidenciado que os novos levantamentos foram realizados pela empresa Ambientec no mês de
Abril 2018, e os respectivos resultados estão em processo de análise crítica, com previsão de
conclusão até o final do mês de Setembro 2018.
Evidenciado no item 6 – Resumo Geral de Exposição a Agentes Nocivos, distribuídos em Setor,
Cargos, Número de Funcionários Expostos, e Insalubridade (Agente e Condição).
Evidenciado a inexistência de situações de Insalubridade para todos os cargos e funções do Setor
Florestal.
Evidenciado ART Obra ou Serviço Nº 6154631-0, Responsável Técnico: Fábio de Paula Branco,
Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho, RNP: 1701499851, Registro: 103437-3SC, e relativo às Atividades Técnicas: Laudo Técnico das Condições de Trabalho – LTCAT,
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, Programa de Conservação Auditiva – PCA,
Programa de Proteção Respiratória, e Ergonomia.
Evidenciado ART Obra ou Serviço Nº 20171594861, Responsável Técnico: Paulo Roberto de
Oliveira: Engenheiro de Segurança do Trabalho, CREA: 030159-8-SC, Engenheiro Civil e
Engenheiro de Segurança do Trabalho, Nº da Carteira: PR-12410/D, e relativo às Atividades de
Coordenação de Obras ou Serviço Técnico, e Laudos, Avaliações, Vistorias e Perícias.
Evidenciado a conformidade dos respectivos registros relativos ao “Controle Individual de EPI”,
Atividade de Atividade de Colheita, Arraste, Traçamento, Carregamento, e Pesagem, Fazenda Taió,
conforme exemplos de evidências:
1) Alcides Rodrigues, Função: Operador de Processadores Florestais, Data de Admissão:
16/03/1988
- Óculos de Segurança, CA – Certificado de Aprovação: 11268, Data: 15/08/2018;
- Luva de Vaqueta, CA – Certificado de Aprovação: 12459, Data: 15/08/2018;
- Luva de Agentes Mecânicos, CA – Certificado de Aprovação: 28647, Data: 02/04/2018;
2) Clavir Augusto Marques, Função: Operador de Processadores Florestais, Data de Admissão:
17/05/1999
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- Luva de Vaqueta, CA – Certificado de Aprovação: 12459, Data: 16/08/2018;
- Protetor Auricular, CA – Certificado de Aprovação: 5745, Data: 16/08/2018;
- Capacete, CA – Certificado de Aprovação: 498, Data: 03/07/2018;
- Perneira, CA – Certificado de Aprovação: 37089, Data: 03/07/2018;
3) Alison Luiz Bueno, Função: Operador de Processadores Florestais, Data de Admissão:
11/05/2012
- Luva de Vaqueta, CA – Certificado de Aprovação: 12459, Data: 15/08/2018;
- Óculos de sol, CA – Certificado de Aprovação: 5745, Data: 16/08/2018;
- Capacete, CA – Certificado de Aprovação: 11268, Data: 03/07/2018;
- Luva de Vaqueta, CA – Certificado de Aprovação: 12459, Data: 18/08/2018.
Evidenciado respectivos Termos de Responsabilidade devidamente assinados pelos funcionários, e
relativos à recepção, uso e guarda dos EPIs.
Evidenciado Calendário Anual de Reuniões da CIPATR 2017 /2019, conforme exemplos de
evidências:
- 01/06/2017, 14h00min, Local: CTOEC;
- 01/02/2018, 14h00min, Local: CTOEC;
- 03/05/2018, 14h00min, Local: CTOEC;
- 05/07/2018, 14h00min, Local: CTOEC;
- 01/11/2018, 14h00min, Local: CTOEC;
- 03/01/2019, 14h00min, Local: CTOEC;
- 04/04/2019, 14h00min, Local: CTOEC;
- 02/05/2019, 14h00min, Local: CTOEC.
Evidenciado Ata de Posse da CIPATR – Gestão 20-17 – 2019, realizada dia 02/05/2017.
Evidenciado Controle de Frequência, Posse CIPATR Gestão 2017 – 2019, Data: 02/05/2017,
participantes: 30.
Evidenciado Descrição de Treinamento – DT RL Nº 156, Nome do Treinamento: NR 31.7 –
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural – CIPATR, Instrutor: Jorge
Caetano Pereira, carga horária: 20 horas, período: 26 a 28/04/2017, quinze participantes.
Evidenciado respectivas Atas das Reuniões Ordinárias da CIPATR, conforme exemplos de
evidências:
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- Ata da 1ª Reunião da CIPATR, data de realização: 11/05/2017;
- Ata da 4ª Reunião da CIPATR, data de realização: 03/08/2017;
- Ata da 6ª Reunião da CIPATR, data de realização: 05/10/2017;
- Ata da 9ª Reunião da CIPATR, data de realização: 04/01/2018;
- Ata da 14ª Reunião da CIPATR, data de realização: 07/06/2018;
- Ata da 15ª Reunião da CIPATR, data de realização: 05/07/2018;
- Ata da 16ª Reunião da CIPATR, data de realização: 02/08/2018;
- Ata da Reunião Extraordinária da CIPATR, data de realização: 27/08/2018, objetivo: Apresentação
da documentação do PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
Evidenciado Descrição de Treinamento – DT Nº 187, relativo à SIPATR 2018 – Fábrica / Florestal,
período de realização: 06/08/2018 a 11/08/2018.
Evidenciado respectivos Controle de Frequência – DT Nº 187, conforme exemplos de evidências:
- Data: 06/08/2018: Treinamento: Proteção Respiratória e Auditiva, Horários: 05h30min; 08h00min;
10h00min; 13h00min e 16h00min, englobando os funcionários próprios e terceiros, total de
participantes: 204;
- Data: 07/08/2018: Treinamento: Higiene do Sono; Obesidade, o Mal do Século, englobando os
funcionários próprios e terceiros, total de participantes: 54;
- Data: 08/08/2018: Treinamento: Primeiros Socorros, Viva Bem com a Coluna que Você Tem, e
Energia Elétrica no Ambiente Doméstico, englobando os funcionários próprios e terceiros, total de
participantes: 85;
- Data: 09/08/2018: Treinamento: Higiene do Sono, Energia Elétrica no Ambiente Doméstico,
Conhecendo e Prevenindo o Câncer, englobando os funcionários próprios e terceiros, total de
participantes: 159;
- Dia 11/08/2018: Evento global reunindo cerca de 1000 pessoas entre funcionários e familiares da
Divisão Florestal e Fábrica de Papel.
Evidenciado respectiva estatística de incidentes relacionados à gestão de saúde e segurança no
ambiente de trabalho, conforme segue:
1) WestRock – Divisão Florestal, Efetivo Próprio
- Homens Hora Trabalhadas
a) Mês de Julho 2018: 36.914;
b) Ano Fiscal 2017 / 2018 (Outubro a Setembro): 433.705,
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- RIR – Taxa de Acidentes Reportáveis (RIR= Nº de Acidentes Reportáveis x 200.000 / Nº de Horas
Trabalhadas)
a) Mês de Julho 2018: Zero;
b) Ano Fiscal 2017 / 2018 (Outubro a Setembro): 0,92
- LWD: Total de Dias de Trabalho Perdidos (LWD = Nº de Dias de Trabalho Perdidos x 200.000 / Nº
de Horas Trabalhadas)
a) Mês de Julho 2018: Zero;
b) Ano Fiscal 2017 / 2018 (Outubro a Setembro): 3,69
- Número de Dias Perdidos
a) Mês de Julho 2018: Zero;
b) Ano Fiscal 2017 / 2018 (Outubro a Setembro): 8,00
- Número de Dias com Atividade Restrita
a) Mês de Julho 2018: Zero;
b) Ano Fiscal 2017 / 2018 (Outubro a Setembro): Zero
- TNC: Número de Casos Totais (Acidentes Reportáveis)
a) Mês de Julho 2018: Zero;
b) Ano Fiscal 2017 / 2018 (Outubro a Setembro): Dois.
- Número de Funcionários no Referido Mês: 268.
2) WestRock – Divisão Florestal, Terceiros
- Homens Hora Trabalhadas
a) Mês de Julho 2018: 39964;
b) Ano Fiscal 2017 / 2018 (Outubro a Setembro): 412941,
- RIR – Taxa de Acidentes Reportáveis (RIR= Nº de Acidentes Reportáveis x 200.000 / Nº de Horas
Trabalhadas)
a) Mês de Julho 2018: 5,00;
b) Ano Fiscal 2017 / 2018 (Outubro a Setembro): 1,45
- LWD: Total de Dias de Trabalho Perdidos (LWD = Nº de Dias de Trabalho Perdidos x 200.000 / Nº
de Horas Trabalhadas)
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a) Mês de Julho 2018: 15,01;
b) Ano Fiscal 2017 / 2018 (Outubro a Setembro): 2,42
- Número de Dias Perdidos
a) Mês de Julho 2018: 3,00;
b) Ano Fiscal 2017 / 2018 (Outubro a Setembro): 5,00
- Número de Dias com Atividade Restrita
a) Mês de Julho 2018: Zero;
b) Ano Fiscal 2017 / 2018 (Outubro a Setembro): Zero
- TNC: Número de Casos Totais (Acidentes Reportáveis)
a) Mês de Julho 2018: Um;
b) Ano Fiscal 2017 / 2018 (Outubro a Setembro): Três.
- Número de Funcionários no Referido Mês: 271.
Evidenciado a conformidade do processo de emissão de respectivas CATs –Comunicação de
Acidente de Trabalho, dentro do prazo legal estabelecido pelas diretrizes legais, conforme
exemplos de evidências:
1) WestRock – Divisão Florestal, Efetivo Próprio
- CAT Nº 2018.113.426-8/01, Data do Acidente: 28/03/2018; Data de emissão da CAT: 29/03/2018,
CBO: Operador de Trator Florestal, Local: Fazenda Zoeira D’Água, Município: Timbó Grande, Parte
do Corpo: 75.70.10.600: Perna (Do Tornozelo, exclusive ao joelho), Agente Causador:
30.30.10.120: Faca, facão, Ferramenta Manual, Sistema Gerador: 20.00.08.600: Impacto sofrido
por pessoa, Modalidade: Acidente sem Afastamento – Tratamento Médico.
2) WestRock – Divisão Florestal, Terceiros
- CAT Nº 2018.228.605-3/01, Data do Acidente: 23/06/2018; Data de emissão da CAT: 25/06/2018,
CBO: Vigilante, Local: Fazenda Corredeira, Município: Mafra, Empresa Prestadora do Serviço: FT
Segurança e Serviços Ltda., Parte do Corpo: 75.70.30.000: Articulação do tornozelo, Agente
Causador: 30.20.10.550: Chão – Superfície utilizada para sustentar, Sistema Gerador:
20.00.24.700: Atrito ou Abrasão por Compressão, Modalidade: Acidente com Afastamento;
- CAT Nº 2018.271.598-1/01, Data do Acidente: 25/07/2018; Data de emissão da CAT: 26/07/2018,
CBO: Motorista de Caminhão (Rotas Regionais), Local: Pátio Calmon, Município: Calmon, Empresa
Prestadora do Serviço: Transigires Transportes Ltda., Parte do Corpo: 75.30.80.000: Cabeça,
Partes Múltiplas (Qualquer combinação), Agente Causador: 30.50.28.000: Madeira (Tora, Madeira
Serrada, Pranchado), Sistema Gerador: 20.00.08.300: Impacto sofrido por pessoa, Modalidade:
Acidente com Afastamento.
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Evidenciado respectivos documentos Relatório de Investigação de Incidente, contemplando
respectivas informações relativas à: Informações Gerais, Informações Pessoais, Local do Incidente,
Descrição Detalhada do Incidente, Testemunhas Presentes no Momento do Incidente, Natureza da
Lesão / Doença Ocupacional, Causa da Lesão / Doença Ocupacional, Principal(is) Parte(s) do
Corpo Atingida(s), Detalhes da Investigação, Fatores Contribuintes, Ferramenta de Análise (5 Por
quês), Causa(s) Raiz(es) Encontradas, Lições Aprendidas, Ações Corretivas / Preventiva, Revisão
e Aprovação da Investigação do Incidente Concluída, e Aprovação, conforme exemplos de
evidências:
- Data do Incidente: 06/06/2018, Tipo de Incidente: Lesão, Classificação / Potencial: Afastamento,
Tipo de Pessoal: Próprio, Local do Incidente: Fazenda Corredeira, Cargo: Operador de Máquinas
Florestais, Departamento: Colheita;
- Data do Incidente: 25/07/2018, Tipo de Incidente: Lesão, Classificação / Potencial: Afastamento,
Tipo de Pessoal: Contratado Supervisionado, Local do Incidente: Pátio Regulador Calmon, Cargo:
Motorista de Caminhão, Departamento: Logística.
Evidenciado respectivo documento Campanhas de Saúde – Período 01/2017 a 04/2018, emitido
pelo Dr. Alexandre Zatera, Médico Coordenador do PCMSO, CRM/SC: 21.378, contemplando a
identificação de respectivas Campanhas de Saúde realizadas durante o ano de 2017 até Abril 2018,
e abrangendo a Divisão Florestal de Três Barras (271 funcionários), e Fábrica de Papel (562
funcionários).
Evidenciado no item 5.0 – Campanhas de Saúde Realizadas no Ano de 2017 a Abril 2018, a
descrição das respectivas atividades desenvolvidas, conforme exemplos de evidências:
- 07/04/2017, Dia Mundial da Saúde, com o tema “Depressão”, com interação dos Palhaços Tristão
e Pipoca:
- 03/07/2017: Palestra realizada pelo Dr. Alexandre Zatera, tema: Saúde do Trabalhador, e dirigida
à Comunidade de Três Barras;
- 27/04 a 29/04/2017 e 10 a 12/05/2017: Campanha de Vacinação contra o vírus da Gripe,
destinada a todos os funcionários da Divisão Florestal e da Fábrica de Papel;
- 10/07/2017: Campanha Educativa com entrega de folders sobre DSTs (Sífilis);
- 01/12/2017: Campanha Dezembro Vermelho, em parceria com a Secretaria de Saúde de Três
Barras, sendo realizados testes rápidos para HIV, hepatite B e sífilis, bem como a entrega de
folders educativos pelas enfermeiras da Secretaria de Saúde, em sala reservada no Ambulatório da
empresa;
- 05 e 06/04/2018: Campanha do Dia Mundial da Saúde – Campanha Lúdica sobre o tema Saúde
para Todos;
- Abril 2018: Campanha de Vacinação contra o vírus Influenza.
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Evidenciado no Anexo I – Campanhas de Saúde, a disponibilidade de respectivos materiais
informativos relativos à cada atividade desenvolvida, documentação fotográfica das atividades, e
estatísticas apropriadas ao atingimento dos objetivos propostos.
Evidenciado respectivo documento relativo ao desenvolvimento das atividades realizadas no
Programa Qualidade de Vida, Saúde e Bem Estar, e relativo ao período de Junho 2018 em diante,
conforme exemplos de evidências:
- Data: 28/06/2018: Campanha de Vacinação (Tétano e Difteria, Hepatite B e Febre Amarela),
Público Alvo: Colaboradores da WestRock e terceirizados, campanha esta que foi estendida aos
familiares;
- Data: 04/07/2018: Saúde do Homem e Higiene Bucal – 1ª Etapa, Palestrantes: Dr. Marcos Okada
e Patrícia – SESI;
- Data: 16/07/2018: Saúde do Homem e Higiene Bucal – 2ª Etapa, Palestrantes: Dr. Iara e Patrícia –
SESI, abordando os temas: Alcoolismo, Tabagismo, Hipertensão, Diabetes, Colesterol, AVC, IAM e
Câncer de Próstata;
- Data: 17/07/2018: Saúde da Família, Palestrantes: Mariana – SESC, Patrícia: SESI, Simone:
Maternidade de Três Barras, abordando os temas: Gestação, Parto e Puerpério, Saúde da Mulher,
Câncer, DSTs e Higiene Bucal Infantil.
Evidenciado respectivo Recibo de Entrega da Declaração do SESMT Individual, relativo à
identificação dos profissionais da WestRock – Divisão Florestal, conforme segue:
- Enfermeira do Trabalho: Iara Reis Chmiluk, Registro Nº 401736, Regime de Trabalho: Parcial,
Horário: 07h30min – 12h00min;
- Engenheiro de Segurança do Trabalho: Jorge Luiz Cavassin, Registro Nº 0554201, Regime de
Trabalho: Parcial, Horário: 13h00min – 17h00min;
- Técnico de Segurança do Trabalho: Márcio José Diduch, Registro Nº 0031305, Regime de
Trabalho: Integral, Horário: 07h30min – 12h00min; 13h00min - 17h06min;
- Técnico de Segurança do Trabalho: William do Nascimento, Registro Nº 0004067, Regime de
Trabalho: Integral, Horário: 07h30min – 12h00min; 13h00min - 17h06min;
- Técnico de Segurança do Trabalho: Rafael Chule Pietrzaki, Registro Nº 0023400, Regime de
Trabalho: Integral, Horário: 07h30min – 12h00min; 13h00min - 17h06min.
Evidenciado respectivo Relatório Anual do PCMSO – 2017 - WestRock, emitido em 30/12/2017 pelo
Dr. Alexandre Zatera, Médico Coordenador do PCMSO, parte integrante do Documento Base
PCMSO, item 11.2 – Quadro Demonstrativo 2017, e contemplando respectivas informações
relativas à: Setor, Tipo de Exame, Exames Realizados – Ano 2017, Resultados Alterados – Ano
2017; Índice Exames Alterados (Porcentagem), e Exames Previstos para o Ano de 2018.
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Constatado que não foram evidenciados exames alterados relativos aos funcionários dos setores:
Colheita de Madeira, Comercialização, Diretoria, Excelência Operacional, Logística, Manutenção,
Pesquisa e Biometria, Silvicultura, SSTMA, e Planejamento.

Princípio 2 – Critério 2.1
Fazenda Ruthes, região 26, talhão 05, Itaiópolis, SC.
Colheita Florestal (Eucaliptos):
01 feller, 01 skider, 01 processador, 08 pessoas.
- Área de vivência: Trailer refeitório com mês e cadeira; água mineral potável (galão); papel toalha;
álcool e gel; copos; banheiro; ar condicionado; gerador de energia; extintor de incêndio, kit de
primeiros socorros. Alimentação vem restaurante externo em marmibox.
- Registro diário de medição de temperatura dos alimentos (média de 60 graus)
- Feller T330: Checklist de máquina, contador de árvores, boletim diário de derrubada.
- Skider T240: Checklist de máquina, contador de árvores, boletim diário de derrubada.
- Rádio comunicador disponível nas máquinas
- ICO 062, revisão 22: Atividades de colheita florestal
- Mapa da fazenda contendo: plantios, vegetação nativa, estradas, aceiros, APP e RL.
- Macroplanejamento: Colheita e logística florestal; microplanejamento por talhão
- Gestão a vista da produção: Derrubada, arraste, processamento, carregamento, estoque de
campo.
- Registros de quase acidente por funcionário.
- IPF 061, revisão 05: Planejamento, controle e treinamento florestal
- Estradas na propriedade em bom estado; áreas de preservação e reserva legal respeitadas e
mantidas.
- Checklist: Aferição de derrubada: número de arvores, altura de tocos, sentido de arraste,
amarração e quebra de copas.
- Funcionários usando os EPIs adequados e conscientes dos procedimentos da atividade.

Fazenda Weinhrdt, Três Barras, SC.
Sub-solagem:
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- trator de esteira TE-03 + subsolador savahna
- Procedimento ISI-065, revisão 22: Preparo de solo para plantio, item subsolagem.
- Relatório de produção: profundidade, distância, entre linhas e área.
- Microplanejamento da operação; mapas da área contendo plantios, estradas, aceiros, APP e RL.
- Funcionários usando os EPIs adequados e conscientes dos procedimentos da atividade.
Picador de biomassa:
- Resíduos de colheita (galhada) é processado no picador e carregado em caminhão piso móvel
para a fábrica de celulose onde é utilizado como energia na caldeira.
- O picador processa 60t/hora de biomassa e carrega 12 caminhões por turno
- Procedimento ISI-080, Revisão 05: Processamento e transporte de resíduos (biomassa)
- Checklist da escavadeira
- Boletim diário de carregamento do picador
- Funcionários usando os EPIs adequados e conscientes dos procedimentos da atividade.
A empresa possui a matriz de aspectos e impactos gerados pelo manejo florestal e ações de
mitigação são implantadas nas atividades.
A empresa realiza monitoramentos de Fauna e Flora com campanhas anuais em areas de reserva
legal, APP e remanescentes de matas nativas, de acordo com o cronograma prévio de fazendas.
Atualmente a empresa já possui um diagnóstico de toda sua FMU, as parcelas desses
levantamentos foram instaladas em biomas específicos, áreas com potenciais de se tornarem
AAVCs, mosaicos e fragmentos representativos em contexto de paisagem.
Nos procedimentos operacionais e outras documentações analisadas, foram estabelecidas ações
para proteger, manter ou melhorar e salvaguardar a presença de espécies endêmicas, raras,
ameaçadas ou em perigo de extinção e seus habitats.
Um ponto interessante que vale a pena ser ressaltado é que no Plano de Manejo para exploração
de florestas plantadas de Araucária, foram definidas e realizadas ações que visam o aumento da
diversidade das espécies e do ecossistema local, melhorando o desenvolvimento e regeneração
natural da Araucária na área explorada.
A empresa possui 29,167 ha de efetivo plantio e 22,752ha de APP+RL, ou seja, 41% das areas da
empresa são destinadas a conservação.
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Evidenciado:
- Ident-Aval-AeI_Lista – Lista Geral.
- Ident-Aval-AeI_Lista – Manutenção Mecânica 02 – Revisão 03.
- Ident-Aval-AeI_Lista – Colheita – Revisão 03.
- IMA 066 v.11 – Gestão de Áreas de Conservação
- ICO 062 v.22 – Atividades da colheita Florestal
- Lista Geral das Espécies vegetais registrados na WestRock – Realizado por Casa da
Floresta Assessoria Ambiental.
- Biodiversidade WestRock_Relatório Técnico 2017 – realizado por Sumatra Inteligência
Ambiental para as Fazendas Melo, Matão, Frei Rogério e Ruthes.
- Indicador Ambiental Riqueza de espécies WestRock – Comparativo entre 2016-2018.
- Projeto de Monitoramento e Levantamento de Fauna e Flora e Avaliação de Áreas em
Recuperação de Manejo de Araucárias Plantadas.
- Manejo e Exploração de Florestas Plantadas de Araucária angustifólia localizadas em áreas
de Reserva Legal – Região 3 – Duas Barras.
- MGI 032 v.10 – Plano de Manejo Florestal

Não foram verificados desperdícios associados à colheita mecanizada e processamento na
Fazenda Bishop.
Foi verificado na fazenda Bishop que todo resíduo gerado da operação de colheita é picada e
utilizada como biomassa na fábrica. A equipe de colheita afasta o resíduo gerado do
processamento e empilham antes do arraste de novos feixes, a fim de evitar contaminação desse
resíduo com areia e terras.
Foi verificado na fazenda Bishop que o processamento da madeira é realizado no próprio talhão e o
resíduo é destinado à biomassa. As toras são empilhadas de modo a facilitar o carregamento e
separadas em diferentes diâmetros com base no destino final da tora (fabrica serraria, dentre
outros).
A empresa utiliza na fábrica a biomassa (galhos e ponteiras) gerada das atividades de colheita. As
folhas e outros resíduos vegetais que não são picados para biomassa ficam no talhão para
recomposição de material orgânica.
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A empresa comercializa a erva mate nativa de suas areas (01 Cliente atualmente - 82To/ano) e o
manejo sustentável das araucárias presentes em sua unidade de manejo. Também é realizada a
venda de sementes de Pinus, além das toras de pinus e eucalipto.
A empresa está analisando a comercialização da goma resina do Pinus Eliotti.
Evidenciado:
- Base FLO Plan 2018
- ISI 084 rev00 – Manejo de erva-mate em áreas de Reserva Legal.
- ICM 061 rev28 – Comercialização de Madeira.

ATIVIDADE: PLANTIO MANUAL DE Eucalyptus dunnii, FAZENDA BUGRE
Evidenciado a conformidade das atividades de plantio manual de Eucalyptus dunnii, sendo
realizada na Fazenda Bugre, Talhão 184 CR, Região 05, Área: 63,5 ha, Espaçamento: 2,5 x 2,4 m,
Quantidade de mudas: 1600 árvores/ha, Atividade sendo realizada pela empresa terceirizada
Marcelo Peres – EPP (Peres Agroflorestal), Efetivo: 25 pessoas, iniciada dia 28/08/2018, e previsão
de término: 4,5 dias, Produtividade Média: 950 mudas/homem/dia, mudas de Eucalyptus em
tubetes.
Evidenciado respectiva Ordem de Serviço PN-07.
Evidenciado Microplanejamento de Plantio de Eucalipto, data de elaboração: 27/08/2018 pelo Setor
de Silvicultura.
Evidenciado no item 7 – Observações, item B – Meio Ambiente: Observar com cuidado as
delimitações das APPs SEM invadir as mesmas com o plantio.
Evidenciado Entrega de Mudas Nº 0209, data: 28/08/2018, Espécie: Eucalyptus dunnii, Material
Genético: 6201, Lote: 14/06/18, Total de Caixas: 54 x 200, Total de Mudas: 10800, mudas
provenientes do Viveiro da Teconoplanta (RS).
Evidenciado DANFE Nº 0000603254, data: 28/08/2018.
Evidenciado que as mudas são provenientes do Viveiro 2, localizado na Fazenda Paredão, sendo
transportadas em caixas cada qual contendo mil mudas, processo: raiz nua.
Evidenciado que o controle da qualidade das mudas é realizado previamente pela equipe de
Controle da Qualidade da organização WestRock.
Evidenciado respectivo Mapa da Área, versão atualizada, Atividade: Plantio manual de mudas de
Eucalyptus dunnii, Fazenda Bugre, Talhão 184 CR, Região 05, Área: 63,5 ha, Espaçamento: 2,5 x
2,4 m.
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Evidenciado o documento Instrução de Trabalho ISI 072: Plantio, revisão 14, data de revisão:
07/11/2016, elaborado com o objetivo de estabelecer os procedimentos para a execução das
operações de plantio e replantio de Pinus, Eucalipto e Essências Nativas na Divisão Florestal.
Evidenciado no item Procedimento, o estabelecimento de respectivos critérios operacionais
relativos às distintas modalidades de plantio de Pinus, Plantio de Eucalipto e Plantio de Essências
Nativas.
Evidenciado no item Considerações, a referência aos distintos perigos e riscos, e mecanismos de
controle operacional.
Evidenciado por ocasião da inspeção na frente de trabalho relativa ao desenvolvimento da
Atividade de Plantio Manual de Eucalyptus dunnii, Fazenda Bugre, a não utilização de qualquer tipo
de produto químico para o tratamento da raiz nua das mudas, como uma atividade prévia ao
plantio.
Evidenciado a conformidade dos respectivos registros “Check List Diário de Veículos”,
contemplando dezenove itens de verificação aplicáveis ao ônibus de transporte dos funcionários,
Atividade de Plantio Manual de Eucalyptus dunnii, Fazenda Bugre, conforme exemplos de
evidências:
1) Ônibus placa: KQT 1185, Propriedade: Marcelo Peres – EPP (Peres Agroflorestal),
contemplando vinte itens de avaliação
- Datas: 28/08/2018: Sem registros de desvios.
Evidenciado respectiva etiqueta afixada no ônibus, relativa à realização e medição do Índice de
Fumaça Preta – Programa Despoluir, data de realização: 19/07/2018, e válida por cento e oitenta
dias.
Evidenciado a conformidade dos respectivos registros relativos ao período de 03/07/2016 a
28/08/2018.
Evidenciado no item 08/08/2018, trocado mola da cuica do freio.
Evidenciado a conformidade dos respectivos registros “Check List de Veículos e Caminhões”,
contemplando vinte e um itens de avaliação, conforme segue:
1) Caminhão de transporte de mudas, placa: AQY 6691, Atividade: Plantio manual de mudas de
Eucalyptus dunnii, Fazenda Bugre, contemplando trinta e quatro itens de avaliação, período de
avaliação: 01/08/2018 a 28/08/2018, sem registros de desvios.
Evidenciado respectivo relativo ao monitoramento da Opacidade, placa do caminhão: AQY 6691,
ano de fabricação: 2009, data de realização do ensaio: 29/08/2018, instituição: Canoinhas Diesel
Ltda., resultado médio encontrado para opacidade: 0,28 k (Desvio: 0,02; Limite de Opacidade: 1,70
k), Status: Aprovado.
Evidenciado adicionalmente, respectivos registros relativos à qualificação do motorista do caminhão
de transporte de mudas, conforme segue:
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1) Jefferson Luiz Soares
- CNH Nº04457685187, Data de validade: 20/05/20120, Categoria: E.
ATIVIDADE: COLHEITA, ARRASTE, TRAÇAMENTO,
TRANSPORTE – Pinus taeda, FAZENDA TAIÓ

CARREGAMENTO,

PESAGEM

E

Evidenciado o desenvolvimento de atividades de colheita e transporte na Fazenda Taió, Município
de São João do Triunfo, Região 60, Talhão 31 (Colheita de Pinus), Plantio: 05/07/2004, Pinus
taeda, Modalidade: Corte próprio, Área: 35,93 ha, 1579 árvores/ha, colheita iniciada há cerca de
seis dias no talhão, Volume individual por árvore: 0,2845 t, toneladas por hectare: 449,31,
Toneladas totais: 16.177.
Efetivo: 18 pessoas por turno, contemplando Operador de Feller, Skidder, Processadores,
Carregamento, Guincho, Mecânicos, Caminhão Comboio, Supervisor, Balanceiro e Aferidor de
Carga.
Evidenciado Microplanejamento – Colheita e Logística Florestal, Ano Fiscal 2018 / 2019,
contemplando a informações do levantamento prévio realizado pela equipe de Microplanejamento
em 21/09/2016.
Evidenciado no Microplanejamento de Operações Florestais, Região 60 – Taió – Talhão 31,
existência de quarenta árvores de Pinus em APP, fator: 0,30, e duas mil e quinhentas árvores de
Pinus em área de APP, fator 0,40.
Evidenciado Mapa Geral, data de atualização: 27/08/218, contemplando a identificação das áreas
de APPs e Reserva Legal.
Evidenciado respectivos recursos disponíveis no momento da avaliação no local de trabalho,
conforme segue: Um Feller Buncher, arraste por Skidder (um), quatro Harvester para
processamento da madeira para 2,35 m (aproveitamento) e 6,80 m para a fábrica de celulose, e
distintos comprimentos conformes especificação do cliente, no caso de venda de madeira.
Sortimentos de madeira de 18 a 25 cm para um determinado tipo de cliente, e de 25 cm acima
conforme pedido cliente.
Evidenciado de acordo com a legislação estadual do Estado de Santa Catarina, que não há a
necessidade de Autorização de Corte para a realização de atividades de colheita florestal.
Evidenciado a disponibilidade dos respectivos documentos Instrução de Trabalho, conforme
seguem:
- ICO 062: Atividades de Colheita Florestal, revisão 22, data da revisão: 28/05/2018.
Evidenciado no item Procedimento, o estabelecimento de respectivas considerações aplicáveis a
cada etapa do processo, como por exemplo:
- Procedimentos de Segurança para Todos os Equipamentos;
- Condições Ambientais / Segurança;
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- Procedimentos Operacionais.
2) ILG 066: Atividades de Carregamento, Guincho, Transporte de Madeira, revisão 04, data da
revisão: 23/05/2017.
Evidenciado no item Procedimento, o estabelecimento de respectivos Procedimentos Operacionais
aplicáveis às etapas de Carregamento, Guinchamento e Transporte de Madeira, assim como o
estabelecimento de Considerações de Segurança e Ambientais, Riscos das Atividades, e
mecanismos de controle associados.
3) ILG 061: Atividades de Construção e Manutenção de Estradas, revisão 14, data da revisão:
28/05/2018.
Evidenciado no item Microplanejamento, o estabelecimento de respectivos critérios operacionais
relativos às etapas de: Microplanejamento, Execução (Abertura, Limpeza e Regularização do Leito
da Estrada; Controle de Erosão, Controle de Emissão de Poeira (Umidificação de Estradas);
Construção de Bueiros; Pavimentação; Carregamento, Transporte, Espalhe e Compactação de
Cascalho, Pedra, Brita, Terra e Outros; Controle de Vegetação do Leito de Estradas e Aceiros;
Exploração de Cascalheiras; Meio Ambiente, e Clima.
Evidenciado adicionalmente, a identificação dos perigos e riscos associados a cada atividade, e
estabelecimento dos respectivos mecanismos de controle operacional aplicáveis.
Evidenciado a disponibilidade de respectivo crachá funcional contemplando a informação
“Autorizado a Realizar Movimentação de Cargas”, Atividade de Colheita, Arraste, Traçamento,
Carregamento e Transporte, Fazenda Taió, Município de São João do Triunfo, Região 60, Talhão
31, conforme exemplos de evidências:
- Antônio Maria Pereira: Operador de Máquinas Florestais;
- Alcides Rodrigues: Operador de Processador Florestal;
- Marcos Antônio Mascarino: Operador de Máquina Florestal.

BALANÇA MÓVEL, ATIVIDADE DE PESAGEM E EXPEDIÇÃO DE MADEIRA – FAZENDA TAIÓ
Evidenciado o documento Instrução de Trabalho ILG 069: Atividades de Pesagem de Caminhões
no Campo, revisão 04, data: 22/12/2017.
Evidenciado no item Procedimento, o estabelecimento de respectivas considerações e critérios
operacionais relativos entre outros à: Pesagem das cargas, Transferências e vendas de Madeira
(SAP), Geração de Guia de Serviços, Geração de Folha de Pesagem, Geração da Remessa,
Calibração das cargas, Pesagens em Contingência, Limite para divergência de pesos, e Operação
com equipamentos e movimentações de materiais na balança.
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Princípio 2, critério 2.2
Verificado no documento Plano de Manejo Florestal, MGI 032, versão 10:
- Descrição dos recursos florestais a serem manejados
- Técnicas de manejo florestal.
- Taxa de colheita de produtos florestais (madeira para celulose) e seleção de espécies (eucaliptus
e pinus)
- Medidas de identificação e proteção de espécies raras, endêmicas, ameaçadas ou em perigo de
extinção.
- Verificado no sistema LATIS mapas contendo as comunidades existentes no entorno da UMF.
Locais de especial significado cultural, ecológico, econômico ou religioso foram locados nestes
mapas.
- Medidas de caráter preventivo ou corretivo baseadas em avaliações de impactos ambientais e
sociais.
- Descrição de metodologias de inventário florestal
- Locais de especial significado cultural, ecológico, econômico ou religioso identificados.
- A empresa conta com procedimentos e instruções de trabalho documentadas para execução das
atividades conforme descrito no plano de manejo. A empresa disponibiliza treinamento nestes
documentos e hierarquia operacional para garantir a supervisão dos trabalhadores florestais. As
revisões anuais e alterações do plano de manejo são realizadas de forma compatível com a
frequência dos monitoramentos e as modificações ocorridas no manejo. As modificações efetuadas
no plano de manejo para a atualização de novas informações são destacadas através de
sombreamento no documento.
Evidenciado o documento: Resumo Público do Plano de Manejo, 2018. Este é disponibilizado
publicamente em meio físico e eletrônico. O resumo público é entregue nas comunidades nas
reuniões pré-colheita, órgãos públicos, prestadores de serviço. O documento está também
disponível no site da empresa: www.westrock.com.br.
Os principais gêneros manejados são o Pinus spp. e o Eucalyptus spp. Dentre as espécies de
Pinus, a mais intensivamente plantada e manejada é Pinus taeda seguida pelo Pinus elliottii e as de
eucalipto são o Eucalyptus dunnii e o Eucalyptus benthamii. Essas espécies adaptam-se muito bem
às condições de clima e solo de diferentes regiões do Brasil.
O manejo florestal da WestRock visa principalmente fornecer madeira fina (processo) para sua
Fábrica de Papel e toras para o mercado regional onde atua. Para cada espécie florestal são
adotadas diferentes estratégias de manejo.
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A empresa utiliza o Sistema SAP para gestão de custos. Reuniões semanais são realizadas para
ajuste das metas e planos de ações.
A empresa utiliza para processamento de dados o Sistema Timber Inventory System, onde inclui
todos os núcleos matemáticos desenvolvido pela empresa e permite calcular a produção de
madeira atual e projeções futuras.
Verificado que há compatibilidade entre os níveis de colheita planejados e realizados com base no
sistema de inventário e em dados correntes de crescimento e produção.
Foi verificado o Budget/Real da empresa e o mesmo inclui provisão para custos ambientais e
sociais, bem como custos operacionais. A receita da empresa é proveniente da venda dos
produtos, como pinus, eucalipto, sementes araucária e erva mate, levando em consideração um
planejamento estratégico de cenário de 2 anos (Ano Vigente +1) isso devido a flutuação de preços
de vendas.
A taxa de colheita anual da empresa é em função direta da garantia de sustentabilidade do
empreendimento florestal e das demandas de madeira para diversas finalidades. A empresa
considera algumas premissas operacionais, ambientais, sociais e economicas no planejamento. A
empresa mantem o seu plano de corte baseado na idade otima de plantio, determinado atraves de
curva de crescimento.
Os custos apresentados são coerentes e suficientes para cobrir os custos do manejo ao longo do
ciclo florestal, a empresa possui uma base florestal compatível e de acordo com a estratégia do
negocio. Verificado um EBITDA de aproximadamente 27%.
Evidenciado:
- IPE 074 rev13 – Inventário Florestal
- Comparativo entre a madeira de Pinus e eucalipto contabilizada pela FPTB (997,226 to) e
estimada pelo Sistema LATIS (998,691 to) – referente a colheita do ano de 2017.
- Planilha Cenario_51.18 (003) – OptimberLP – Inventario ao longo prazo de estoque de
madeira_visão 30 anos.
- Base FLO Plan 2018 (R$160K)
- Serviços Terceiros FLO Plan 2018 – Custo de Meio Ambiente (R$703K); Social (Fomento
Social = 532K; Social=596K)
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Princípio 2 – Critério 2.3
Evidenciado no sistema SAP (próprios) e departamento de segurança (terceiros) registro dos
treinamentos periódicos, das capacitações e orientações fornecidas aos trabalhadores próprios e
contratados:
Controle de Frequência – Treinamento da equipe de atividades manuais nos procedimentos ISI 072
– Plantio de raiz nua – 22/08/2018.
- Controle de Frequência – Treinamento da equipe de atividades manuais nos procedimentos ISI
075 – limpeza manual – 22/08/2018.
Controle de Frequência – Treinamento das equipes próprias e terceiras na NR 31 – Manuseio de
agrotóxicos – 23 e 24/08/2018.
- Controle de Frequência – Treinamento da equipe nos procedimentos IST 067 - Alimentação –
06/06/2018.
Evidenciado os registros de treinamento e documentos:
- DT RL nº176 – Treinamento de Operador de Trator Arraste Articulado, realizado em
06/02/2018
- DT RL nº184 – Reciclagem NR12_Realizado em 29/05/2018
- Certificado de Treinamento de Saúde e Segurança no Trabalho com Agrotóxicos – NR31,
realizado em 23 e 24/08/2018Os funcionários entrevistados da equipe de Colheita
mecanizada e Combate a formiga nas regiões de Bishop e Bugre, respectivamente,
recebem marmitas ou almoçam no restaurante da sede, dependendo de quão distante estão
das estruturas.
- Formulário para Inspeção de Caminhões_Dallos Madeiras placa MHQ 4671
- Checklist de verificação Diaria_Skidder SK 01_data 29/08/2018

Aplicação de Herbicida Mecanizado – Empresa Peres Agroflorestal
Faz Becker – talhão 28,29,30 – Aplicação de herbicida Scout (Glifosato) nas entrelinhas.
Dosagem 1kg/ha, calda 200l/ha. Definição da dosagem realizado pela avaliação de mato
competição. Procedimento ISI 070, rev10 – Avaliação de Mato competição evidenciado. Registro de
formulário de avaliação de mato competição, 01/08/2018 evidenciado, região 47.
Registro de treinamento sobre procedimento de Limpeza mecanizada em plantios ISI071
evidenciado, 09/05/2018, empresa Peres.
Registro de treinamento sobre procedimento de Manuseio de Agrotóxicos – NR31 evidenciado,
23/08/18, 24/08/18, funcionários próprios e terceiros (Peres).
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Registro de treinamento sobre FISPQ e produtos químicos evidenciado, 24/08/18, funcionários
próprios e terceiros (Peres).
Registro de treinamento Controle de Vazamentos –IMA062 evidenciado, 21/08/18, funcionários
próprios.
Certificado de treinamento de Everton Wrubleviski, Edson Vicente de Lima, Robson Felipe
Kurchevski, Regines Felipe, Kurchevski em Manuseio de Agrotóxicos – NR31 evidenciado, 23 e
24/08/18.
ATIVIDADE: PLANTIO MANUAL DE Eucalyptus dunnii, FAZENDA BUGRE
Evidenciado o documento Instrução de Trabalho ISI 072: Plantio, revisão 14, data de revisão:
07/11/2016, elaborado com o objetivo de estabelecer os procedimentos para a execução das
operações de plantio e replantio de Pinus, Eucalipto e Essências Nativas na Divisão Florestal.
Evidenciado no item Procedimento, o estabelecimento de respectivos critérios operacionais
relativos às distintas modalidades de plantio de Pinus, Plantio de Eucalipto e Plantio de Essências
Nativas.
Evidenciado no item Considerações, a referência aos distintos perigos e riscos, e mecanismos de
controle operacional.
Evidenciado respectivos registros de treinamento, Empresa: Marcelo Peres EPP (Peres
Agroflorestal), conforme exemplos de evidências:
1) Controle de Frequência, Treinamento: ISI 072: Plantio, e ISI 075: Limpeza Manual e Mecanizada
em Plantios, Data: 22/08/2018, Instrutor: Márcio Alves, 39 participantes
- Sebastião Castro; Valdir Rodrigues; Eduardo M. Carneiro; Orlando Maia, e Élcio Pereira da Silva.
1) Controle de Frequência, Treinamento: Instrução de Plantio de Pinus – Programa 2018 – ISI 072:
Plantio, Data: 15/03/2018, Instrutor: Rubens V. de Lima, 33 participantes
- Rafael Rodrigues; Sebastião Castro; Daniel de Almeida; Altair Nunes, e Jonas Oliveira.
Evidenciado a realização de DDS – Diálogo Diário de Segurança, realizados em frequência diária, e
contemplando o registro dos participantes, Atividade de Plantio Manual de Eucalyptus dunnii,
Fazenda Bugre, conforme exemplos de evidências:
- Data: 28/08/2018: Segurança, Cuidado ao Realizar ao Plantio, Limpeza da Cova e Uso de EPI, 25
participantes;
- Data: 27/08/2018: Atenção com Animais Peçonhentos e Segurança ao Deslocar-se na Área, 25
participantes.
- Data: 24/07/2018: Uso de EPI, 25 participantes.
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Evidenciado a adequada qualificação do Motorista do Ônibus, Atividade de Plantio Manual de
Eucalyptus dunnii, Fazenda Bugre, conforme segue:
1) Edvilson Souza Boddemberger
- Curso de Reciclagem para Condutor de Transporte de Passageiro, conforme Resolução
CONTRAM Nº 168/2004, 40 horas, período: 03 a 07/11/2017, validade: cinco anos, Entidade:
SINTESC – Sindicato dos Técnicos em Segurança do Trabalho no Estado de Santa Catarina /
PQDP – Programa de Qualificação e Desenvolvimento Profissional.
Evidenciado respectivo Conteúdo Programático.
- CNH – Carteira Nacional de Habilitação Nº 01571765580, Vencimento: 21/01/2021, Categoria: AE,
Exerce Atividade Remunerada.

ATIVIDADE: COLHEITA, ARRASTE, TRAÇAMENTO,
TRANSPORTE – Pinus taeda, FAZENDA TAIÓ

CARREGAMENTO,

PESAGEM

E

Evidenciado a disponibilidade dos respectivos documentos Instrução de Trabalho, conforme
seguem:
- ICO 062: Atividades de Colheita Florestal, revisão 22, data da revisão: 28/05/2018.
Evidenciado no item Procedimento, o estabelecimento de respectivas considerações aplicáveis a
cada etapa do processo, como por exemplo:
- Procedimentos de Segurança para Todos os Equipamentos;
- Condições Ambientais / Segurança;
- Procedimentos Operacionais.
2) ILG 066: Atividades de Carregamento, Guincho, Transporte de Madeira, revisão 04, data da
revisão: 23/05/2017.
Evidenciado no item Procedimento, o estabelecimento de respectivos Procedimentos Operacionais
aplicáveis às etapas de Carregamento, Guinchamento e Transporte de Madeira, assim como o
estabelecimento de Considerações de Segurança e Ambientais, Riscos das Atividades, e
mecanismos de controle associados.
3) ILG 061: Atividades de Construção e Manutenção de Estradas, revisão 14, data da revisão:
28/05/2018.
Evidenciado no item Microplanejamento, o estabelecimento de respectivos critérios operacionais
relativos às etapas de: Microplanejamento, Execução (Abertura, Limpeza e Regularização do Leito
da Estrada; Controle de Erosão, Controle de Emissão de Poeira (Umidificação de Estradas);
Construção de Bueiros; Pavimentação; Carregamento, Transporte, Espalhe e Compactação de
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Cascalho, Pedra, Brita, Terra e Outros; Controle de Vegetação do Leito de Estradas e Aceiros;
Exploração de Cascalheiras; Meio Ambiente, e Clima.
Evidenciado adicionalmente, a identificação dos perigos e riscos associados a cada atividade, e
estabelecimento dos respectivos mecanismos de controle operacional aplicáveis.
Evidenciado a disponibilidade de respectivos registros Descrição de Treinamento – DT, conforme
exemplos de evidências:
1) DT-RL Nº 265, Evento: Reciclagem Processo Florestal (Cabeçote Harvester) data de realização:
06/03/2018, 20 participantes, carga horária: duas horas, conforme exemplos de evidências:
- João Alves de Lima, Arcides Rodrigues, e Pedro Hupalo Neto.
2) DT Nº 104, Evento: Reciclagem Trator Agrícola Articulado, data de realização: 10/07/2017, 08
participantes, carga horária: quatro horas, conforme exemplos de evidências:
- Antônio M. Pereira e Jean Paulo Nazário.
3) DT Nº 375, Evento: Reciclagem da Atividade de Derrubada com Feller, data de realização:
10/10/2014, 07 participantes, carga horária: quatro horas, conforme exemplos de evidências:
- Nicolau Hupalo e Estevão do Nascimento Vieira.
4) DT Nº 163, Evento: Reciclagem NR 12 – Reciclagem 2017 (Colheita e Logística), data de
realização: 16/09/2017, 15 participantes, carga horária: duas horas, conforme exemplos de
evidências:
- Clavir Augusto Marques e Arcides Rodrigues.
5) DT RL Nº 558, Evento: Operador Carregador Florestal, período de realização: 24/10/2016 a
30/10/2016, 02 participantes, carga horária: quarenta horas, conforme exemplos de evidências:
- Leando Peters e Anderson Luiz Ferreira dos Santos.
Evidenciado a realização de DDS – Diálogo Diário de Segurança, realizados em frequência diária,
Atividade de Colheita, Arraste, Traçamento, Carregamento, e Pesagem, conforme exemplos de
evidências:
- Data: 17/08/2018, Tema: Cuidados ao Trabalhar em Ladeiras, 08 participantes;
- Data 07/08/2018: Trabalho em Altura / Verificação Diária do Equipamento, 07 participantes;
- Data: 24/08/2018, Incidente de trajeto na Fazenda Gatiada, 14/08/2018, prensagem de dedo em
porta e relatos da semana, 12 participantes.
Evidenciado a adequada qualificação do motorista do ônibus utilizado pra o transporte dos
funcionários, Atividade de Colheita, Arraste, Traçamento, Carregamento e Transporte, Fazenda
Taió, Município de São João do Triunfo, Região 60, Talhão 31, conforme segue:
1) Olair Antônio Kuja: Motorista de Ônibus – Empresa Viagens Vida Amiga, Placa: AXR 0185

Relatório de Auditoria – CERFLOR Manejo Florestal – Rev.01

52/98

19 de Agosto de 2017

- CNH – Carteira Nacional de Habilitação Nº 01571757920, Validade: 31/07/2021, Categoria: AE
- Curso de Atualização para Condutores de Veículos de Transporte de Coletivo de Passageiros,
SEST / SENAT, 16 horas/aula, período: 26 a 30/06/2014, e válido até 30/052019.
Evidenciado a conformidade do Conteúdo Programático, de acordo com o estabelecido na
Resolução CONTRAN Nº 168/2004.
Evidenciado por ocasião das inspeções nas frentes de trabalho relativas ao desenvolvimento de
atividades de colheita florestal e transporte de madeira, o adequado estado de conservação e
manutenção de todas as estradas, não sendo identificados desvios.

Princípio 2 – Critério 2.4
A empresa possui 100% das suas florestas certificados não havendo necessidade de separação
em campo. Os documentos fiscais emitidos possuem descrição de que a madeira é proveniente de
florestas certificadas.
A empresa utiliza para processamento de dados o Sistema Timber Inventory System, onde inclui
todos os núcleos matemáticos desenvolvido pela empresa e permite calcular a produção de
madeira atual e projeções futuras.
Evidenciado:
- Guia de Serviço nº 135243 referente a 31,23 ton. de Tora de Pinus_Região 8 Talhão
072_Empresa Energias Madeiras gerada em 29/08/2018.
- NF603443 – Venda de 31,23 ton. de Pinus Tora, para Energias Madeira em 29/08/2018
referente a guia de serviço nº 135243.
- Guia de Serviço nº 135245 referente a 35,30 ton. de Tora de Pinus_Região 8 Talhão
072_Empresa Rigesa Celulose Papel Embalagem LTDA gerada em 29/08/2018
- NF603443 – Venda de 35,30 ton. de Pinus Tora, para Empresa Rigesa Celulose Papel
Embalagem LTDA em 29/08/2018 referente a guia de serviço nº 135245.
- Guia de Serviço nº 135243 referente a 31,23 ton. de Tora de Pinus_Região 8 Talhão
072_Empresa Energias Madeiras.
BALANÇA MÓVEL, ATIVIDADE DE PESAGEM E EXPEDIÇÃO DE MADEIRA – FAZENDA
TAIÓ
- Evidenciado por ocasião das inspeções na frente de trabalho, Fazenda Taió, a
rastreabilidade das cargas de madeira sendo expedidas, conforme exemplo de evidência:
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- - DANFE Nº 000197939, data: 28/08/2018, Cliente: Fornecedora e Exportadora Madeira
Forex SA, Placa do Caminhão: MAG 6585, Placas das Carretas: PUR 8505 e PUR 8609,
Transportadora: Material retirado pelo cliente, Material: Pinus – Toras, Código: 25000014,
Peso líquido: 32.220 kg, Procedência: Taió, Município de São João do Triunfo, INCRA Nº
7080200251007.
- - Folha de Pesagem Nº 0000135153;
- - Guia de Serviço Nº 0000135153.
- Evidenciado respectiva indicação na Nota Fiscal, conforme segue:
- - “Madeira Proveniente de Floresta Certificada Manejo Florestal CERFLOR NBR 14789:2012
– Certificação Nº BR-20528-1, 100% CERFLOR Certificada; FSC-STD-BRA-01-2014,
Certificado BV-FM/CoC-131668 (Código de Licença FSC –C1316681.
- Evidenciado o adequado estado de calibração da Balança disponível na Fazenda Taió,
Balança Rinnert, capacidade: 80.000 kg, Modelo: BPR-10000, Nº de Série:
PI454A14419380, Nº do INMETRO: 12563616, conforme segue:
- - Relatório de Conformidade Nº 810, emitido por Rinnert Balanças. data da calibração /
verificação: 04/12/2017, Status: Conforme para os Testes de Excentricidade, Justeza e
Fidelidade;
- - Relatório de Conformidade Nº 711, emitido por Rinnert Balanças. data da calibração /
verificação: 19/06/2017, Status: Conforme para os Testes de Excentricidade, Justeza e
Fidelidade;
- - Certificado de Calibração de Massa Nº 8516, emitido por IPEM – Instituto de Pesos e
Medidas do Estado do Paraná – Diretoria Técnica – DITEC, em 05/10/2016;
- - Declaração de Verificação Nº 35752, emitida por INMETRO – Instituto Nacional de
Metrologia e Qualidade Industrial em 10/10/2016.
- Evidenciado a utilização regular de empresas para o transporte de celulose para fábrica,
conforme seguem: Transolsen, Ecolog e Transluker.
- Por sua vez, para a venda de madeira para os clientes, com diâmetro acima de 18 cm, o
transporte é de responsabilidade do cliente, sendo a madeira pesada na saída.

Princípio 3 – Critério 3.1
Paisagem variada e intercalada por áreas ripárias e Reservas Legais. Verificado em campo a
presença de diferentes talhões de pinus e eucaliptos, em diferentes idades, como um plantio em
mosaico.
Registro de cultivares – eucalipto: WRK1405, registro 35068 2016; RNC WRK7003 registro 35070,
2016. Cultivar protegido n°20160242, WRK6201, protegido até 2034.
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Pinus: coleta e beneficiamento realizada pela Rigesa, produção de mudas realizada pela
TECNOPLANTA. RNC: P.taedae, registro 23023, 2008. RNC: P elliotis, registro 23024, 2008.
Instrução de trabalho – Produção de sementes de pinus IPE 076, rev17.
Princípio 3 – Critério 3.2
Evidenciados:
- PGI 009: Identificação e Classificação de Áreas de Alto Valor de Conservação (AAVC) e Sítios
Especiais.
- Relatório para identificação de FAVC para os atributos 5 e 6.
- Estudo denominado “Caracterização da fauna e da Flora em Áreas Naturais e em Restauração”
com vistas a levantar fauna, flora, indícios da presença de espécies endêmicas, raras, ameaçadas
ou em perigo de extinção, de setembro de 2017.
- Relatório de Identificação de sítios especiais, de novembro de 2016.
- Relatório de Investigação de Áreas de Alto Valor de Conservação: Gruta Santa Emídia, junho de
2016. O estudo definiu a gruta com área de alto valor em função da ocorrência do atributo 6.
- Relatório anual AAVCs – critérios 1 a 6, maio 2018.
CONVERSÃO DE ÁREAS - Estudo realizado em 2016 nas fazendas após 1994, 66 fazendas
avaliadas, correspondendo a 9.371 ha avaliados. Destes, cerca de 525 ha foram convertidos após
1994.
A fazendas adquiridas antes de 2010 não foram alteradas. Neste caso, foram avaliadas algumas
fazendas que foram adquiridas antes de 1994:
- Fazenda de Pedro Buski
- Faz Thecla Jorello
- Faz Martin Kurpiel – Evidenciado mapa de cadastro das áreas reflorestadas de 1982,
comprovando que já havia reflorestamento no local. Não foram verificados conversões em relação à
área atual.
Verificado planilha Excel e mapas, configurando que não houve conversão após 2010 nas áreas
adquiridas anteriormente.
A empresa realiza monitoramentos de Fauna e Flora com campanhas anuais em areas de reserva
legal, APP e remanescentes de matas nativas, de acordo com o cronograma prévio de fazendas.
Atualmente a empresa já possui um diagnóstico de toda sua FMU, as parcelas desses
levantamentos foram instaladas em biomas específicos, áreas com potenciais de se tornarem
AAVCs, mosaicos e fragmentos representativos em contexto de paisagem.
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Um ponto interessante que vale a pena ser ressaltado é que no Plano de Manejo para exploração
de florestas plantadas de Araucária, foram definidas e realizadas ações que visam o aumento da
diversidade das espécies e do ecossistema local, melhorando o desenvolvimento e regeneração
natural da Araucária na área explorada.
A empresa utiliza maquinas de colheita de esteira que reduzem a compactação do solo, não há
perda de solo nessa atividade.
Evidenciado:
- Indicador Ambiental Riqueza de espécies WestRock – Comparativo entre 2016-2018.
- Projeto de Monitoramento e Levantamento de Fauna e Flora e Avaliação de Áreas em
Recuperação de Manejo de Araucárias Plantadas.
- Lista Geral das Espécies vegetais registrados na WestRock – Realizado por Casa da
Floresta Assessoria Ambiental.
- Biodiversidade WestRock_Relatório Técnico 2017 – realizado por Sumatra Inteligência
Ambiental para as Fazendas Melo, Matão, Frei Rogério e Ruthes.
- Manejo e Exploração de Florestas Plantadas de Araucária angustifólia localizadas em áreas
de Reserva Legal – Região 3 – Duas Barras.
- IMA 066 v.11 – Gestão de Áreas de Conservação
- ICO 062 v.22 – Atividades da colheita Florestal

Princípio 3 – Critério 3.3
Pragas e Doenças
Nos últimos 12 meses:
Pragas: Vespa da madeira, Formiga cortadeira
Macaco prego – causa danos nas áreas florestais. Projeto da EMBRAPA para aumentar as fontes
de alimentos para evitar danos nas áreas reflorestadas.2016-2031. Plantios de enriquecimento e
espécies alternativas. Existem 5 áreas experimentais na Rigesa. E algumas áreas foram feitas
enriquecimento de espécies nativas, outras substituição da espécie de Pinus.
Doenças: não há doenças que requerem tratamentos ou controles.
Procedimento MSI032, rev9 – manejo Integrado de Pragas e Doenças
Controle biológico – vespa da madeira. Parasitoides fornecidos pela Embrapa.
Anualmente, realizado inventário de danos e monitoramento. Inoculação varia conforme a
infestação. Revoada de out a dez. Inventário após este período. Inoculação de jun.-ago.
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Monitoramento realizado através de vigilantes das áreas florestais, que reportam a equipe de
proteção florestal da Rigesa.
Instrução Normativa do Paraná – IN estabelece regras de monitoramento e controle biológico da
vespa da madeira. Portaria 280/16.
Não há requisito legal em Sta. Catarina.
A empresa faz uso de fogo para queima dos resíduos de eucaliptos que ficam nos talhões. De
acordo com o levantamento realizado pela empresa, esses resíduos ocupam 5% da área e até
momento não conseguiram encontrar um destino adequado. A queima possui autorização do órgão
ambiental (IMA), através da IN30 item 2 – deferimento e Indeferimento.
Evidenciado:
-

ISI 065 – Preparo de Solo para Plantio
AST SIL 018 – Queima Controlada
IN 30 – Queima Controlada_FATMA
Procedimento Operacional de Queima Controlada de Resíduos Florestais
Protocolos de autorização nº462105 – Fazenda Bugre_30/08/2017
Parecer Técnico para queima controlada.

O sistema de detecção e combate a incêndio da empresa é composta por vigilância móvel
terceirizada, sete torres de observação, equipadas com rádio comunicador e instrumento de
triangulação de fumaças.
Evidenciado:
- Ata para Avaliação de Simulação de Emergência_Simulado de Combate a Incêndio na
Fazenda Bugre, realizado em 28/04/2018
- Controle Geral de Incêndios Florestais_WestRock
- FSI 082 - Relatório de Incêndio Florestal nº243_Incendio de 35,67ha de Pinus com
mortalidade de 100% na Região 31 – Corredeira, ocorrido em 16/11/2017.
- B.O nº3332/2017 referente ao Relatório de Incêndio Florestal nº243_Incendio de 35,67ha de
Pinus com mortalidade de 100% na Região 31 – Corredeira, aberto em 23/11/2017.
- Laudo Pericial do Corpo de Bombeiro nº90003063/2017 - referente ao Incêndio Florestal
nº243_Incendio de 35,67ha de Pinus com mortalidade de 100% na Região 31 – Corredeira,
aberto em 29/11/2017.
- FSI 082 - Relatório de Incêndio Florestal nº248_Incendio de 1,6ha de Pinus sem mortalidade
na Região 46 – Porto de Pedra, ocorrido em 14/04/2018.
- B.O nº459270/2018 referente ao Relatório de Incêndio Florestal nº248_ Incêndio de 1,6ha
de Pinus sem mortalidade na Região 46 – Porto de Pedra, ocorrido em 19/04/2018.
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- PST 002 rev04 – Preparação e Resposta a Emergência.
- ISI 082 rev04 – Prevenção e combate a Incêndios Florestais.
- FST 068 rev01 - Inspeção Torre de Incêndios. Torre Paredão, data 15/03/2018.
- FST 068 rev01 - Inspeção Torre de Incêndios. Torre Paredão, data 22/08/2018.
- FSI 082 rev01 – Inspeção Semanal de Equipamentos de Combate a Incêndios Florestais
Data 29/08/2018
FSI 082 rev01 – Inspeção Semanal de Equipamentos de Combate a Incêndios Florestais, Data
25/07/2017

Princípio 3 – Critério 3.4
Evidenciados:
- Estudo denominado “Caracterização da fauna e da Flora em Áreas Naturais e em Restauração”
com vistas a levantar fauna, flora, indícios da presença de espécies endêmicas, raras, ameaçadas
ou em perigo de extinção, de fevereiro de 2017.
A empresa possui monitoramentos relativos a aspectos de suas práticas de manejo como, por
exemplo, taxas de crescimento e estoque de madeira da floresta (sistemas de inventário),
produtividade de colheita, taxas de exploração de produtos, qualidade de plantio, ocorrência de
pragas e doenças, incêndios, entre outros, os quais estão disponíveis no Plano de manejo e
Resumo Público.
A empresa realiza monitoramentos de Fauna e Flora com campanhas anuais em áreas de reserva
legal, APP e remanescentes de matas nativas, de acordo com o cronograma prévio de fazendas.
Em 2008 a WestRock iniciou o programa de monitoramento de micro bacias em parceria com o
promab (programa cooperativo sobre monitoramento e modelagem de bacias hidrográficas),
conduzido pelo IPEF (instituto de pesquisa e estudos florestais). O monitoramento abrange duas
micro bacias, a primeira com maioria da área coberta por plantação de pinus sp. e uma segunda
com predominância de vegetação nativa.
Evidenciado:
- MGI 032 v.10 – Plano de Manejo Florestal
- Lista Geral das Espécies vegetais registrados na WestRock – Realizado por Casa da
Floresta Assessoria Ambiental.
- Biodiversidade WestRock_Relatório Técnico 2017 – realizado por Sumatra Inteligência
Ambiental para as Fazendas Melo, Matão, Frei Rogério e Ruthes.
- Indicador Ambiental Riqueza de espécies WestRock – Comparativo entre 2016-2018.
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- Projeto de Monitoramento e Levantamento de Fauna e Flora e Avaliação de Áreas em
Recuperação de Manejo de Araucárias Plantadas.
- IMA 066 v.11 – Gestão de Áreas de Conservação
- Manejo e Exploração de Florestas Plantadas de Araucária angustifólia localizadas em áreas
de Reserva Legal – Região 3 – Duas Barras.
- Relatório Técnico Anual 2016 – Programa Cooperativo sobre Monitoramento e Modelagem
de Bacias Hidrográficas. Piracicaba, Junho de 2017
- Formulário – Avaliação da Influência da Operação florestal em Corpos Hídricos – Região
47_Becker_23/06/2017
- ICO 062 v.22 – Atividades da colheita Florestal

Princípio 3 – Critério 3.5
Evidenciados:
- Estudo denominado “Caracterização da fauna e da Flora em Áreas Naturais e em Restauração”
com vistas a levantar fauna, flora, indícios da presença de espécies endêmicas, raras, ameaçadas
ou em perigo de extinção, de fevereiro de 2017.
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E RETIRADA DE EXÓTICAS
Haviam alguns talhões na década de 80 que foram estabelecidos em área de APP. Foi então
aberto um TAC pelo Ministério Público para todas as empresas florestais de Sta. Catarina. Desde
então é apresentado anualmente da retirada do Pinus em APP, mapeamento e demarcação,
retirada e controle da regeneração.
Não há mais talhões a serem retirados de APP, somente o controle da regeneração em áreas de
conservação e vizinhos.
O ciclo de controle retorna na área a cada 3 anos, para combater a regeneração.
Evidenciado relatório que foi entregue ao MP em 2017, finalizando o TAC, 19/09/2017 e planilha de
acompanhamento desde 2012, com todas as ações realizadas.
Relatório final de auditoria, empresa NEOGREEN Consultoria Ambiental LTDA ME, 21-31/08 de
2017. O relatório apresenta o estágio sucessional de cada uma das parcelas de recuperação de
acordo com o CONAMA 29/94, parcelas de 100m2, 196 parcelas, o que representa cerca de 20%
da área total do TAC. Dentre as parcelas avaliadas, somente 31% apresentaram regeneração de
Pinus. Caracterização florística de toda a região da empresa, com caracterização do estrato
herbáceo, arbustivo, com avaliação das espécies regenerantes. Relação de avifauna também
apresentada no documento, com vistas a avaliar a regeneração de espécies nativas.
Controle de Pinus – realizado a partir do segundo ano.
Procedimento ISI 078, rev6 – Controle de Invasoras em APP e RL.
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Monitoramento de recuperação de áreas degradas – relatório de acompanhamento de plano de
recuperação de áreas degradadas. 17/Nov./17. Autorizações de corte FATMA – 157/12, 002/13,
003/13, 001/14, 002/14, 004/14, 102/14, 664/14, 668/14,669/14, 690/14, 690/15, 955/15.
Monitoramento anual.
Indicadores estabelecidos: presença de rebrota de pinus e presença de novas espécies exóticas,
além de avaliação do estágio sucessional do fragmento/parcela.
Indicadores do processo de recuperação:
- cobertura do solo
- quantidade de indivíduos nativos regenerantes
- espécies regenerantes

Princípio 3 – Critério 3.6
Evidenciado na Fazenda Ruthes, região 26, Itaiópolis, SC e Fazenda Weinhrdt, Três Barras, SC,
placas de sinalização e advertência sobre o controle da caça e pesca. Corredores ecológicos
intercalando os plantios contribuem para a movimentação da fauna silvestre local. Trabalhadores
florestais estão informados e conscientes sobre o controle de caça e pesca.
Nas Regiões de Bishop e Bugre foi verificado a existência de placas de sinalização das atividades
florestais e de proibição de caça e pesca.
ATIVIDADE: COLHEITA, ARRASTE, TRAÇAMENTO,
TRANSPORTE – Pinus taeda, FAZENDA TAIÓ

CARREGAMENTO,

PESAGEM

E

Evidenciado a disponibilidade de placas de sinalização localizadas na entrada da Fazenda Taió e
em local de grande circulação, contemplando respectivas informações conforme seguem:
1) “Fazenda Taió – R60
- Proibida a entrada de pessoas não autorizadas;
- Proibida a criação de animais, Lei Nº 10406, de 10/01/2002;
- Proibida caça e pesca predatória – Lei Nº 9605, de 12/02/1998;
- Não é permitido jogar lixo;
- Os infratores estarão sujeitos às penalidades previstas em lei;
- Em caso de incêndio floresta ou sugestões, ligue: 0800 6445400”.
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Evidenciado a disponibilidade do folder “Recomendações de Acesso às Áreas WestRock”,
contemplando informações entre outras relacionadas à: O que é permitido; O que não é permitido;
Divulgação do número 0800 644 5400 para sugestões, reclamações, críticas e solicitações, e
Protocolo de Recebimento.

Princípio 4 - critério 4.1.
Em 2008 a WestRock iniciou o programa de monitoramento de micro bacias em parceria com o
promab (programa cooperativo sobre monitoramento e modelagem de bacias hidrográficas),
conduzido pelo ipef (instituto de pesquisa e estudos florestais). O monitoramento abrange duas
micro bacias, a primeira com maioria da área coberta por plantação de pinus sp. e uma segunda
com predominância de vegetação nativa.
Os resultados anuais são apresentados pelo IPEF na forma de um Relatório Técnico. OBS: Os
resultados destes 9 anos de monitoramento não foram conclusivas para indicar impactos
significativos na água em função do manejo florestal. Foram levantados, pelo IPEF, algumas falhas
operacionais e de procedimentos, prejudicando a interpretação correta dos dados. Recomenda-se
que seja revista a metodologia utilizada para os monitoramentos hídricos.
Evidenciado:
- Relatório Técnico Anual 2016 – Programa Cooperativo sobre Monitoramento e Modelagem
de Bacias Hidrográficas. Piracicaba, Junho de 2017
- Formulário – Avaliação da Influência da Operação florestal em Corpos Hídricos – Região
47_Becker_23/06/2017
- ICO 062 v.22 – Atividades da colheita Florestal

As áreas de banhado são identificadas nos Microplanejamento das operações, orientações e
treinamentos são dados aos operadores. Em entrevista com operador de maquinas da equipe de
colheita confirmou as informações contidas nos documentos de apoio e ressaltou que somente
realiza atividade nos banhados nas épocas de seca.
Evidenciado:
- Microplanejamento de Operações Florestais – Região 8 -Bishop T.68 – Colheita de Pinus.
Levantamentos de tipologia de solo e áreas susceptíveis a erosão foram legalizada pela empresa, e
medidas de mitigação de impactos adotados em toda unidade de manejo.
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Evidenciado:
- Mapa de Potencial Erosivo_Região 8 – Bishop
- Microplanejamento de Operações Florestais – Região 8 -Bishop T.68 – Colheita de Pinus.
- IMA 066 v.11 – Gestão de Áreas de Conservação
- ICO 062 v.22 – Atividades da colheita Florestal

ATIVIDADE: PLANTIO MANUAL DE Eucalyptus dunnii, FAZENDA BUGRE
- Evidenciado Microplanejamento de Plantio de Eucalipto, data de elaboração: 27/08/2018
pelo Setor de Silvicultura.
- Evidenciado no item 7 – Observações, item B – Meio Ambiente: Observar com cuidado as
delimitações das APPs SEM invadir as mesmas com o plantio.

ATIVIDADE: COLHEITA, ARRASTE, TRAÇAMENTO, CARREGAMENTO, PESAGEM E
TRANSPORTE – Pinus taeda, FAZENDA TAIÓ
- Evidenciado Microplanejamento – Colheita e Logística Florestal, Ano Fiscal 2018 / 2019,
contemplando a informações do levantamento prévio realizado pela equipe de
Microplanejamento em 21/09/2016.
- Evidenciado no Microplanejamento de Operações Florestais, Região 60 – Taió – Talhão 31,
existência de quarenta árvores de Pinus em APP, fator: 0,30, e duas mil e quinhentas
árvores de Pinus em área de APP, fator 0,40.
- Evidenciado Mapa Geral, data de atualização: 27/08/218, contemplando a identificação das
áreas de APPs e Reserva Legal.

Princípio 4 – Critério 4.2
Evidenciado na Fazenda Ruthes, região 26, Itaiópolis, SC e Fazenda Weinhrdt, Três Barras, SC,
estradas e aceiros mantidos em boas condições sem indícios de erosão.
Para o plantio de Eucalipto, é realizada a correção do solo (Calagem) que consiste na aplicação de
calcário com objetivo de aumentar o nível de Cálcio (Ca) nos solos. O produto utilizado é o Calcário
calcítico, aplicando-se 4,2 ton/ha. A fertilização é necessária para aumentar a produtividade e a
manutenção da capacidade produtiva dos solos para sucessivas rotações. Aplica-se o produto
somente nos plantios de Eucalipto, utilizando o Superfosfato triplo (SFT) na dosagem de 320 kg/ha.
Evidenciado:
- Estudo de Nutrição – Região 05 - Bugre – Resultados 4,8 anos_Eucaliptus.
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Princípio 4 – Critério 4.3
Receituário Agronômico – Guilherme Rezende Cunha, ART 6110540-8, Receita n° 039, registro
046899-1, 25/06/2018 – nome da Rigesa, Três Barras.
Microplanejamento evidenciado.
FISPQ e Ficha de emergência verificadas SCOUT.
Análise de Segurança da Tarefa evidenciada
IMA 064, rev6 – Uso de produtos químicos
ISI071, rev14 – limpeza mecanizada em plantios.
Uso de anemômetro verificado e registrado diariamente. Max de 5km/h. Quando em Barra
protegida, não é necessário seguir o limite de 5km/h.
Calibração de bicos de pulverização – diária. Realizada com água.
Descarte de uniformes contaminados
Checklist de inspeção do trator evidenciado
Checklist de inspeção do caminhão – placa AZU 1356, datas de 27 e 28/08/2018.
Ponto de captação de água – Faz Schafauser. Volume de água captada, cerca de 5-9 mil litros de
agua/3 dias – outorga dispensa. Protocolo de dispensa de utilização de água evidenciado, data de
protocolo no órgão ambiental (AGUAS PARANÁ) 07/08/2017, Protocolo 14.759.456-9. Ponto de
captação Schafauser, R57-CS01.
FISPQ e Ficha de Emergência do produto utilizado são encontradas disponíveis nas frentes de
trabalho que utilizam produtos químicos.
Evidenciado:
- IMA 062 rev06 – Controle de Vazamentos.
- PST 002 rev04 – Preparação e Resposta a Emergência. Itens de Vazamento e
Derramamento.
- ISI 071 rev014 – Limpeza Mecanizada em plantios – Item Limpeza Química.
- FISPQ Dinagro-S
DEPÓSITO DE AGROTÓXICOS – SEDE WESTROCK – DIVISÃO FLORESTAL
- Evidenciado a adequada infraestrutura do Depósito de Agrotóxico, sendo o mesmo
localizado em área externa, afastado de áreas de construção, dotado de cerca, acesso
restrito, ventilada, piso cerâmico, e luzes a prova de explosão.
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- Evidenciado que as aberturas para ventilação são devidamente protegidas por tela,
conforme diretrizes estabelecidas na Norma NR 31: Segurança e Saúde no Trabalho na
Agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura, Portaria MTE Nº 1.896,
de 09 de dezembro de 2013 11/12/13, item 31.8 Agrotóxicos, Adjuvantes e Produtos Afins.
- Evidenciado a disponibilidade de apropriada sinalização de segurança conforme exemplos:
- - “Perigo – Não Coma, Não Beba e Não Fume”;
- - “Perigo – Produtos Químicos”;
- - “Tóxico 06”;
- - “Perigo – Inflamável”.
- Evidenciado a disponibilidade na área externa, de sistema Ducha de Emergência – Lava
Olhos, sendo o mesmo verificado em frequência semanal.
- Evidenciado a conformidade da respectiva checagem operacional de seu funcionamento,
relativa ao período de Janeiro 2018 a Agosto 2018, e plena operação, conforme checagem
realizada por ocasião da realização da inspeção local.
- Evidenciado o adequado armazenamento dos produtos, todos em suas embalagens
originais, conforme seguem:
- - Dinagro S: Produto disposto em suas embalagens primárias e embalagens secundárias
originais, fechadas, e dispostas em armário fechado;
- - Scout: Produto disposto em suas embalagens primárias e embalagens secundárias
originais, fechadas, e dispostas em prateleiras.
- Evidenciado a disponibilidade de respectivas FISPQs – Ficha de Informação de Segurança
de Produto Químico, disponíveis no Depósito de Agrotóxico – Sede WestRock, conforme
exemplos de evidências:
-

Dinagro S, Fornecedor: Dinagro Agropecuária Ltda., FISPQ 006, última revisão: Julho 2016;

-

Chopper Florestal, Fornecedor: Basf SA, versão 2.0, data da revisão: 19/07/2017;

-

Scout, Fornecedor: Monsanto do Brasil Ltda., data da última revisão: 22/04/2013;

-

Orthene 750 BR, Fornecedor: Arysta LifeScience do Brasil Indústria Química e
Agropecuária Ltda., FISPQ-026, revisão 01, data da revisão: 12/01/2018;

-

Goal BR, Fornecedor: Dow AgroSciences Industrial Ltda., versão 6.3, data: 07/03/2013;

-

Flumyzin 500, Fornecedor: Sumitomo Chemical do Brasil Representações Ltda., revisão 4,
data da revisão: 06/06/2017;

-

Fordor 750 WG, Fornecedor: Basf AS, revisão 02, data: 13/08/215;
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-

Cercobin 700 WP, Fornecedor: Iharabras SA Indústrias Químicas, revisão 09, data da
revisão: 18/10/2017.

- Evidenciado respectivo “Certificado de Registro da Empresa”, emitido por CIDASC –
Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – Defesa Sanitária
Vegetal e Fiscalização de Insumos Agrícolas, Registro Nº 426, emitido em 04/04/2017 e
válido até 03/04/2019, e relativo à Atividade: Armazenador / Manipulador de Agrotóxico.
- Evidenciado que as embalagens vazias de agrotóxicos são armazenadas em local
específico, localizado no Antigo Viveiro 2, Fazenda Paredão.

- ATIVIDADE: COLHEITA, ARRASTE, TRAÇAMENTO, CARREGAMENTO, PESAGEM E
TRANSPORTE – Pinus taeda, FAZENDA TAIÓ
- Evidenciado Projeto Piloto na Fazenda Taió, Refeitório Quinta Roda, contemplando desde
Abril 2018, a geração de energia através da utilização de baterias carregadas por placas
solar.
- Constatado junto aos Gestores do Projeto Piloto, que os resultados obtidos até o presente
momento são promissores, e dependendo da análise crítica de sua eficácia, tal prática será
estendida para outras áreas da empresa.

Princípio 4 – Critério 4.4
Fazenda Weinhrdt, Três Barras, SC.
Picador de biomassa:
- Resíduos de colheita (galhada) é processado no picador e carregado em caminhão piso móvel
para a fábrica de celulose onde é utilizado como energia na caldeira.
- O picador processa 60t/hora de biomassa e carrega 12 caminhões por turno
- Procedimento ISI-080, Revisão 05: Processamento e transporte de resíduos (biomassa)
- Checklist da escavadeira
- Boletim diário de carregamento do picador
- Funcionários usando os EPIs adequados e conscientes dos procedimentos da atividade.
Monitoramento de Fumaça Preta; Evidenciado:
- IT02-07 v.05 – Serviços de Portaria. Item 11 - Procedimento de inspeções de caminhões de
madeira
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- IMM 064 v.12 – Manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva de Máquinas e Veículos. Item
de Inspeções de maquinas.
- Gestão a Vista FLO Julho/2018 – Planilha Controle de Fumaça Preta_Caminhões e Planilha
Controle de Fumaça Preta_Maquinas.
- Vistoria de Maquinas_Canoinhas Diesel e Comercio_Placa/Prefixo: Tigercat_SK-01

GESTÃO DE RESÍDUOS – SEDE WEESTROCK – DIVISÃO FLORESTAL
- Evidenciado o documento Instrução de Trabalho, IMA 063: Controle e Descarte de
Resíduos, revisão 11, data: 28/02/2017, elaborado com o objetivo de estabelecer
procedimentos para descarte de resíduos e contribuir para a redução da geração de
resíduos sólidos na Divisão Florestal orientando o correto acondicionamento,
armazenamento, coleta, destinação final, e atender demais normas e legislações ambientais
vigentes.
- Evidenciado respectivos registros relativos à gestão de resíduos, conforme exemplos de
evidências:
- 1) Sólidos Contaminados
-

MTR – Manifesto de Transporte de Resíduos Nº 1801116878, emitido em 16/02/2018, Tipo
de Resíduo: Sólidos contaminados diversos (Mangueiras, filtros de óleo, mantas
absorventes, ....). Quantidade: 3, 25 t, Transportador: Transresíduos Transportes de
Resíduos Industriais Ltda., Destinador: Catarinense Engenharia Ambiental AS.

- Evidenciado FMA063.02: Check List de Armazenamento e Transporte de Resíduo, revisão
00, Data: 16/02/2018, Placa do Veículo: ATR 0602, contemplando no item 5 – Micro
Inspeção, respectivas informações relativas à:
-

5.1- Elétrica: 9 itens;

-

5.2 - Instrumentação: 2 itens;

-

5.3 - Pneus: 2 itens;

-

5.4 - Acessórios: dezenove itens;

-

5.5 - Acessórios (Motorista): 9 itens;

-

5.5 - Documentação (Caminhão); Certificado de capacitação para transporte de produtos
perigosos (INMETRO); Certificado de Propriedade; Seguro Obrigatório e IPVA;

-

5.7- Documentação do Motorista (CNH Nº 02907461735; RG: 2925298; Certificado para
Transporte de Produtos Perigosos).

- Evidenciado CDF – Certificado de Destinação Final Nº 193276/2018, emitido por
Catarinense Engenharia Ambiental SA em 13/03/2018 e relativo ao período de 01/02 2018
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até 28/02/2018, MTRs: 1801128474 e 1801116878, correspondente a 3,25 t de resíduo
Classe I, Código: 150202 Sólidos Contaminados Diversos, e 2,41 t de lodo proveniente de
Separadores de Óleo / Água, Código: 130502.
- Evidenciado respectivos Diplomas Legais, conforme seguem:
- 1) Catarinense Engenharia Ambiental SA
-

Processo FATMA Nº RSI / 10566/ CRN, relativo à solicitação de Renovação da Licença
Ambiental de Operação - LAO Nº 5962/2013, protocolado na FATMA em 06/07/2017,
conforme CONAMA Nº 237 de d19/12/2007, e emitido por FATMA em 21/12/2017,
informando que a respectiva LAO fica automaticamente prorrogada até que ocorra a
manifestação definitiva deste órgão.

- Evidenciado respectivo Recibo de Documentos – FCEI Nº 445041, emitido por FATMA em
06/07/2017;
-

Transresíduos Transportes de Resíduos Industriais Ltda., Licença Ambiental de Operação
Nº 1144/2015, emitido por FATMA - Fundação do Meio Ambiente em 10/03/2015 e válido
por quarenta e oito meses a contar da presente data.

- 2) Lâmpadas Fluorescentes
-

MTR Nº 1807003899, emitido em 02/07/2018, relativo ao transporte e destinação final de
155 unidades de lâmpadas fluorescentes, Quantidade: 30 kg, Transportador: Apliquim Brasil
Recicle Materiais Recicláveis Ltda., Destinador Final: Apliquim Brasil Recicle Materiais
Recicláveis Ltda., Tecnologia: Descontaminação de Lâmpadas.

- Evidenciado CDF - Certificado de Destinação Final Nº 251332/2018, emitido em 06/07/2018,
e relativo ao período de 01/06/2018 a 06/07/2018, Resíduo Código: 20012 – Lâmpadas
fluorescentes, de vapor de sódio, mercúrio e de luz mista.
- Evidenciado respectivos Diplomas Legais, conforme seguem:
- 1) Apliquim Brasil Recicle Materiais Recicláveis Ltda.
- Licença Ambiental de Operação Nº 649/2015, emitido por FATMA - Fundação do Meio
Ambiente em 29/09/2015 e válido por quarenta e oito meses a contar da presente data,
Atividade: 47.10.10 – Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos;
- Licença de Instalação Nº 37000873, emitida por CETESB – Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo em 28/03/2018 e válida até: 24/11/2019, Atividade: Recuperação de
Mercúrio.
- Evidenciado respectivo registro FMA 063.02: Check List de Armazenamento e Transporte de
Resíduos, contemplando no item 5 – Micro Inspeção, o detalhamento de informações a
serem verificadas e relativas à: 5.1 – Elétrica, 5.2 – Instrumentação, 5.3 – Pneus, 5.4 –
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Acessórios (Veículo), 5.5 – Acessórios (Motorista), 5.6 (Documentação (Caminhão), e 5.7 –
Documentação (Motorista).
- Evidenciado a conformidade dos respectivos registros relativos à inspeção realizada em
02/07/2018, Transportador: Apliquim Brasil Recicle Ltda., Destinatário: Apliquim Brasil
Recicle Ltda., Placa do Veículo: MHY 3540.
- 3) Embalagens Vazias de Agrotóxicos
- Evidenciado Protocolo de Entrega de Embalagens Vazias de Agrotóxicos – ACODEPLAN –
Associação dos Comerciantes de Defensivos Agrícolas do Planalto Norte, conforme
exemplos de evidências:
- Data de Entrega: 07/08/2018, Peso total das embalagens: 328,21 kg, Quantidade Total: 955
unidades, Placa do veículo: MCW 0720, DANFE Nº 000601810, data de emissão:
15/08/2018.
- Evidenciado respectivo Comprovante de Devolução de Embalagens Vazias de Agrotóxicos
Nº 1185, emitido por ACODEPLAN – Associação dos Comerciantes de Defensivos Agrícolas
do Planalto Norte em 15/08/2018.
- Data de Entrega: 28/08/2018, Peso total das embalagens: 35,82 kg, Quantidade Total: 163
unidades, Placa do veículo: OKH 7125, DANFE Nº 000603299, data de emissão:
28/08/2018.
- Evidenciado respectivo Comprovante de Devolução de Embalagens Vazias de Agrotóxicos
Nº 1199, emitido por ACODEPLAN – Associação dos Comerciantes de Defensivos Agrícolas
do Planalto Norte em 28/08/2018.
- Evidenciado respectiva Licença Ambiental de Operação Nº 6722/2016, emitida por FATMA –
Fundação do Meio Ambiente em 30/08/2016 e válida por quarenta e oito meses a contar da
data da assinatura digital, e relativa à CODEPLAN – Associação dos Comerciantes de
Defensivos Agrícolas do Planalto Norte, Atividade: 43.50.10 – Central de Recolhimento de
Embalagens Vazias de Agrotóxicos.
4) Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado
- Evidenciado respectivos registros “Certificado de Coleta Usado ou Contaminado”, emitidos
por Lwart – Lubrificantes Ltda., Autorização ANP Nº 877, em atendimento à Resolução ANP
Nº 20, de 18/06/2009, conforme exemplos de evidências:
-

Nº 214937, Data da coleta: 03/04/2018, Quantidade: 1270 l;

-

Nº 218459, Data da coleta: 07/08/2018, Quantidade: 1280 l.

- Evidenciado respectivos diplomas legais, conforme seguem:
- 1) Lwart – Lubrificantes Ltda.
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-

Licença de Operação Nº 5187, Protocolo Nº 138552853emitida por IAP – Instituto
Ambiental do Paraná em 17/12/2015 e válida até 17/03/2020, Atividade: Transporte
Rodoviário de Resíduos Perigosos (Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado a Granel).
5) Sucatas Eletrônicas

-

MTR Nº 1808070394, emitido em 23/08/2018, relativo ao transporte e destinação final de
resíduos eletroeletrônicos, Quantidade: 30 kg, Transportador: GR Soluções Ambientais
Ltda., Destinador Final: Weedo Gerenciamento de Resíduos Eletroeletrônicos Ltda. - ME,
Tecnologia: Reciclagem.

- Evidenciado respectivo registro FMA 063.02: Check List de Armazenamento e Transporte de
Resíduos, contemplando no item 5 – Micro Inspeção, o detalhamento de informações a
serem verificadas e relativas à: 5.1 – Elétrica, 5.2 – Instrumentação, 5.3 – Pneus, 5.4 –
Acessórios (Veículo), 5.5 – Acessórios (Motorista), 5.6 (Documentação (Caminhão), e 5.7 –
Documentação (Motorista).
- Evidenciado a conformidade dos respectivos registros relativos à inspeção realizada em
23/08/2018, Transportador: GR Soluções Ambientais Ltda., Destinatário: Hera Sul
Tratamento de Resíduos Ltda., Placa do Veículo: MSZ 3118.
- Evidenciado respectivos registros relativos ao Acompanhamento de Entrada de Resíduos /
Folha de Verificação, conforme exemplos de evidências:
- 1) Sala 02, Data: 22/08/2018
- Latas de Tinta Usadas: zero;
- Pilhas e Baterias Usadas: 50% da capacidade de armazenamento;
- Sólidos Contaminados Diversos: Zero
2) Sala 03
-

Embalagens Diversas Contaminadas: Zero;

-

Lâmpadas fluorescentes: 50% da capacidade da caixa;

-

Sucata Eletrônica: Zero
3) Sala 04, Data: 23/08/2018

- Óleo lubrificante usado: 1.000 l;
- Filtro de Óleo Usado: 0,5% da capacidade da caçamba;
- Mangueira Hidráulica Usada: 0% da capacidade da caçamba.
- Evidenciado a conformidade de respectivas FDSR – Ficha com Dados de Segurança de
Resíduos Químicos, conforme exemplos de evidências:

Relatório de Auditoria – CERFLOR Manejo Florestal – Rev.01

69/98

19 de Agosto de 2017

- Óleo lubrificante usado, revisão 00, data de elaboração: 01/06/2016;
- Lâmpadas fluorescentes e de vapor usadas, revisão 00, data de elaboração: 01/06/2016.
- Evidenciado a disponibilidade de respectivas Fichas de Emergência relativas aos resíduos
gerados, conforme exemplos de evidências:
-

Lâmpadas usadas, Número de Risco: 90, Número da ONU: 3077, Classe ou subclasse de
risco: 9, Descrição: Substâncias Perigosas Diversas;

-

Sólidos Contaminados, Número de Risco: 90, Número da ONU: 3077, Classe ou subclasse
de risco: 9, Descrição: Substância que Apresenta Risco para o Meio Ambiente – Sólida.

CENTRAL DE RESÍDUO – Sede WestRock – Divisão Florestal
- Evidenciado as adequadas infraestruturas das Centrais de Resíduos, conforme seguem:
- 1) Óleo Lubrificante Usado, Filtros de Óleo e Mangueiras Hidráulicas
- - Acesso restrito, ventilada, sistema de contenção, e caixa “cega” para a contenção de
eventuais derrames.
- Evidenciado a adequada disposição dos óleos usados e contaminados em tanque instalado
em dique de contenção, e a disposição de mangueiras e filtros em caçambas apropriadas, e
isentas de vazamentos.
- 2) Infraestrutura correspondente às Salas 2, 3, e 4
- - Área coberta, dotada de acesso restrito, piso impermeável e sistema de contenção
- Evidenciado a adequada segregação e acondicionamento dos distintos tipos de resíduos,
conforme seguem:
- - Embalagens vazias de resíduos perigosos;
- - Lâmpadas fluorescentes;
- - Tambor contendo sucata eletrônica;
- - Sólidos contaminados (Graxas, Tintas e outros);
- - Baterias de veículos e equipamentos: Dispostas sobre palletes de madeira;
- - Pilhas: Dispostas em tambores de cor laranja e devidamente homologados pelo INMETRO;
- - Resíduos de Produtos Químicos Vencidos, Ação de Disposição: Logística Reversa
- a) Pirate (Inseticida), Bombonas de 5 l;
- b) Evidence 700 WG. Bombonas de 5 l;
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- - Coleta Seletiva de Papel, Vidro, Plásticos e Outros: Disposição em caçambas e recipientes
devidamente identificados.
- Evidenciado em distintos locais da Sede WestRock, a disponibilidade de recipientes
devidamente identificados para a deposição de resíduos, tendo em vista o atendimento das
diretrizes do Programa de Coleta Seletiva, como por exemplo:
- - Recipiente coletor para Plásticos;
- - Recipiente coletor para Papéis.
- Por ocasião das inspeções nos distintos locais, não foram identificados desvios com relação
à segregação de resíduos nos recipientes apropriados.

ATIVIDADE: PLANTIO MANUAL DE Eucalyptus dunnii, FAZENDA BUGRE
- Evidenciado a adequada gestão dos resíduos gerados, conforme diretrizes estabelecidas no
documento Instrução de Trabalho, IMA 063: Controle e Descarte de Resíduos, revisão 11,
data: 28/02/2017, elaborado com o objetivo de estabelecer procedimentos para descarte de
resíduos e contribuir para a redução da geração de resíduos sólidos na Divisão Florestal
orientando o correto acondicionamento, armazenamento, coleta, destinação final, e atender
demais normas e legislações ambientais vigentes.
- Evidenciado a conformidade dos respectivos registros “Check List Diário de Veículos”,
contemplando dezenove itens de verificação aplicáveis ao ônibus de transporte dos
funcionários, Atividade de Plantio Manual de Eucalyptus dunnii, Fazenda Bugre, conforme
exemplos de evidências:
1) Ônibus placa: KQT 1185, Propriedade: Marcelo Peres – EPP (Peres Agroflorestal),
contemplando vinte itens de avaliação
- - Datas: 28/08/2018: Sem registros de desvios.
- Evidenciado respectiva etiqueta afixada no ônibus, relativa à realização e medição do Índice
de Fumaça Preta – Programa Despoluir, data de realização: 19/07/2018, e válida por cento
e oitenta dias.
- Evidenciado a conformidade dos respectivos registros relativos ao período de 03/07/2016 a
28/08/2018.
- Evidenciado no item 08/08/2018, trocado mola da cuica do freio.
- Evidenciado a conformidade dos respectivos registros “Check List de Veículos e
Caminhões”, contemplando vinte e um itens de avaliação, conforme segue:
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1) Caminhão de transporte de mudas, placa: AQY 6691, Atividade: Plantio manual de
mudas de Eucalyptus dunnii, Fazenda Bugre, contemplando trinta e quatro itens de
avaliação, período de avaliação: 01/08/2018 a 28/08/2018, sem registros de desvios.
- Evidenciado respectivo relativo ao monitoramento da Opacidade, placa do caminhão: AQY
6691, ano de fabricação: 2009, data de realização do ensaio: 29/08/2018, instituição:
Canoinhas Diesel Ltda., resultado médio encontrado para opacidade: 0,28 k (Desvio: 0,02;
Limite de Opacidade: 1,70 k), Status: Aprovado.
- Evidenciado adicionalmente, respectivos registros relativos à qualificação do motorista do
caminhão de transporte de mudas, conforme segue:
- 1) Jefferson Luiz Soares
- - CNH Nº04457685187, Data de validade: 20/05/20120, Categoria: E.
ATIVIDADE: COLHEITA, ARRASTE, TRAÇAMENTO, CARREGAMENTO, PESAGEM E
TRANSPORTE – Pinus taeda, FAZENDA TAIÓ
- Evidenciado a disponibilidade de respectivos registros Check List de Verificação Diária,
contemplando quarenta e dois itens de verificação, Atividade de Colheita, Arraste,
Traçamento, Carregamento e Transporte, Fazenda Taió, Município de São João do Triunfo,
Região 60, Talhão 31, conforme seguem:
- 1) Skider Tigercat 635 D, Identificação: SK-02
- - Evidenciado a conformidade dos respectivos registros relativos à verificação dos itens de
inspeção, período amostrado correspondente a 01/08/2018 a 28/08/2018.
- 2) Feller Tigercat 870 C, Identificação: FL-02
- Evidenciado a conformidade dos respectivos registros relativos à verificação dos itens de
inspeção, período amostrado correspondente a 01/08/2018 a 28/08/2018;
- 3) Processador, Identificação: PR 13
- Evidenciado a conformidade dos respectivos registros relativos à verificação dos itens de
inspeção, período amostrado correspondente a 01/08/2018 a 28/08/2018;
- 4) Garra de Carregamento, Identificação: EC 01
- Evidenciado a conformidade dos respectivos registros relativos à verificação dos itens de
inspeção, período amostrado correspondente a 01/08/2018 a 28/08/2018.
- Evidenciado no formulário Check List de Verificação Diária, a identificação de dezesseis
itens em cor destacada, indicando que se qualquer item de inspeção por considerado como
Não Conforme, o equipamento deve ser bloqueado até que o reparo seja efetuado.
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- Evidenciado no equipamento, Identificação: PR 13, a disponibilidade de respectivo Mapa
DEC – Mapa de Cuidado Diário de Equipamento, contemplando a identificação de
pendências de natureza mecânica e operacional, conforme exemplo de evidência:
- - Natureza: Mecânica, Nº 0068-V, data: 20/08/2018, falta de proteção na caixa de material
de corte.
- Evidenciado a conformidade dos respectivos registros relativos à inspeção dos
equipamentos, realizados em frequência anual, Bosch Service, Canoinhas Diesel Comércio
de Peças e Acessórios Ltda., e contemplando informações relativas à: Vazamentos no
Sistema Hidráulico (dois itens), Vazamentos no Sistema de Alimentação de Combustível
(três itens), Emissão de Gases de Combustão (dois itens), e Estado Geral do Veículo ou
Máquina (sete itens).
- Evidenciado a conformidade dos respectivos registros relativos à verificação do Índice de
Fumaça Preta, realizados através da utilização da Escala de Ringelmann Reduzida,
conforme exemplos de evidências:
- - CAT 320 CL, Identificação: T-318, Valor Encontrado: Densidade: 40%, Data de realização:
18/07/2018, Status: OK;
- - Skider Tigercat, Identificação: SK-02, Valor Encontrado: Densidade: 40%, Data de
realização: 18/07/2018, Status: OK;
- - Feller Tigercat, Identificação: FL-02, Valor Encontrado: Densidade: 20%, Data de
realização: 18/07/2018, Status: OK;
- - Processador FM 320 D, Identificação: PR-13, Valor Encontrado: Densidade: 20%, Data de
realização: 18/07/2018, Status: OK.
-

Evidenciado a conformidade dos respectivos registros “Boletim Diário de Derrubada”,
conforme exemplo de evidência:

- - Data: 28/08/2018, Região 60, Talhão 31.
- Evidenciado respectivo Diário de Bordo, contemplando o registro das distintas atividades,
como por exemplo:
- - 05h00min, Código 02: Início do Turno de Trabalho;
- - 07h40min, Código 04: Deslocamento da Máquina;
- - 10h50min, Código 32: Outras paradas operacionais.
-
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- Evidenciado a conformidade dos respectivos registros Inspeção de Veículos – Colheita e
Transporte de Madeira, contemplando dez itens de avaliação, conforme exemplo de
evidência:
- - Data da avaliação: 28/08/2018, Veículo: PD 24, Fazenda: Taió, Responsáveis pelo
Veículo: Daniel / Wilson, Auditor: Daniel Cordeiro.
- Evidenciado a conformidade dos respectivos documentos relativos ao ônibus de transporte
de passageiros, placa: AXR 0185, Empresa: Viagens Vida Amiga, conforme seguem:
- - Certificado de Verificação Preliminar Nº P09837221, emitido pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, e relativo ao Cronotacógrafo, Modelo:
MTCO 1390, Número de Série: 0874709, emitido em 17/08/2018 e válido até 17/08/2019,
conforme Portaria INMETRO 201/2004;
- - Laudo de Inspeção Técnica – LIT Nº 10139, emitido por ANTT – Agência Nacional de
Transporte Terrestre em 20/08/2018 e válido até 20/09/2019, e de acordo com as diretrizes
estabelecidas no Anexo VII da Resolução Nº 1166/2005 e NBR 14040;
- - Certificado de Registro, Período de Validade: 03/05/2018 a 02/05/2019, emitido pelo
DETER – Departamento de Transportes e Terminais, e relativa à autorização de transporte;
- - Apólice de Seguro, e contemplando diversas modalidades, como por exemplo: Danos
Corporais e/ou Materiais Causados a Passageiros; Danos Corporais a Terceiros, Danos
Morais Causados a Passageiros;
- - Check List Diário – Ônibus, contemplando trinta e três itens de avalição: Sem registro de
desvios, período de verificação: 01/07/2018 a 28/08/2018.
- Evidenciado por ocasião das inspeções realizadas nas frentes de trabalho relativas ao
desenvolvimento das atividades de colheita florestal, Fazenda Taió, a adequada gestão
relativa aos resíduos derivados das atividades, sendo os mesmos picados mecanicamente
através da utilização de um trator auto propelido, sendo a seguir transportados para a
Unidade de Produção de Celulose para a geração de energia.
- Evidenciado a adequada gestão dos resíduos gerados, conforme diretrizes estabelecidas no
documento Instrução de Trabalho, IMA 063: Controle e Descarte de Resíduos, revisão 11,
data: 28/02/2017, elaborado com o objetivo de estabelecer procedimentos para descarte de
resíduos e contribuir para a redução da geração de resíduos sólidos na Divisão Florestal
orientando o correto acondicionamento, armazenamento, coleta, destinação final, e atender
demais normas e legislações ambientais vigentes.

Princípio 5 – Critério 5.1
Foi apresentada a evolução do perfil dos projetos existentes, e demonstrou um aumento dos
projetos Apoiados e Próprios da empresa (90%) em relação dos de filantropia simples (10%), em
2016 essa porcentagem era inversa. Resultados dos indicadores socioambiental estão disponíveis

Relatório de Auditoria – CERFLOR Manejo Florestal – Rev.01

74/98

19 de Agosto de 2017

no plano de manejo e resumo público. A real efetividade dos projetos existentes ainda não é
possível medir, porem já se consegue verificar a abrangência das ações.
Evidenciado:
Plano

de

Responsabilidade

Social

WestRock

2018

–

Vencendo

Juntos.

Resultados dos indicadores apresentados no plano de manejo e resumo público.

ATIVIDADE: PLANTIO MANUAL DE Eucalyptus dunnii, FAZENDA BUGRE
Evidenciado através de entrevistas realizadas junto aos funcionários, a disponibilidade de
determinados benefícios, conforme seguem:
- Plano Odontológico, extensível aos familiares, através do Convênio SEST / SENAT, sem ônus
para o funcionário;
- Cesta Básica no valor de R$ 98,00/mês;
- Fisioterapeuta;
- Adiantamento salarial no valor de R$ 200,00, depositado em conta própria, Instituição: Sicoob, no
dia vinte de cada mês.
Por ocasião da realização das entrevistas com os funcionários, não foram relatadas quaisquer tipos
de reclamações com relação às condições de trabalho e/ou incumprimentos das condições do
Acordo Coletivo de Trabalho.

ATIVIDADE: COLHEITA, ARRASTE, TRAÇAMENTO,
TRANSPORTE – Pinus taeda, FAZENDA TAIÓ

CARREGAMENTO,

PESAGEM

E

Evidenciado através de entrevistas realizadas junto aos funcionários, que os mesmos recebem uma
hora "in itiniri" por dia, independentemente da distância percorrida às frentes de trabalho.
Evidenciado a concessão de determinados benefícios, como por exemplo:
- Plano de Saúde, contratado junto à Operadora UNIMED;
- Plano Odontológico, contratado junto à Operadora UNIODONTO;
- Vale Farmácia, com respectivo desconto no holerite;
- Vale Alimentação: R$ 198,00 + R$ 16,00/mês;
- Plano Previdenciário Rigiprev (contribuição devida de 4% do salário);
- PPR – Programa de Participação nos Resultados.
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PROJETOS SOCIAIS – WESTROCK – DIVISÃO FLORESTAL
Evidenciado que nas unidades de Três Barras, os projetos são analisados e conduzidos conforme
os critérios e procedimentos-padrão definidos na Política de Doações da WestRock, disponível na
intranet.
Evidenciado a disponibilidade de programas socioambientais, e respectivos objetivos, conforme
exemplos de evidências:
1.PACA – Programa Aprendendo com a Árvore: Programa com foco em educação ambiental que
estimula escolas do ensino fundamental da rede pública, localizadas próximas às áreas de maior
influência e atividades florestais da WestRock, no desenvolvimento de ações que auxiliem na
preservação do meio ambiente, inspirando as novas gerações a preservar, cultivar e usufruir de
maneira responsável os recursos naturais do planeta.
2. CIPA Escolar - Comissão Interna de Prevenção Ambiental: Programa de incentivo à criação de
lideranças positivas nas escolas para a prevenção de acidentes, promoção da saúde e preservação
do meio ambiente.
3. SOS Florestas: Campanha de conscientização sobre os riscos dos incêndios florestais, e que
também informa o canal de contato 0800 644 5400, para acionar a brigada WestRock, quando
necessário.
4. Trilha do Bugio: Área de preservação WestRock, no interior de Três Barras (SC), onde está
instalada uma trilha ecológica, com 1.000 metros de extensão e mais de 20 pontos de interação e
interpretação da natureza, em meio à Floresta Ombrófila Mista, parte da Mata Atlântica. As visitas
de escolas, funcionários e outros interessados são acompanhadas por monitores treinados.
5. Projeto Vencer: Realização, em áreas impactadas pelas operações florestais, de atividades
práticas (oficinas, workshops, etc.) que abordam temas com foco em saúde, desenvolvimento
socioeconômico, entretenimento, entre outros. As atividades acontecem durante o período de
operações florestais, gerando e ampliando o relacionamento, constituindo em oportunidades de
crescimento pessoal e/ou profissional para os moradores.
6. Projeto Transformação: Projeto de terapia ocupacional com os alunos das APAEs de Canoinhas
e Três Barras (SC), utilizando fita tusa (resíduo da produção de papel) como matéria prima para
produção de artesanato. A venda dos artesanatos é ainda fonte de geração de renda às entidades.
7. Apoio a Projetos e Ações Sociais: Apoio a projetos e ações pontuais conduzidos por entidades
da região de atuação da WestRock, com iniciativas relacionadas às prioridades do negócio e a,
pelo menos, uma das áreas de ações social WestRock: Cultura, Educação Ambiental, Saúde e
Desenvolvimento Socioeconômico. Os projetos e ações são avaliados pelo Comitê Local de
Doações e, quando necessário, pelo Comitê Corporativo de Doações, conforme Política de
Doações WestRock, disponível na Intranet.
Evidenciado respectivo perfil e evolução dos projetos sociais, conforme segue:
1) Até o ano de 2016
- Projetos Apoiados: 5%
- Projetos WestRock: 5%
- Filantropia: 90%
2) Ano 2017
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- Projetos Apoiados: 55%
- Projetos WestRock: 30%
- Filantropia: 15%
3) Ano 2018
- Projetos Apoiados: 45%
- Projetos WestRock: 45%
- Filantropia: 10%
4) Ano 2019
- Projetos Apoiados: 45%
- Projetos WestRock: 50%
- Filantropia: 5%.

Evidenciado respectivo Investimento em projetos sociais, ano de 2018, conforme segue:
- Projetos WestRock: R$ 162.450,00 (45%);
- Projetos Apoiados: R$ 162.450,00 (45%);
- Filantropia: R$ 36.100,00 (10%);
- Total parcial: R$ 361.000,00
- PACA: Programa Aprendendo com a Árvore: R$ 235.000,00;
- Projetos Sociais Incentivados
a) Gira Brasil: R$ 100.000,00;
b) Cine Solar: R$ 96.600,00;
- Total Geral: R$ 792.600,00.

Evidenciado respectivo documento contemplando o detalhamento e acompanhamento da evolução
dos Programas Sociais, conforme exemplos de evidências:

1) PACA: Programa Aprendendo com a Árvore
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- Escolas Participantes: Escolas públicas e estaduais do ensino fundamental, dos municípios onde
a WestRock possui operações florestais;
- Ações WestRock:
Convênios com municípios;
Seminário de Capacitação de professores;
Realização de 02 ondas pedagógicas com materiais de suporte;
Apoio a projetos ambientais;
Disponibilização de bobinas; Rede Virtual via Facebook.
- Objetivo 2018:
a) 180 professores treinados;
b) 140 escolas participantes;
c) 90% de avaliação positiva | pesquisa respondida pelos professores sobre a capacitação.
- Impacto WestRock
Certificação CERFLOR/FSC: Educação Ambiental para as comunidades | Objetivo da Empresa.
Evidenciado que dos dezessete municípios onde há o desenvolvimento de atividades florestais, a
organização estará presente com o Projeto PACA em pelo menos quinze, contemplando oitenta e
sete comunidades, mais de cento e quarenta escolas, e atingindo cerca de doze mil alunos.
2) Projeto Vencer
- Ações: Oficinas de artesanato com madeira, papel kraft e papelão; palestras com temas
ambientais, geração de renda e desenvolvimento social; espetáculos culturais e revitalização de
espaço;
- Quem Participa: Comunidades com maior número de moradores impactados durante operações
florestais;
- Atuação até o Ano de 2017
a) Ano de 2016: Municípios: 2; Comunidades: 2; Participantes: 375;
b) Ano de 2017: Municípios: 3; Comunidades: 3; Participantes: 320.
- Objetivo 2018
a) Município de Ireneópolis – SC, Comunidade: 3, Moradores: 453;
b) Município de Mafra – SC, Comunidade: 1, Moradores: 340;
c) Município de Três Barras – SC, Comunidade: 5, Moradores: 3492;
d) Município de Antônio Olinto - PR, Comunidade: 4, Moradores: 1142.
3) CIPA – Comissão Interna de Prevenção Ambiental
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- Escolas Participantes: Municípios onde a WestRock possui o maior impacto em suas operações
florestais;
- Alunos Participantes: Crianças do 5º ao 9º ano das escolas da rede pública, dos municípios com
maior influência pelas operações florestais, conforme plano de colheita;
- Ações WestRock: Capacitação de alunos e professores, entrega de cartilhas e jaleco;
- Indicadores de Sucesso
a) Número de professores treinados;
Número de alunos treinados
número de municípios envolvidos;
- Objetivo da Empresa: Certificação CERFLOR/FSC; Educação Ambiental, Saúde e Segurança
para as comunidades.
- Atuação no Ano de 2017:
a) Três Barras – SC: 241 alunos capacitados;
b) Canoinhas – SC: 41 professores capacitados;
c) São Mateus do Sul: 43 comunidades envolvidas.
- Objetivo Ano 2018
a) Irineópolis – SC: 300 alunos capacitados;
b) Antônio Olinto – PR: 25 professores capacitados;
c) São João do Triunfo – PR: 20 comunidades envolvidas.

VISITA A PROJETOS SOCIAIS
1) Visita ao Projeto Social: Adote um Quarto – Fundação Hospitalar de Três Barras - SC
Principais considerações conforme seguem:
- Atendimento: cerca de 250 internamentos/mês (90% SUS) e 400 atendimentos gerais.
- Cobertura: Sete munícipios do Estado de Santa Catarina, e dois municípios do Estado do Paraná;
- Parceria com a WestRock desde há diversos anos;
- Fase Inicial: Reforma dos quartos iniciada em Fevereiro 2016 e concluída em Setembro de 2016,
contemplando dois quartos;
- Dois novos quartos inaugurados em Novembro de 2017;
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- No presente momento, dois novos quartos em processo de reforma, com conclusão prevista para
o final do ano de 2018;
- Investimento médio: R$ 50.000,00 para o conjunto de dois quartos reformados;
- Reforma geral dos quartos, contemplando:
a) Substituição do piso emborrachado por piso cerâmico (dois primeiros quartos), e substituição do
piso emborrachado por piso porcelanato líquido, o qual é aprovado pela ANVISA;
b) Substituição geral do sistema de iluminação;
c) Reforma dos banheiros, com substituição do piso e azulejos, e instalação de novos chuveiros, e
barras de segurança;
d) Sistema de sistema de ar condicionado;
e) Substituição de todo o mobiliário, desde armários até as camas / leitos, com controle para ajuste
de altura;
f) Instalação de TV em cores.
g) Benefícios relatados:
- Conforto para os pacientes;
- Aumento da demanda por parte dos pacientes;
- Benefícios para os atendentes dos pacientes, e pessoal técnico para o desenvolvimento das
atividades de intervenção;
- Ambiente mais seguro para os pacientes.
h) Relato de comentários elogiosos pela administração do Hospital de Três Barras, bem como pelos
pacientes e acompanhante dos quartos, acerca da atuação e apoio da empresa WestRock.

2) ARAD – Associação de Recuperação e Prevenção do Alcoolismo e Outras Drogas
Principais considerações conforme seguem:
- Nome Fantasia: Comunidade Terapêutica Caminho do Sol;
- Fundada em 12/09/2006, com acolhimento de usuários a partir desta data:
- Atendimento exclusivo a usuários de álcool e outras drogas do sexo masculino, e maiores de
dezoito anos;
- Período de acolhimento variável de seis a nove meses;
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- A partir do terceiro mês, dependendo da avaliação da equipe de profissionais, composta pela
Assistente Social, Psicóloga e Monitores, o acolhido pode sair uma vez ao mês para visita aos
familiares, podendo permanecer por um período de até três dias;
- A visita dos familiares ao acolhido na comunidade é efetuada após o primeiro mês, de quinze em
quinze dias, em dias Domingo;
- No último Domingo de cada mês, é realizada uma reunião em grupo com a presença da
Assistente Social e da Psicóloga, na própria Comunidade;
- No presente momento a Comunidade conta com vinte e dois acolhidos, e possui a capacidade de
instalação para trinta e dois acolhidos;
- Estatística de recuperação em torno de 12%, superior à média nacional (8 – 10%);
- Acolhimento isento de qualquer forma de discriminação por crença, raça, afiliação partidária ou
gênero;
- Existência de dois Convênios para o pagamento do tratamento na Comunidade, Valor mensal: R$
1.000,00/acolhido/mês, conforme seguem:
a) Estadual: 10 vagas / mês;
b) Federal: 10 vagas/mês;
c) Prefeitura de Canoinhas: 2 vagas/mês;
- Doações de materiais diversos de empresas e pessoas, como por exemplo: cesta básica, papel
higiênico, papel toalha, etc.
- Custo médio: Em torno de R$ 1.800,00/acolhido/mês;
- Quatro refeições diárias, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar;
- Toda a infraestrutura é fornecida pela Comunidade;
- Acolhido só participa com os objetos de uso pessoal, roupa, e medicamentos prescritos pelo
Médico que o encaminhou para o tratamento;
- Acolhidos participam de um Programa Terapêutico, exclusivamente elaborado pela equipe técnica
da Comunidade, contemplando a realização das atividades práticas inclusivas (interação social
entre os pares, espiritualidade, e atividades terapêuticas com os profissionais), reuniões com
grupos de autoajuda, cursos profissionalizantes com o SENAR, parceria com o CEJA – Centro de
Educação de Jovens e Adultos para o ensino fundamental e ensino médio (aulas presenciais no
período da tarde);
- Parceria com a WestRock desde o período de construção da Comunidade;
- Existência de Academia ao Ar Livre, fornecida pela WestRock no ano de 2017;
- Construção da cerca de delimitação no ano de 2016;
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- Doação da infraestrutura da Padaria pela WestRock;
- Cinco funcionários contratados pela Associação (Dois Monitores, Uma Assistente Social, Uma
psicóloga, um Técnico de Enfermagem e uma Auxiliar Administrativo), ademais de voluntários;
- Terreno com cerca de 96.000 m2, e mais de 800 m2 de construções;
- Despertar as 07h00mim; Desenvolvimento de atividades das 08h00min – 11h00min, de segunda a
sexta feira; 11h00min- 13h30min: Almoço e descanso; 13h30min – 16h00min: Atividades com
profissionais diversos; 16h00 – 22h00min: Lazer, jantar e descanso;
- Infraestrutura: Anfiteatro; Lavanderia, Cozinha, Biblioteca, Sala de Aula, Sala de TV, Panificadora.
Lavanderia; Área de Lazer; Horta; Jardim;
- Disponibilidade de oito quartos, cada qual com capacidade unitária de quatro acolhidos;
h) Relato de comentários elogiosos pela administração da Comunidade Terapêutica Caminho do
Sol, acerca da atuação e apoio recebido da empresa WestRock desde o início das atividades.

Princípio 5 – Critério 5.2
Evidenciado o documento P16-01: Comunicação, revisão 10, data: 10/07/2018, elaborado com o
objetivo de impulsionar o crescimento rentável e sustentável do negócio, criando, fortalecendo e
protegendo a reputação da marca corporativa WestRock e sua cultura. por meio de ações de
comunicações transparentes e relevantes aos clientes, funcionários, fornecedores e comunidades.
Evidenciado que o processo de comunicação interna é realizado conforme Política de Comunicação
Global da WestRock, sendo os departamentos de comunicação corporativa e local responsáveis
por sua execução, através de distintos meios, como por exemplo:
1.Intranet | WestRock Connect:
É um meio de comunicação virtual onde são divulgadas notícias, anúncios organizacionais,
informações em geral, políticas e procedimentos WestRock. Nela, é disponibilizado o documento
Guideline para Comunicação Interna, com as diretrizes para a realização de comunicações
internas. Exemplos: modelo para comunicados gerais, descrição para realização de campanhas de
endomarketing e desenvolvimento de artigos, entre outros. Além dos recursos disponíveis no
Guideline de Comunicação Interna, as unidades de Três Barras, dispõem:
2. Informativo Interno | WestRock Notícias:
Publicação interna, publicada quadrimestralmente com notícias locais e informações sobre cultura
WestRock, saúde, segurança, qualidade e meio ambiente, entre outros. Os funcionários podem
contribuir com informações, enviando sugestões para o e-mail s-rig-comunicacao-tb@westrock.com
3. Quadros de Aviso | Murais:
Devem ser utilizados como forma de divulgar informações gerais e anúncios para todos os
funcionários. Os departamentos que possuem quadros de aviso devem designar funcionário(s) para
mantê-los organizados (conforme o Guideline de Comunicação Interna) e atualizados (utilizando
controle do tempo de permanência dos informativos). Recomenda-se que os funcionários
verifiquem os quadros de avisos diariamente.
4. Wallboard | Porta folder nas portas dos banheiros: Devem ser utilizados como forma de divulgar
informações gerais e anúncios para todos os funcionários. É de responsabilidade do Departamento
de Comunicações produzir e enviar para o responsável de Recursos Humanos o conteúdo dos
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Wallboard. Recursos Humanos encaminhará ao(s) funcionário(s) designados por seus gestores
para atualizar os Wallboard.
5. Reunião de Comunicação de Resultados:
Reuniões periódicas (sugestão de intervalos trimestrais) entre a liderança e os funcionários das
unidades, para alinhamento de objetivos, desempenho e prioridades, além de outros assuntos
pertinente humanos, meio ambiente e qualidade, entre outros. O programa de integração para
contratados/terceiros está definido na IT02-01.
A realização da integração para novos funcionários é dividida entre os departamentos da FPTB e
da Divisão Florestal e está definida no P17.01.
7. Caixas de Sugestões:
Tem como objetivo receber sugestões, solicitações e reclamações referentes à qualidade, manejo
florestal, recursos humanos, meio ambiente, saúde e segurança no trabalho e áreas administrativas
e de suporte. As caixas de sugestões estão disponíveis em locais de fácil acesso a todos os
funcionários na FPTB – Fábrica de Papel Três Barras e na Divisão Florestal.
Os diretores de negócio são pessoalmente responsáveis por abrir e analisar o conteúdo das caixas
de sugestões, encaminhando para o Departamento de Comunicação os registros Procedentes ao
SIG (sinalizando quem são os respectivos gestores responsáveis pela tratativa) bem como o
número de registros que não procedentes ao SIG. As caixas devem ser abertas, no mínimo, de 15
em 15 dias.
6. Integração:
Sessão de apresentação e alinhamento para novos funcionários, visitantes e contratados/ terceiros.
São abordados assuntos institucionais como segurança, comunicação, recursos humanos, meio
ambiente e qualidade, entre outros. O programa de integração para contratados/terceiros está
definido na IT02-01.
A realização da integração para novos funcionários é dividida entre os departamentos da FPTB e
da Divisão Florestal e está definida no P17.01.
7. Caixas de Sugestões:
Tem como objetivo receber sugestões, solicitações e reclamações referentes à qualidade, manejo
florestal, recursos humanos, meio ambiente, saúde e segurança no trabalho e áreas administrativas
e de suporte. As caixas de sugestões estão disponíveis em locais de fácil acesso a todos os
funcionários na FPTB e na Divisão Florestal.
Os diretores de negócio são pessoalmente responsáveis por abrir e analisar o conteúdo das caixas
de sugestões, encaminhando para o Departamento de Comunicação os registros Procedentes ao
SIG1 (sinalizando quem são os respectivos gestores responsáveis pela tratativa) bem como o
número de registros que não procedentes ao SIG2. As caixas devem ser abertas, no mínimo, de 15
em 15 dias.
O DC é responsável por enviar, por e-mail, as sugestões, solicitações ou reclamações procedentes
(utilizando o formulário “Análise da Caixa de Sugestões”) aos gerentes e/ou coordenadores locais
responsáveis pela(s) área(s) em questão, com cópia para ao diretor de negócios (Florestal ou
Fábrica de Papel) e para seu respectivo gestor funcional, quando houver.
Os casos não procedentes ao SIG2 (Sistema Integrado de Gestão) devem ser reportados pelas
diretorias locais ao departamento Jurídico e Compliance, para análise, investigação e tratativa,
conforme descrição de análise do diretor, para casos não procedentes.
Evidenciado que a gestão do processo de comunicação externa pode ser “necessária” ou
“espontânea”, e deve seguir a Política de Comunicação Global da WestRock, e efetuada por meio
das seguintes ferramentas:
1. Mídia:
O desenvolvimento das veiculações institucionais, a divulgação do 0800, das campanhas de
prevenção de incêndio, a conscientização de saúde e meio ambiente, as comunicações com
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imprensa, associações, comunidades de entorno, entre outras partes interessadas, são de
responsabilidade do Departamento de Comunicações.
2. Comunicação com Órgãos Licenciadores de Meio Ambiente, Segurança do Trabalho e
Patrimonial, entre outras atividades de mídia:
As solicitações de licenças e autorizações junto aos órgãos licenciadores bem como a comunicação
técnica de acidentes ambientais e de segurança do trabalho ou patrimonial ocorridos, cabem às
áreas de meio ambiente e saúde segurança do trabalho e patrimonial WestRock. Na ocorrência de
acidentes ambientais ou de segurança do trabalho e patrimonial, o procedimento de emergência
das unidades e de Gestão de Crise WestRock deverá ser colocado em prática.
3. Relações com Imprensa:
O DC é responsável pela coordenação de todas as atividades de relações públicas da empresa, em
conjunto com agência externa contratada. Somente os porta-vozes treinados, capacitados e
designados pela empresa estão autorizados a falar em nome da WestRock.
4. Comunicação durante uma Crise
Em caso de crise, o manual de Gestão de Crise WestRock deve ser seguido integralmente por
todos envolvidos. Os líderes ELT (time de liderança expandida) são treinados e tem acesso aos
manuais e procedimentos para atender esse tipo de situação com agilidade.
5. Discursos e Apresentações Externas
O DC deve ser informado quando qualquer funcionário WestRock for convidado para representar a
empresa em eventos externos, incluindo conferências da indústria, feiras ou seminários, entre
outros. O conteúdo preparado para todos os discursos e apresentações deve ser submetido ao DC
com pelo menos três dias antes de antecedência.
6. Website e Redes Sociais (Perfis da Empresa)
Reúnem informações que a empresa torna pública, como: informações institucionais, vagas de
emprego, notícias gerais e informações de contato com a empresa.
7. Publicidade, Material de Divulgação e Feiras/Eventos Institucionais
Todos os planos de publicidade, material de divulgação e propostas de feiras ou eventos devem ser
realizados pelo DC ou Área de Marketing Corporativa, seja para o desenvolvimento ou para revisão
antes da implementação. Exemplo: posicionamento e mensagens da empresa, materiais diversos
(folders, banners, brindes), entre outros.
8. Endosso de Terceiros:
Todas as solicitações de autorização de utilização do nome e/ou logotipo WestRock em sites,
materiais de divulgação ou publicidade de empresas fornecedoras de produtos ou serviços, devem
ser direcionadas, para o DC que aprovará em conjunto ao DCC.
9.Programa de visitas:
Disponibilidade de visitas nas unidades de Três Barras, por meio de instituições de ensino, órgãos
públicos e entidades em geral é tratada na IT16-02.
10. Comunicação com Clientes:
A comunicação com clientes é tratada no procedimento P04-01.
11. Comunicação com fornecedores:
A comunicação com fornecedores é tratada no procedimento P18-01.
12. Atendimento à Comunidade:
O atendimento ao público externo pode ser realizado pelo telefone 0800 644 5400, disponibilizado
pela WestRock e pessoalmente via o departamento de comunicação em horário comercial, e nas
portarias fora do horário comercial.
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No caso da Divisão Florestal, podem ocorrer registros de demandas provenientes da comunidade
por meio do Boletim Diário de Vigilância, realizado por prestadora de serviço contratada pela área
de segurança patrimonial.
a) Rotina de atendimento via 0800: as ligações devem ser atendidas conforme abaixo:
- No horário comercial: a portaria deve encaminhar a ligação ao DC. Na ausência do DC, a portaria
deverá realizar o atendimento e documentar, coletando o máximo possível de informações,
encaminhando, no mesmo dia, ao DC, por e-mail.
- Fora do horário comercial: a portaria deve registrar o atendimento, coletando o máximo possível
de informações, e encaminhar, no mesmo dia, ao DC, por e-mail.
No caso de emergência (P03-10 e PST 002), os atendentes devem avisar de imediato as áreas
responsáveis e posteriormente realizar o registro.
Em posse das informações, o DC – Departamento de Comunicação Local enviará as sugestões,
solicitações ou reclamações, por meio do formulário “Análise e Resposta à Comunidade” aos
gerentes e coordenadores relacionados com os assuntos descritos.
O gerente ou coordenador da área que receber o registro deve analisar o conteúdo e efetuar a
resposta para o DC, em até sete dias. Com as ações definidas, o DC aprova, se necessário, o
conteúdo com a diretoria e procede com a resposta ao solicitante, se identificado. Os registros de
atendimento à comunidade devem ser arquivados pelo DC.
O número de controle dos formulários “Análise e Resposta à Comunidade” é definido pelo DC –
Departamento de Comunicação Local.
Caso uma ligação referente a sugestões, solicitações ou reclamações caia em qualquer ramal da
empresa, o funcionário deverá transferir a ligação para a portaria, ou informar a existência do
número 0800 644 5400.
b) Atendimento realizado pessoalmente: O atendimento ao público externo pode ocorrer:
pessoalmente, via portarias das unidades e no DC, em abordagem durante atividades operacionais
florestais, ou mesmo fora do expediente, em abordagem a funcionários reconhecidos por seu
vínculo com a empresa.
- Em horário comercial, o departamento de comunicação é o canal preferencial para realizar o
atendimento.
- No caso de abordagens durante atividades florestais, o funcionário deve chamar de imediato o
encarregado ou supervisor e este realizará o atendimento, encaminhando via e-mail para o DC em
até 24 horas.
- No caso de abordagens durante rondas nas fazendas, o funcionário deve registrar o atendimento
e informação no Boletim Diário de Vigilância, e posteriormente deve encaminhar, via área de
segurança florestal, ao DC – Departamento de Comunicação Local que formalizará e registro.
- Caso qualquer funcionário seja abordado em uma situação externa, ele deve informar ao
solicitante que realize o contato via 0800 644 5400.
- O telefone 0800 é divulgado, por meio da mídia, materiais impressos e eletrônicos.
13. Comitê de Gestão de Impactos
Realizado preferencialmente, a cada bimestre, para avaliação e tomada de decisões sobre as
situações relacionadas aos impactos (sociais, governamentais e ambientais) das operações
florestais nas comunidades. Participam do comitê representantes do DC, da área de planejamento,
das operações florestais, de relações governamentais, do SIG e de DMA – Departamento de Meio
Ambiente.
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Evidenciado respectivo registro “Controle de Situação – Atendimento à Comunidade – DIVISÃO
FLORESTAL”, contemplando respectivas informações relativas entre outras à: Número da
solicitação; Cidade; Análise da Solicitação: Procedente / Não Procedente; Localidade; Causa Raiz;
Área Responsável; Resumo da Sugestão / Reclamação; Tratativa; Data da Solicitação; Data da
Resposta; Responsável pela Resposta; Feedback do Solicitante / Reclamante; Forma e
Recebimento: 0800 644 5400, pessoalmente, Relatório Diário de Vigilância, outras formas de
comunicação.
Evidenciado para o período de Janeiro 2018 a Agosto 2018 (15/08/2018), o registro de oitenta e
nove solicitações de comunicações de partes interessadas, sendo quarenta e sete consideradas
“Procedentes”.
Evidenciado o processo de tratamento para todas as solicitações de demandas de comunicação
das partes interessadas, conforme exemplo de evidência:
- Nº 80, Município: Mafra, Localidade: Formiga, Causa Raiz: Poeira, Área Responsável: Logística
Florestal, Data da solicitação: 08/08/2018; Data da ação: 08/08/2018; Tratativa: Umidificação da via;
Forma de recebimento da solicitação: 0800 644 5400; Retorno ao Solicitante: Não efetuado, haja
vista o fato da não informação do número de telefone para retorno.
Evidenciado respectiva Planilha “Controle de Caixa de Sugestões”, contemplando informações
relativas à: Nº: Data de recebimento; Data de envio para os Gerentes; Responsável pela resposta;
Data do Segundo (se pertinente); Data do terceiro contato (se pertinente); Data de envio da
resposta; Data de autorização pela Direção.
Evidenciado no ano de 2018, o registro de dezoito sugestões, ACS 001 a ACS 018, e respectivos
tratamentos, conforme exemplos de evidências:
- Nº de Controle: ACS 004/18, Identificação: Anônimo, Data da solicitação: 11/05/2018, Sugestão:
Implantação de turnos rotativos na Divisão Florestal, Análise: Não Procedente; Data da resposta:
02/07/2018;
- Nº de Controle: ACS 006/18, Identificação: Anônimo, Data da solicitação: 11/05/2018, Sugestão:
Mudança de horário de trabalho do primeiro turno para o segundo turno, Análise: Não Procedente;
Data da resposta: 02/07/2018.
Evidenciado respectivo documento relativo à resposta oficial da empresa, relativo às sugestões Nº
de Controle: ACS 004/18 e Nº de Controle: ACS 006/18, e respectiva disponibilização em Quadros
de Aviso, em Agosto 2018.
- Nº de Controle: ACS 017/18, Identificação: Anônimo, Data da solicitação: 23/08/2018, Sugestão:
Considerações acerca da utilização do equipamento Savanah Subsolar, Análise: Não Procedente;
Data da resposta: 24/08/2018.
Evidenciado respectivo documento relativo à resposta oficial da empresa, relativo à sugestão Nº de
Controle: ACS 017/18 e respectiva disponibilização em Quadros de Aviso, em Agosto 2018.
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Evidenciado respectivas Listas de Stakeholders CERFLOR – FSC 2018, distribuídas por categorias,
e contemplando as informações pertinentes para o apropriado contato, conforme seguem:
- Líderes Comunitários: 71 stakeholders;
- Diretores de Escolas: 51 stakeholders;
- Imprensa: 44 stakeholders;
- Outros: 75 stakeholders.
Evidenciado a disponibilidade de documentos relativos ao processo de comunicação, conforme
seguem:
- IT16-02: Programa de Visitas, revisão: 05, data: 25/02/16, elaborado com o objetivo de
Estabelecer padrão para acompanhamento do processo de visitas de instituições de ensino,
familiares de funcionários, órgãos públicos e comunidade em geral;
- P17-01: Treinamento, Conscientização e Competência, revisão 06, data: 27/10/2016, elaborado
com o objetivo de definir as atividades relacionadas a determinação das competências necessárias
e as necessidades de treinamento para os ocupantes dos cargos da WestRock – FPTB e Divisão
Florestal. Indicação dos meios para fornecer treinamento ou outras ações para satisfazer as
necessidades de competências, avaliar a eficácia das ações e buscar a conscientização do pessoal
quanto à pertinência e importância de suas atividades.
Evidenciado a disponibilidade de materiais de divulgação e comunicação, conforme exemplos de
evidências:
- Campanha Divulgação de 0800 – Ano 2018;
- Campanha Divulgação do Empreendimento Florestal – Ano 2018;
- WestRock Notícias – Informativo Interno da Fábrica de Papel & Divisão Florestal, Edição Nº 9 (a
ser distribuído no início de Setembro 2018);
- Recomendações de Acesso às Áreas WestRock;
- Programação das atividades do Projeto Vencer, período: 25/06 a 06/06/2018, realizadas em Mafra
– SC, para as Comunidades de Augusta Vitória, Contagem Rank e Rio do Cedro;
- Guia da Trilha do Bugio – Trilha Ambiental WestRock em Três Barras – SC;
- Resumo Público do Plano de Manejo – Divisão Florestal, Edição 2018.
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3.5.3. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria:

Categoria

Nome

Posição

Funcionário

Eduardo Mota

Coordenador de SGI

Funcionário

Guilherme Rubini

Gerente de silvicultura

Funcionário

Jarbas Perrelli

Supervisor de colheita

Funcionário

Francisco Rodrigo Simas

Encarregado de colheita

Funcionário

José Zucco

Operador de skider

Funcionário

Luiz Augusto Bueno

Operador de máquinas

Funcionário

Adilson Bonete

Operador de máquinas

Funcionário

Guilherme Rubini

Gerente de silvicultura

Funcionário

Ari Schelpke

Operador de máquinas

Funcionário

Paulo Diduch

Encarregado de silvicultura

Contratado

Gilmar Correa

Operador de picador (Vale
do Tibagi)

Contratado

Operador de escavadeira

João Oliveira

(Vale do Tibagi)
Funcionário

Luiz Antônio Silva de Souza

Supervisor de Topografia

Funcionário

Simone Rudolf

Analista Comercial

Funcionário

Manoel Salvador Filho

Coordenador de GIS e
Inventario

Funcionário

Elis de Oliveira Lopes

Engenheiro Ambiental

Funcionário

Marcio Jose Diduch

Técnico de segurança

Funcionário

Rafael Pietrzaki

Técnico de segurança

Funcionário

Gisela Maria Andrejow

Gerente de pesquisa

Funcionário

Fabio Ferlin

Engenheiro Florestal
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Categoria

Nome

Posição

Funcionário

Ricardo Gonçalves

Pesquisa e produtividade

Contratado

Everton Wrublevski

Motorista - Peres

Contratado

Edson Vicente

Tratorista - Peres

Contratado

Regines Felipe

Tratorista - Peres

Contratado

Robson Fernando

Tratorista - Peres

Contratado

Tiago Gural

Gerente de operações
florestais - Peres

Funcionário

Cinara de Oliveira Coelho

Analista de Comunicação

Funcionário

Marizete Schenzuk da Silva

Analista de SIG

Funcionário

Givago Costenaro

Gerente de vendas

Funcionário

Ricardo Cavalheiro

Coordenador de inventário

Funcionário

Davi Raven

Gerente de planejamento

Funcionário

Assis Laatsch

Líder de equipe

Funcionário

Antônio Pauluk

Operador de skider

Funcionário

Nicolau Duma Jr.

Assistente administrativo

Funcionário

Anderson Paes

Trabalhador rural

Funcionário

Flavio Miguel

Trabalhador rural

Funcionário

Rafael Oliveira

Engenheiro florestal

Funcionário

Nick Janssen

Gerente de manutenção

Funcionário

Marcio José Diduch

Técnico de segurança

Contratado

José Manuel da Silva

Motorista de caminhão –
Dallos Madeiras

Funcionário

Elis de Oliveira Lopes

Engenheira Ambiental

Funcionário

Júlia Bianek

Estagiária de Meio
Ambiente
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Categoria

Nome

Posição

Funcionário

Berenice Cador

Analista Administrativo

Funcionário

Rubens Vieira de Lima

Coordenador de Silvicultura

Funcionário

Edison Ramos de Barros

Supervisor de Colheita

Funcionário

Wilson de Lima Martins

Encarregado de Colheita e
Logística

Funcionário

José Daniel Nizer Cordeiro

Encarregado de Corte e
Transporte de Madeira

Funcionário

Antônio Maria Pereira

Operador de Máquina –
Skider

Funcionário

Anderson Luiz dos Santos

Operador de Máquina –
Skider

Funcionário

Alcides Rodrigues

Operador de Processador
Florestal

Funcionário

Clavir Augusto Marques

Operador de Processador
Florestal

Funcionário

Adão Sidnei Odovane

Operador de Processador
Florestal

Funcionário

Manuel Ferreira Ramos

Operador de Processador
Florestal

Funcionário

Marcos Antônio Mascarino

Operador de Máquina
Florestal

Funcionário

Norberto Zavares

Operador de Máquina
Florestal

Funcionário

Alison Luiz Bueno

Operador de Processador
Florestal

Funcionário

Cristiano Kurpiel

Balanceiro de Campo

Funcionário

Márcio José Diduch

Técnico de Segurança do
Trabalho

Funcionário

Rafael Chule Pietrzaki

Técnico de Segurança do
Trabalho
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Categoria

Nome

Posição

Funcionário

William do Nascimento

Técnico de Segurança do
Trabalho

Funcionário

Silvana Aparecida Vailatti Trukan

Recepcionista / Secretária
da CIPA

Funcionário

Iara Reis Chmiluk

Técnica de Enfermagem do
Trabalho

Funcionário

Cinara de Oliveira Coelho

Analista de Comunicação

Contratado

Edvilson Souza Boddemberger

Gerente de Departamento
Florestal – EPP Peres
Agroflorestal Ltda.

Contratado

Thiago Gural

Gerente de Operações
Florestais - EPP Peres
Agroflorestal Ltda.

Contratado

Joacir Donizete Martins

Rurícola - EPP Peres
Agroflorestal Ltda.

Contratado

Tiago Erasmo Pereira

Rurícola - EPP Peres
Agroflorestal Ltda.

Contratado

Eduardo Marciano Carneiro

Rurícola - EPP Peres
Agroflorestal Ltda.

Contratado

Daniel Fernando Carneiro

Rurícola - EPP Peres
Agroflorestal Ltda.

Contratado

Jefferson Luiz Sasso

Rurícola - EPP
Agroflorestal Ltda.

Contratado

Luciano Olegário

Rurícola - EPP Peres
Agroflorestal Ltda.

Contratado

Joel Colaço de Oliveira

Rurícola - EPP Peres
Agroflorestal Ltda.

Contratado

Leônidas Ferreira de Souza

Rurícola - EPP Peres
Agroflorestal Ltda.

Contratado

Edenilson Alexandre da Luz

Rurícola - EPP Peres
Agroflorestal Ltda.

Contratado

Diogo de Jesus Martins de Lima

Rurícola - EPP Peres
Agroflorestal Ltda.
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Categoria

Nome

Posição

Contratado

Jociano Cordeiro dos Santos

Rurícola - EPP Peres
Agroflorestal Ltda.

Contratado

Jefferson Luiz Soares

Motorista de Caminhão EPP Peres Agroflorestal
Ltda.

Contratado

Bárbara Ribeiro da Silva

Gerente de Enfermagem –
Fundação Hospitalar de
Três Barras

Funcionário

Elis de Oliveira Lopes

Engenheira Ambiental

Funcionário

Júlia Bianek

Estagiária de Meio
Ambiente

Funcionário

Berenice Cador

Analista Administrativo
Júnior
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3.6.

Não Conformidades Registradas

Durante a auditoria foram registradas 02 (duas) Não Conformidades menores, as quais estão
descritas abaixo:
NC N°

01

Processo
Gestão

1.1 letra b.

Florestal

Descrição

da

Critério

Não

Tipo de Não Conformidade

Menor

Prazo para execução
das ações corretivas
30/08/2019

Auditor

PSJ

Procedimento de avaliação de atendimento da legislação PGI 003, rev9 é
inconsistente no registro de avaliações.

Conformidade

O procedimento não permite uma diferenciação clara e objetiva no tocante
à situação “não atendida e “não avaliada” das legislações identificadas.

Análise de Causa

Aplicação inadequada do procedimento
a) Revisar o procedimento PGI 009, deixando claro como será feita a
diferenciação das (1) legislações atendidas com planos de ação, das (2)
legislações plenamente atendidas e das (3) legislações não avaliadas;
usando como base a priorização das legislações apontadas nos Anexos
1 e 2 da norma FSC-STD-BRA-01-2014 V1-0. Prazo: 28/09/2018.

Ação Corretiva

b) Preparar um documento de periodicidade definida onde são
declaradas as legislações que são atendidas com a condução de planos
de ação e quais as constantes na norma FSC-STD-BRA-01-2014 V1-0
não são aplicáveis. Prazo: 07/01/2019.
c) Criar um indicador de acompanhamento das legislações não avaliadas
para conhecimento de todos os envolvidos. Prazo: 28/01/2019.

Status

Encerrado

Relatório de Auditoria – CERFLOR Manejo Florestal – Rev.01

Data: 30/08/2018

93/98

Eficácia:

Sim,

encerrada

em

30/08/19

19 de Agosto de 2017

NC N°

02

Processo
Gestão

de

SST

Critério

1.3 letra e.

Tipo de Não Conformidade

Menor

Prazo para execução
das ações corretivas
30/08/2019

Auditor

PSJ

Falha no programa implementado de gestão de saúde e segurança no
trabalho.
1) Não evidenciados registros de fechamento de não conformidades das
inspeções setoriais realizadas em 2018, conforme solicitado no PGI 006,
rev14 – Incidente, NC e Ação Corretiva e Preventiva.
Descrição

da

Não

Conformidade

2) Não evidenciado banheiro disponível na frente de trabalho de aplicação
de formicida na Fazenda Bugre.
3) Falta de copos individuais na frente de Trabalho – atividade de aplicação
de herbicida mecanizado – Fazenda Becker
4) Kit de emergência incompleto – atividade de aplicação de herbicida
mecanizado – Fazenda Becker

Análise de Causa

Aplicação incorreta do procedimento e não cumprimento de regras de
saúde e segurança já estabelecidas.
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NC N°

Processo

Critério

Tipo de Não Conformidade

Prazo para execução
das ações corretivas

Auditor

a) Revisar o procedimento PGI 006, definindo claramente a
periodicidade das Inspeções Setoriais em frentes próprias e de terceiros,
os prazos para feedback das pendências, bem como o objetivo da
aplicação da ferramenta. Prazo: 12/11/2018.
b) Treinar os responsáveis pelas inspeções setoriais no PGI 006 e na
forma de registro no IsoAction. Prazo: 12/12/2018.
c) Conduzir auditoria interna para verificar se os resultados das
inspeções setoriais estão sendo lançados no IsoAction e se os
feedbacks estão ocorrendo adequadamente. Prazo: 29/03/2019.
Ação Corretiva

d) Realizar reunião com todos os responsáveis pelas frentes de trabalho
próprias para reforçar a necessidade da estrutura da área de vivência
seguir e se instalar antes da chegada dos funcionários ao local de
operação, com melhor uso dos cronogramas do planejamento. Prazo:
28/09/2018.
e) Conscientizar os terceiros sobre as principais abordagens da NR31,
em especial disponibilidade de água, primeiros socorros, áreas de
vivência e comunicação. Prazo: 30/10/2018.
f) Verificar nas inspeções setoriais de saúde e segurança,
periodicamente, as principais questões da NR31 nas frentes próprias e
de terceiros, revisando e incluindo estas questões no check-list. Prazo:
22/03/2019.

Status

Encerrado
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3.7.

Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas

Durante a auditoria foram registradas duas Observações (OBS) que deverão ser analisada
criticamente pela empresa quanto à tomada de ações pertinentes. Esta OBS deve ser analisada
com foco em melhoria contínua dos processos realizados pela empresa no âmbito do CERFLOR.
OBS 01

Processo: Colheita

Embora o monitoramento da colheita esteja sendo realizado, o checklist utilizado: Aferição de
derrubada, não é citado no procedimento de controle da atividade (IPF 061: Planejamento,
controle e treinamento florestal).
OBS 02

Processo: Gestão Florestal

Embora haja um Acordo Coletivo de Trabalho vigente até outubro de 2018, a empresa deve
chegar a um acordo com o SITIPELCO em relação ao horário de trabalho dos trabalhadores
florestais para renovação deste Acordo Coletivo.

4.

CONSULTAS PÚBLICAS

4.1.

Consulta aos órgãos públicos

Como parte do processo de auditoria foi realizada consulta aos seguintes órgãos públicos:
- SITIPELCO: Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel, Papelão, Cortiça, Artefatos de
Papel, Material Plástico, Químicos e Áreas de Reflorestamento de Três Barras e Região:
Hamilton de Lima - Presidente do SITIPELCO: Manifestou o bom relacionamento com a empresa
WestRock, sendo as negociações pautadas dentro de um clima de respeito entre as partes e foco
na melhoria das condições de trabalho. Na visão do Presidente do Sindicato, as condições de
infraestrutura e de segurança nas frentes de trabalho, pessoal próprio e terceirizados são
adequadas.
- IMA: Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina.
Francine Nader – Gerente de Desenvolvimento Ambiental: Manifestou o bom relacionamento com a
empresa WestRock destacando a pró atividade e seriedade da empresa no trato das questões
ambientais e atendimento às solicitações do Instituto. Citou a empresa como modelo em ações
para o meio ambiente e comunidade.
- Fundação Hospitalar de Três Barras - SC
Bárbara Ribeiro da Silva - Gerente de enfermagem: Relato de comentários elogiosos pela
administração do Hospital de Três Barras, bem como pelos pacientes e acompanhante dos quartos,
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acerca da atuação e apoio da empresa WestRock. Em 2018 Investimento médio de R$ 50.000,00
para a reforma de dois quartos no hospital.

4.2.

Reuniões Públicas

Não aplicável. Não foram realizadas reuniões públicas neste evento por se tratar de uma auditoria
de manutenção.

5.

CONCLUSÃO

O Sistema de Manejo Florestal na empresa está implementado de forma adequada nas áreas
cobertas pelo escopo do certificado. Como pontos positivos citamos a rápida disponibilidade de
informações e documentação, além dos elogios pela atuação da empresa na comunidade feito
pelas Partes Interessadas entrevistadas. Não conformidades da auditoria anterior foram encerradas
em Follow-up realizado em junho de 2018. Registrada duas Não Conformidades menores que
deverão ser encerradas até a próxima auditoria.
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION, seguindo os procedimentos de auditoria do
CERFLOR, é favorável a recomendação para manutenção da certificação da empresa:
RIGESA (WESTROCK), 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.
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7. ANEXOS

7.1. ANEXO I: Formulários de Não Conformidades.

7.2. ANEXO II: Pareceres de revisores técnicos

7.3. ANEXO III: Outros documentos pertinentes
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