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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 5 anos na empresa WESTROCK. 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 07 a 11/10/2019, 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
WESTROCK atende às exigências em suas unidades de gestão. Apesar de uma não
conformidade menor ter sido registrada, o manejo florestal 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 3.000 funcionários, em negócios de Papel e Embalagens de Papelão
Ondulado, com uma estrutura integrada com 54 mil hectares de florestas para produção de
fibras, uma unidade de produção de papel e 4 plantas de conversão.
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).

Relatório de Auditoria – CERFLOR Manejo Florestal – Rev.02

5/60

31 de Julho 2019

1.2.

Contatos na Organização para o processo de Certificação

Eduardo Mota – coordenador de SIG. Email: eduardo.mota@westrock.com
Endereço do Escritório Central: Avenida Rigesa, 2929, bairro João Paulo II – Três Barras, Santa
Catarina – CEP 89490-000

1.3.

Localização e Distribuição de Terras de Florestas Plantadas
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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 e 5.556,00 hectares
para outras finalidades (Quadro 01 e Quadro 02).

ÁREAS

Hectares
28.997 ha
22.919 ha
2.592 ha
54.508 ha

Produtivas
Conservação (RL + APP)
Outros usos
TOTAL
Quadro
01:
Quadro
Dezembro/2018)

resumo

com

o

uso

geral

do

solo

%
53,2%
42,0%
4,8%
100%

consolidado

(base:

Área certificada CERFLOR/FSC® no Estado de Santa Catarina
Área de efetivo
Município
Área Total (ha)
Coordenadas Geográficas
plantio (ha)
Bela Vista do Toldo
3.139
457
26°21'34"S
50°26'42"W
Canoinhas
5.238
1.685
26°17'49"S
50°37'57"W
Irineópolis
691
216
26°28'30"S
50°41'44"W
Itaiópolis
1.902
1.012
26°22'56"S
49°51'11"W
Mafra
11.805
7.170
26°08'47"S
50°00'28"W
Major Vieira
3.613
1.625
26°25'04"S
50°23'17"W
Porto União
2.675
1.359
26°18'59"S
50°59'40"W
Timbó Grande
3.150
1.559
26°39'39"S
50°32'17"W
Três Barras
8.792
5.587
26°09'11"S
50°13'24"W
Total
41.004
20.671
Área certificada CERFLOR/FSC® no Estado do Paraná
Área de efetivo
Município
Área Total (ha)
Coordenadas Geográficas
plantio (ha)
Antonio Olinto
3.812
1.808
25°58'56"S
50°06'09"W
Fernandes Pinheiro
370
193
25°31'40"S
50°30'50"W
Lapa
603
214
26°03'09"S
49°58'19"W
Mallet
50
0
25°59'08"S
50°47'57"W
Paulo Frontin
182
121
26°00'08"S
50°48'28"W
Rebouças
77
28
25°39'15"S
50°36'54"W
São João do Triunfo
3.211
1.185
25°38'31"S
50°18'21"W
São Mateus do Sul
5.198
2.852
26°00'01"S
50°24'07"W
Total
13.504
6.401
Total Geral

54.508

27.072

Quadro 02: Relação detalhada das Fazendas do escopo de certificação (Base: Dezembro/2018)
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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,
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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.
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

Relatório de Auditoria – CERFLOR Manejo Florestal – Rev.02

9/60

31 de Julho 2019

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).
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 está evidenciada em documentos da área de Meio
Ambiente, e as áreas naturais, Reserva Legal e Preservação Permanente, pertencentes à
WestRock estão evidenciadas no sistema de informações florestais – ArcGIS.
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
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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
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.
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 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.
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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.
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.
2.1.3. 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
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 WestRock 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
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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 identificados vestígios arqueológicos e paleontológicos nos estudos realizados na
empresa até o presente momento.
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 2016, 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 Socioeconômicas 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.
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 socioeconômico, 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.

Relatório de Auditoria – CERFLOR Manejo Florestal – Rev.02

13/60

31 de Julho 2019

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.

2.2.

Programas Socioambientais e de Relacionamento

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

Monitoramento
Desenvolvimento
Social e

Indicador

2016

Empregos próprios
Empregos terceirizados
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269
268

2018
269
272

31 de Julho 2019

Profissional

Projetos Sociais

Impactos Sociais

Segurança e
Vigilância
Patrimonial

Horas de treinamento
Projetos - apoio à pesquisa científica
Campanhas de conscientização de saúde e
segurança – funcionários e terceiros
Ações socioambientais
Municípios envolvidos em ações
socioambientais
Pessoas envolvidas em ações
socioambientais
Área cedida para parcerias
Mudas distribuídas para Fomento Florestal
Comunidades mapeadas
Reuniões formais com comunidades
Custo com redução de poeira em estradas
Estradas municipais mantidas
Comunicações recebidas das comunidades
durante operações
Acidentes reportáveis com pessoal próprio
Acidentes reportáveis com pessoal
terceirizado
Dias perdidos por acidente
Taxa de acidentes reportáveis
Registro de ocorrências de furto,
vandalismo, invasão, caçadores, pescadores
ou similares
Área monitorada por mês

9.493
4
5

8.687
5
12

6.280
5
14

19
14

17
14

11
16

38.129

29.683

20.944

0
804
58
2
339
639
127

9
442
81
5
434
1.254
76

9
265
102
8
694
2.035
112

1
-

0
-

2
2

1,89
0,38
-

0
0
152

3,06
0,76
85

-

89

91

Quadro 03: Relação dos programas e projetos sociais que são monitorados pela Westrock com os seus
indicadores, de acordo com o escopo da certificação (Base: Dezembro/2018).
Relação dos projetos sociais:
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.
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4. Parcerias Operacionais: Ações que a empresa realiza e que agregam vários benefícios aos
municípios na forma de melhorias em obras de infraestrutura.
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).

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.
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Em 19 de outubro de 2005 o CERFLOR passou a ser reconhecido pelo Programme for the
Endorsement of Forest Certification (PEFC). O PEFC é um conselho sem fins lucrativos, que atua
de forma independente, tendo sido fundado em 1999 com o objetivo de promover o manejo florestal
sustentável em todo o mundo.
Atualmente conta com 25 sistemas de certificação florestal reconhecidos que passaram por
avaliações técnicas. No Brasil o reconhecimento se deu por intermédio da CGCRE, que atua como
organismo acreditador, estabelecendo regras específicas para o sistema de certificação do
CERFLOR. Maiores informações podem ser obtidas pelo website www.pefc.org.
O CERFLOR contempla um conjunto de princípios, critérios e indicadores, incluindo requisitos
ambientais e sociais, a serem atendidos pela organização auditada. No processo de avaliação
todos os requisitos normativos são verificados nas unidades de manejo, objeto da certificação.
São ao todo 05 (cinco) Princípios, relacionados às atividades de manejo florestal, como indicado a
seguir:
Princípio 1: Cumprimento da Legislação;
Princípio 2: Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto, médio e longo prazos, em
busca da sua sustentabilidade;
Princípio 3:

Zelo pela diversidade biológica;

Princípio 4:

Respeito às águas, ao solo e ao ar;

Princípio 5:

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

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

Identificação do OCF – Organismo de Certificação

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) está credenciado pela CGCRE para realização de
certificações de manejo de florestas plantadas com base na norma NBR 14789:2012, podendo
emitir certificados com a logomarca deste organismo credenciador.
O objetivo do BVC é realizar serviços de certificação com alta credibilidade, sendo este o motivo
pelo qual optou em realizar tais certificações de acordo com os requisitos do Sistema Brasileiro de
Certificação.
Dados para Contato
Escritório São Paulo:
BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)
Sr. Bruno Bomtorin Moreira : 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: bruno.moreira@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
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3.4.

Descrição do Processo de Auditoria

O processo de auditoria de certificação do CERFLOR compreende:


Planejamento inicial da auditoria;



Planejamento e realização das reuniões públicas;



Definição da equipe de auditoria;



Avaliação documental quanto ao atendimento do CERFLOR;



Avaliações de campo quanto ao atendimento do CERFLOR;



Emissão e publicação do relatório de auditoria;



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



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



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

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

Luiz Juvêncio C. Quaglia

Auditor líder

Nelson Luiz Bastos

Auditor

Pedro José da Silveira Jr.

Auditor
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Formação Acadêmica
Biólogo (UFBa.), Lic. MSc em Ecologia e Biomonitoramento.
Pós-grad. em Tecnol. Ambientais em Indústrias
Florestais, Auditor da Qualidade (ISO 9001), Meio Ambiente, (ISO 14001),
OHSAS 18001, ISO45001, CEFLOR (NBR 14789/14790),
FSC CoC e MSC CoC.
Eng. Florestal, Auditor de Meio Ambiente (ISO 14001), CERFLOR (NBR
14789 e 14790), FSC Manejo e CoC, Relatório de
Sustentabilidade, GRI;
Eng. Florestal, MSc. Saneamento, Meio Ambiente, Auditor líder de: ISO 9K,
14K, OHSAS 18000, CERFLOR; FSC,
Crédito de Carbono e Rel. Sustentabilidade;
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3.4.2. Planejamento de Reuniões Públicas
As reuniões públicas têm como objetivo identificar recomendações, questionamentos, denúncias e
demais demandas das partes interessadas, referentes aos princípios do CERFLOR, permitindo ao
Bureau Veritas Certification avaliar, durante o processo de auditoria, as questões relevantes
registradas.
É importante esclarecer que a empresa auditada não participa ativamente das reuniões em função
do objetivo destas.
Foi realizada uma reunião pública no dia 09/10/2019, no Município de Major Vieira - local: Centro
Comunitário de Major Vieira - R. Pref. Otávio Tabalipa, 1535 - Centro, conduzida pelos membros da
equipe de auditoria.
A escolha do município foi feita em função da representatividade regional deste, considerando
ainda as atividades da empresa auditada, facilidade de acesso e existência de instalações
adequadas para a realização das reuniões.
A documentação gerada no planejamento e realização das reuniões públicas compreende: convites
emitidos, questionários de consulta pública preenchidos por partes interessadas, listas de presença
nas reuniões públicas e Questionamento de partes interessadas. Todos estes registros estão
mantidos pelo Bureau Veritas Certification como parte do processo de auditoria da empresa.
Os questionamentos pertinentes, gerados nas reuniões públicas, foram inseridos neste relatório,
contemplando as respostas da empresa, assim como avaliação por parte do Bureau Veritas
Certification. É importante ressaltar que apenas questões relacionadas aos Princípios do CERFLOR
foram contempladas neste relatório.
3.4.3. Planejamento e Realização da Auditoria
De acordo com e Escopo de Certificação pretendida, foram executadas as seguintes atividades:
análise de documentação, verificações em campo, entrevistas com colaboradores da empresa,
prestadores de serviços e partes interessadas.
Foi também avaliado o parecer da empresa sobre os questionamentos, recomendações e
comentários das partes interessadas, enviados através de questionários específicos do CERFLOR
e identificados nas Reuniões Públicas, referentes ao manejo florestal da empresa frente os critérios
do CERFLOR.
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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.

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

Na verificação das evidências de atendimento ao Princípio 1 (Cumprimento da legislação), o
empreendimento florestal WESTROCK realizou gestões através de atitudes e ações que
asseguraram o cumprimento das legislações federal, estadual e municipal em vigor. A legislação
nacional, os acordos e os tratados internacionais aplicáveis foram identificados e divulgados aos
setores envolvidos no seu cumprimento, atendendo aos critérios e indicadores descritos em 3.1.1 a
3.1.3 da Norma ABNT NBR 14789:2012. Para este princípio, considerando todos os critérios e
indicadores verificados, não foi registrada nenhuma não conformidade. Contudo, nesta auditoria de
recertificação foi avaliada a eficácia das ações corretivas em relação às 02 (duas) Não
Conformidades menores registradas na 4ª auditoria de manutenção de 2018. As informações das
ações corretivas estão evidenciadas no relatório emitido em 2018, com auditoria de manutenção
realizada no período de 27 a 30/08.
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3.5.1.2.

Princípio 2

Para a organização atender o Princípio 2 - Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto,
médio e longo prazo, em busca da sua sustentabilidade, o manejo florestal da WESTROCK,
Divisão Florestal foi avaliado. Conforme as evidências apresentadas, a organização WESTROCK
planejou e executou o seu manejo florestal de acordo com os requisitos normativos. Neste caso, a
organização avaliada promoveu atitudes que levou em consideração o uso racional dos recursos
florestais, desde a matéria-prima produzida, os produtos secundários ou os serviços prestados pela
floresta. Foi verificado que a organização gerenciou seus plantios e ativos florestais de modo que a
atividade não ocasionou exaustão de recursos naturais renováveis.

Os critérios e indicadores a aplicados neste Princípio foram os itens de 3.2.1 a 3.2.4 da Norma
ABNT NBR 14789:2012. Contudo, na amostragem realizada no processo de Colheita Florestal, foi
registrada uma não conformidade menor no critério 3.2.1 – indicador letra a, com falha na
identificação dos aspectos e impactos ambientais na Matriz MAIA – Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientais da WESTROCK. Não foram identificados os impactos na paisagem com a retirada da
cobertura dos plantios comerciais; impacto na compactação do solo com o uso das máquinas
florestais e impactos na fauna, com afugentamento dos animais para as áreas de APP e reserva
legal. A organização apresentou suas ações corretivas e será objeto de avaliação da sua eficácia
na próxima auditoria de manutenção prevista para 2020.

3.5.1.3.

Princípio 3

Na verificação do atendimento ao Princípio 3 - Zelo pela Diversidade Biológica, foi evidenciado que
a organização WESTROCK realizou o manejo dos plantios comerciais de Pinus e Eucaliptus de
modo a minimizar os impactos negativos de sua atividade silvicultural sobre a flora e a fauna
nativas. Foi evidenciado o atendimento a princípio de zelo pela manutenção da diversidade
biológica, atendendo aos critérios e indicadores descritos em 3.3.1 a 3.3.6. Na amostragem
realizada na WESTROCK durante a auditoria de recertificação, não foi registrada nenhuma não
conformidade.
3.5.1.4.

Princípio 4

A organização WESTROCK – Divisão Florestal, para atendimento ao princípio 4 (respeito às águas,
ao solo e ao ar) aplicou no manejo silvicultural de Pinus e Eucalipto e nos demais programas de
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desenvolvimento tecnológico, práticas de gestão e operação levando em consideração a
conservação do solo, dos recursos hídricos e do ar. Na amostragem realizada na organização,
envolvendo as atividades operacionais e de gestão nas Fazendas amostradas nos municípios sob
sua área de atuação, foram evidenciadas as conformidades nas práticas silviculturais de campo, na
colheita florestal e na gestão dos resíduos e dos defensivos agrícolas. Foram verificados também
relatórios e registros de monitoramento dos recursos hídricos e de resíduos sólidos. O plano de
manejo florestal da WESTROCK, código MGI 032, na sua revisão 11, de 04/04/2019, apresenta
várias informações das características do solo da região sob a influência do empreendimento.
Neste princípio, na amostragem realizada, não foi registrada nenhuma não conformidade.
3.5.1.5.

Princípio 5

Para atender o Princípio 5, a organização estabeleceu ao longo dos últimos 4 anos uma sistemática
de desenvolvimento socioambiental e econômico na região em que se insere a atividade de manejo
florestal. De forma mais específica, a organização implantou uma política de relacionamento com
os trabalhadores florestais e comunidades locais nos municípios incluídos no escopo de sua
certificação. A organização WESTROCK também evidenciou os pontos positivos das atividades
florestais nos aspectos sociais, ambientais e econômicos. Nos projetos sociais e nos
relacionamentos com as partes interessadas, foi evidenciado que a organização estabeleceu ações
que incentivou os programas de interesse comunitário, a fim de melhorar as condições de vida da
comunidade local. Os critérios e indicadores avaliados nesta auditoria de recertificação
compreenderam os itens 3.5.1 e 3.5.2. Na amostragem realizada nesta auditoria de recertificação
de 2019, não foi registrada nenhuma não conformidade neste princípio.

3.5.2. Relatório Detalhado – Evidências da Equipe de Auditoria

PRINCÍPIO 1 – Critério 1.1 - Atendimento aos requisitos legais:
- Verificado atendimento do indicador: 1.1 a – Existência de procedimento da identificação da
legislação e outros requisitos aplicáveis às áreas de manejo florestal, como os da OIT nº 169 e da
Declaração das Nações Unidas sobre o Direito dos Povos Indígenas.
1.1 b – Evidência de registros que comprovem o atendimento a legislação:
- Verificado o procedimento de acompanhamento de requisitos legais, controle da documentação
no sistema ISODOC, procedimento PGI-003, revisão 10, com data de aprovação de 07/03/2019 –
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Identificação de Requisitos Legais, que tem como principais objetivos identificar e acessar os
Requisitos Legais e Outros Requisitos aplicáveis às atividades, produtos e serviços desenvolvidos
pela Divisão Florestal, além de analisar o atendimento legal e normativo, incluindo: regulamentos
florestais, ambientais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e tributários.
- A metodologia de atualização e verificação dos requisitos legais é realizada através da empresa
de consultoria Premier Ambiental, que realiza o levantamento dos requisitos legais e outros
requisitos, no âmbito Federal, Estadual e Municipal relativas às atividades florestais, com
frequência mensal. Após o levantamento é verificada a real situação das atividades relacionadas ao
manejo florestal, através de entrevistas, análise de documentos, verificação do levantamento de
aspectos e impactos, consolidando-se o Gerenciamento de Requisitos Legais, com envio para a
equipe da Westrock para a verificação da aplicabilidade ou não dos requisitos.
Os requisitos legais e outros requisitos constantes do LegNET são atualizados mensalmente pela
empresa contratada, que envia a mencionada atualização pela Internet. A atualização consiste
basicamente na inclusão ou exclusão de requisitos no LegNET e consolidação de textos, quando
da ocorrência de alterações em seu conteúdo para verificação do atendimento.
Verificada a planilha de Requisitos Legais, atualizada no dia 25/09/2019, contendo as informações
da situação de requisitos (ambientais, DRH Convenções do OIT, Segurança e Saúde do
Trabalhador, Pesquisa Florestal, Comercial, Manejo, Saúde) aplicáveis, com 99 registros não
aplicáveis, 8 registros de requisitos potenciais (aplicação futura), 32 registros de legislação
revogadas, 38 requisitos atendidos e 107 legislação de conhecimento, com o total de 286 diplomas
legais.
O Banco de Dados dos requisitos legais do LegNET atualizados mensalmente pela empresa
contratada Premier Ambiental, que envia a mencionada legislação pela internet. Verificado registro
do sistema LegNET correspondência via internet atutalizada no dia 07/10/2019, com 2 requisitos
legais para serem verificados pela equipe do SIG – Sistema Integrado de Gestão, protocolo
informativo 6741 – Instrução Normativa Conjunta nº 08, de 27/09/2019, publicado no Diário Oficial
da União no dia 04/10/2019, órgão emissão Instituto Chico Mendes, e o protocolo informático 6739,
Lei 13879, de 03/10/2019, publicado no Diário Oficial da União no dia 04/10/2019, órgão emissor
Poder Legislativo.
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Evidenciado a informação no sistema LegNET sobre a verificação do requisito da Convenção 169,
de 20/06/2002, atualizada no dia 14/05/2019 pela empresa Westrock, como não aplicável, porque
não existem terras indígenas nas áreas de manejo florestal.
Verificado registro Portaria IBAMA, nº 06 de 03/04/1992, sobre a lista oficial das espécies da flora
brasileira ameaçadas de extinção a relação que apresenta. Ok, atendido.
Verificado registro da legislação Lei Federal, código florestal, Lei nº 12651, de 25/05/2012, que
institui o novo código florestal e sobre a proteção da vegetação nativa.

PRINCÍPIO 1 – Critério 1.2
- Uso e ocupação de terras: Verificado o planejamento de médio prazo para regularização das
terras, programação para o levantamentos e cadastro no SIGEF - Georreferenciamento de Imóveis
Rurais, ao longo dos anos 2019, 2020 e 2012, com o total de 30.603,71 hectares regularizados e
23.904,29 que ainda faltam a regularização das áreas no SIGEF, do INCRA, para a regularização
da documentação fundiária dos imóveis cadastrados no escopo da certificação, no total de 54.508
hectares.
- Evidenciadas ações para Gestão de conflitos: Verificados os registros de processos judiciais em
contestações sobre áreas de terra. Foram identificados e processos de manutenção de posse n.
0304427-20.2016.8.24.0015, com processo de reintegração de posse.
- Evidenciado o controle das informações sobre a Ação Reivindicatória, segundo os autos nos
processos 0300958-29-2017.8.24.0015, com processo de verificação de autenticidade de
assinatura, alegado pela parte interessada, com suspeita de alteração. Verificado registro de
manifestação com rejeição dos embargos no dia 27/08/2019. Verificado o Certificado registro de
ação de usucapião, auto 0003906.80.2010.8.24.0041, de 2010. Evidenciado registro atual com data
de 27/08/2019, com apresentação de novo material descritivo. Evidenciado registro de contestação
de incorreção da linha divisória em sua confrontação.
- Evidenciado registro de ação reivindicatória, processo 0500128-67.2013.8.24.0032, com alegação
de invasão da área confrontante em ‘15 hectares. Evidenciado acompanhamento do processo no
dia 27.08.2019 com julgamento no Tribunal de Justiça negando provimento ao recurso dos autores,
com esgotamento do prazo para novos recursos, com improcedência da ação.
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- Evidenciado a sistemática de acesso ao sistema SIGEF - Sistema de Gestão Fundiária,
desenvolvido pelo INCRA para a gestão de informações fundiárias do meio rural brasileiro.
- Evidenciados no sistema SIGEF 165 imóveis rurais cadastrados, com identificação do nome da
fazenda, nome do detentor do imóvel, área do imóvel, CNS, número do cartório e número da
matrícula.
- Verificado o registro de 3 fazendas, Fazenda Antinha, do município de Timbó Grande - SC, com
446,62 ha, situação certificada, com registro em cartório, matrícula n. 9437. Fazenda Experimental,
com 1289ha, situada no município de Três Barras, SC.

Princípio 1. Critério 1.3 - Legislações trabalhistas, previdenciária e tributária.
Programa de gestão de segurança e saúde no trabalho.
- A equipe de Segurança do trabalho é composta de 5 técnicos de segurança, para atuação
exclusiva na área florestal.
- Evidenciado PPRA da Westrock- Divisão Florestal, de Janeiro de 2019, valido até Janeiro de
2020, realizado pela Ambientec 2020. Consolidado com o PCA - Programa de Conservação
Auditiva e o PPR - Programa de Proteção Respiratória.
- Verificado também para a Westrock o LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais de
Trabalho, realizado na mesma data e pela mesma empresa.
- Verificação do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. PCMSO realizado
pelo Dr. Rodrigo Gonçalves conforme registro apresentado na auditoria. A equipe de saúde
ocupacional é composta por 1 médico do trabalho, 1 enfermeira, e 1 auxiliar de enfermagem.
- Foi evidenciado que a organização estabeleceu para a documentação do trabalhador antes da
liberação dos serviços na admissão os seguintes documentos, a depende da função, como ASO,
Ficha de EPI, evidenciada ficha de controle individual de EPI do funcionário Adão Sidnei Odovane,
operador de processador florestal, Ficha de Registro, Carteira de Trabalho, Treinamentos
obrigatórios por lei a depender da função, CNH se conduzir veículos dentro da área da Westrock,
Análise de Segurança da Tarefa, Exames periódicos anuais. Para os colaboradores demitidos, a
organização definiu os documentos necessários para atender os requisitos legais trabalhistas como
cópia do ASO demissional, evidência da demissão e devolução do crachá da Westrock.
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- A equipe de Segurança do Trabalho (SESMT), realiza auditorias nas empresas contratadas
abrangendo: as atividades de cumprimento da legislação trabalhista dos trabalhadores
terceirizados, contendo as informações sobre o uso de equipamentos de proteção individual – EPI’,
Gerenciamento de Riscos, matriz de treinamento, controle de máquinas, checklists de veículos e
equipamentos e extintor, controle de ações legais dos programas (PPRA, PCMSO, LTCAT, AET),
auditoria comportamental e controle de funcionários .O SESMT também realiza o controle dos
indicadores de segurança compilado de todos os prestadores de serviços.. Evidenciado o relatório
de 10/2019. DEC (Dailly Equipment Care).
Sobre os funcionários próprios. Foi evidenciado no portal ELO a existência de controle de
treinamentos obrigatórios ou não para todos os funcionários, folha de pagamento, ponto férias,
benefícios, pré-cadastro admissional, rescisões trabalhistas, ASO´s, escolaridade, endereço do
funcionário terceirizado, nº da Carteira de Trabalho – CTPS.
Evidenciada a Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019 , registrada no TEM em 28/11/2018 e o
TERMO ADITIVO, registrado em 18/01/2019.

PRINCÍPIO 1 – Critério 1.3
- Verificação do programa de gestão de segurança e saúde no trabalho.
- A equipe de Segurança do trabalho é composta de 5 técnicos de segurança, para atuação
exclusiva na área florestal.
- Evidenciado PPRA da Westrock- Divisão Florestal, de Janeiro de 2019, válido até Janeiro de
2020, realizado pela Ambientec 2020. Consolidado com o PCA - Programa de Conservação
Auditiva e o PPR - Programa de Proteção Respiratória.
- Verificado também para a Westrock o LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais de
Trabalho, realizado na mesma data e pela mesma empresa.
- Verificação do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. PCMSO realizado
pelo Dr. Rodrigo Gonçalves conforme registro apresentado na auditoria. A equipe de saúde
ocupacional é composta por 1 médico do trabalho, 1 enfermeira, e 1 auxiliar de enfermagem.
- Foi evidenciado que a organização estabeleceu para a documentação do trabalhador antes da
liberação dos serviços na admissão os seguintes documentos, a depende da função, como ASO,
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Ficha de EPI, evidenciada ficha de controle individual de EPI do funcionário Adão Sidnei Odovane,
operador de processador florestal, Ficha de Registro, Carteira de Trabalho, Treinamentos
obrigatórios por lei a depender da função, CNH se conduzir veículos dentro da área da Westrock,
Análise de Segurança da Tarefa, Exames periódicos anuais. Para os colaboradores demitidos, a
organização definiu os documentos necessários para atender os requisitos legais trabalhistas como
cópia do ASO demissional, evidência da demissão e devolução do crachá da Westrock.
- A equipe de Segurança do Trabalho (SESMT), realiza auditorias nas empresas contratadas
abrangendo: as atividades de cumprimento da legislação trabalhista dos trabalhadores
terceirizados, contendo as informações sobre o uso de equipamentos de proteção individual – EPI’,
Gerenciamento de Riscos, matriz de treinamento, controle de máquinas, checklists de veículos e
equipamentos e extintor, controle de ações legais dos programas (PPRA, PCMSO, LTCAT, AET),
auditoria comportamental e controle de funcionários .O SESMT também realiza o controle dos
indicadores de segurança compilado de todos os prestadores de serviços.. Evidenciado o relatório
de 10/2019. DEC (Dailly Equipment Care).
- Sobre os funcionários próprios. Foi evidenciado no portal ELO a existência de controle de
treinamentos obrigatórios ou não para todos os funcionários, folha de pagamento, ponto férias,
benefícios, pré-cadastro admissional, rescisões trabalhistas, ASO´s, escolaridade, endereço do
funcionário terceirizado, nº da Carteira de Trabalho – CTPS.
- Evidenciada a Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019, registrada no TEM em 28/11/2018 e o
TERMO ADITIVO, registrado em 18/01/2019.
- No momento da auditoria existiam 25 empresas terceirizadas, sendo 2 com atuação na silvicultura
(Marcelo Peres e Vale do Tibagi) 4 em colheita e 19 outras atividades: logística, manutenção,
segurança patrimonial, etc. Evidenciados PPRA e PCMSO de todos estes subcontratados.
Verificado no SESMT também: OS de Segurança e AST – Análise de Segurança da Tarefa,
- No crachá de identificação, (green card) evidenciado também, consta a habilitação para acessar
as áreas operacionais sendo mecanismo de monitoramento do treinamento e documentação legal
exigida para cada atividade laboral.
- No sistema ISODOC gerenciador de documentos operacionais e de segurança: instruções de
trabalho, AST – Análise de Segurança da Tarefa, procedimentos de segurança
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- Realizadas consultas para diversos funcionários e verificada toda esta rastreabilidade da
informação trabalhista, tais como: ficha ou livro de registro, ASO admissional, CTPS, CNH e cursos
específicos para cada atividade.
- Verificado a Planilha de Controle de Obrigações Acessórias onde todos os tributos legais estão
controlados, Comprovante de recolhimentos Guia de INSS, FGTS, GFIP, CND municipal, estadual
federal e de FGTS.
- Evidenciadas as situações de atendimento das CND´s municipais, estadual e federal da Westrock:
(CND município Três Barras n. 2156/2019). Certificado de Regularidade do FGTS – CRF nº
2019083005381975484865.
- Nos funcionários terceirizados, é exigida na admissão, a seguinte documentação: ASO, ficha de
EPI, ficha de registro, CTPS e os certificados dos treinamentos. Evidenciados ASO´s de 4
funcionários da Peres, todos na validade.
- Foi realizada inspeção uma nas instalações das frentes operacionais, área de vivência da
manutenção florestal (controle de Formigas), serviço próprio, Região 7 - Fazenda Bugre, talhão
134, município de Três Barras.
- Igualmente, foi realizada uma inspeção nas atividades de silvicultura (Picador de Resíduos),
sendo um serviço terceirizado pela Vale do Tibagi, Região 7, na Fazenda Caraguatá, talhão 39,
município de Três Barras, segundo as recomendações da NR 3. Foi evidenciadas conformidade
nas áreas de refeição, disposição temporária de resíduos, dispositivo identificados de coleta
seletiva, lixo orgânico, controle de temperatura das refeições servidas em campo, dispositivo para
banheiro privativo, água para lavagem das mãos, sabonete e papel toalha, com trailer, mapa de
risco kit de primeiros socorros, maca, e colete cervical, rádios de comunicação, FISPQ, água
potável.

Princípio 2 – Critério 2.1
Auditoria WestRock - Meio Ambiente: Critério 3.2.1 – Aspectos e Impactos.
- Verificado a Matriz de Aspectos e Impactos. MAIA - 001 - Administrativo, Meio Ambiente,
Segurança, Comercial, Direção, Silvicultura - MAIA - 002; Colheita - MAIA- 003; Logística MAIA004; Manutenção - MAIA005, Pesquisa MAIA- 006; Planejamento Florestal - MAIA 007.
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- Verificado o registro da Matriz de Aspectos e Impactos MAIA 002 - Silvicultura. Melhorar a
especificação do aspecto de aplicação de herbicidas e aplicação de fertilizantes. Os dois aspectos
estão na mesma categoria de impactos no solo e na agua.
- Foram evidenciadas as informações controladas das Matrizes: MAIA04 – Logística; MAIA05 Manutenção. Risco de Explosão e incêndio com aplicação de gases acetileno - oxigênio e GLP.
MAIA 06 - Pesquisa Florestal. Não havia a identificação de utilização de clones.
- Evidenciada a matriz MAIA 05 - Colheita – Foi registrada uma Não Conformidade, com falha na
identificação do impacto ambiental alteração na paisagem, associado a colheita florestal com
impacto também na flora e fauna com impacto nos corredores biológicos, com a retirada da
vegetação. Não havia de identificação de situação anormal para incêndio em equipamentos de
colheita florestal.
Princípio 2 Critério 2.1 Documentação evidenciada
Evidenciadas as pastas atualizadas de controle dos procedimentos nas frentes operacionais:
Documentação evidenciada: Microplanejamento de colheita; Boletim diário de trabalho; Checklist da
manutenção; Diálogo diário de segurança; IMA 073, IT (instrução de trabalho) Controle de
Formigas; IMA 062 IT Controle de Vazamentos; IMA 063 IT Controle e Descarte de Resíduos; IMA
064 IT Conscientização do Uso de Produtos Químicos;
Na organização Vale do Tibagi, foram evidenciadas as seguintes documentações controladas:
Laudo de emissão de fumaça preta; Análise de riscos de equipamentos NR12; AET Análise
Ergonômica do Trabalho; PP Mapa dos talhões; Planilha de controle da temperatura dos alimentos
(outubro /2019); PPRA, PCMSO; S.T.E.P. (pare /pense/avise/ planeje), ferramenta pessoal de
reconhecimento de riscos n. 1193.

Princípio 2 - Critério 2.2 e 2.3 - Plano de Manejo Florestal e Programas de treinamento.
- Verificado no documento Plano de Manejo Florestal, MGI 032, versão 11:
- Descrição dos recursos florestais a serem manejados (54.508,00 ha). No plano de manejo
florestal apresentado pela organização, foram evidenciadas as seguintes informações:
- Técnicas de manejo florestal; Justificativa da viabilidade econômica; estimativas de crescimento e
produção por espécie; taxa de colheita de produtos florestais (madeira para celulose) e seleção de
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espécies (eucaliptos e pinus); plano de contingência no caso de incêndios; inventário florestal;
Fontes alternativas para obtenção de matéria prima: fomento florestal e/ou compra no mercado.
- Evidenciada a informação do responsável pelo Plano de Manejo: Guilherme Resende da Cunha
Rubini, com registro no CREA SC: 046899-1 e CREA PR: 29771/D.
- Evidenciadas as informações dos monitoramentos do manejo florestal, assim descritos:
Biodiversidade, impactos ambientais, clima, conservação, projetos e impactos sociais, segurança e
vigilância patrimonial, exploração florestal, crescimento florestal, eficiência do manejo, informações
financeiras.
- Evidenciado o documento: Resumo Público do Plano de Manejo, 2019. 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.

Princípio 2 – Critério 2.3
- Atividade de plantio.
- Evidenciado o procedimento como instrução de trabalho ISI-072 – Plantio, versão 14, aprovado
em 12/05/2017.
- Verificado o microplanejamento das atividades de silvicultura – Plantio de eucalipto, talhão 81,
Fazenda Bishopp, Região do município de Mafra, com 42 hectares, contendo as informações sobre
a descrição do talhão, identificação dos clones, quantidade, produtividade da operação esperada e
observações sobre segurança do trabalhador e meio ambiente.
- Evidenciadas as informações dos clones nº 6201 e clone 7308, com o total de 31050 mudas.
- Verificado o registro rastreável de ordem de serviço, O.S. 123, para a empresa Peres
Agroflorestal, para plantio de Eucalipto dunni, com espaçamento 2,30 x 3,00, com mapa de
localização das áreas de APP, Reserva Legal, sistema viário e localização dos talhões.
- Evidenciadas informações rastreáveis do viveiro de mudas, fornecedor da Westrock, empresa
Tecnoplanta Florestal, registro Renasem nº RS-00972/2006, com responsável técnico RS02246/2012, espécies E. dunnii, clones WRK 6201 e WRK 7308, com registros de lotes 1050404/19
e 1080103/19, respectivamente.
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- Evidenciadas as informações de preparo do solo, com subsolagem norma, com subsolador
posicionado para 40 cm, com aplicação de Lama de Cal e Superfosfato Triplo.
- Verificado registro de treinamentos em registro de DDS, com participação de 19 pessoas.
- Evidenciada a planilha de registro de controle de temperatura das marmitas para serviços de
almoço dos trabalhadores florestais, com valores médios em cerca de 60,0°C, em conformidade
com os requisitos da Vigilância Sanitária.
- Na inspeção dos veículos tipo ônibus, utilizados para o transporte dos trabalhadores e também
servindo como área de vivência, com instalações de banheiro e maca de primeiros socorros. Foi
verificado o registro do veículo placa KQF 1185, município de Três Barras, com registro RENAVAM
nº 115902350, 2019, e registro de licença de transporte de passageiro S.C, nº 8915, com certificado
de registro cadastral 315244, com validade até 15/10/2019. Para o motorista Sr. Cidnei, foi
evidenciado o registro nº 04044136353, com validade 09/09/2019. Para o motorista Sr. Marcelo, foi
evidenciado o registro do ônibus placa BXI 7174, com licença de transporte de passageiro, nº
924/2017 – SC.

Princípio 2 - Critério 2.3.
Controle de Formigas Cortadeiras
A infestação de formigas cortadeiras em áreas de plantios de Pinus spp, é muito baixa.
Nesta atividade de combate a formigas é realizado o controle com aplicação da dose de 0,5 kg/ha
de sulfluramida (MIPS 2%) apenas em áreas de divisas com vizinhos, nas bordaduras de áreas de
nativas (APP`s e Reserva Legal) e eventuais caieiras internas do talhão. Foi evidenciada esta
operação com 4 funcionários próprios, distribuindo os saquinhos das iscas formicidas, na Região 7,
Fazenda Bugre, talhão 134, município de Três Barras. Realizam aproximadamente 60 ha/dia,
equipe dedicada somente a esta atividade em toda a WESTROCK.
Evidenciadas as informações e registros da FISPQ do produto formicida, procedimento IMA 073, IT
– instrução de trabalho - Controle de Formigas, IMA 062 IT Controle de Vazamentos, IMA 063 IT
Controle e Descarte de Resíduos e a instrução de trabalho IMA 064 IT Conscientização do Uso de
Produtos Químicos.
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Picador de resíduos florestais
Verificado atividade com serviço terceirizado pela Vale do Tibagi Serviços Florestais, Região 7,
Fazenda Caraguatá, talhão 39, município de Três Barras. Atuam com 21 funcionários em 2 turnos.
Operação já consolidada a mais de 5 anos, com ótimo desempenho operacional evidenciado no
aproveitamento dos resíduos florestais. Esta empresa além das máquinas que trabalham em
conjunto com o picador de resíduos, também possui 4 caminhões especializados com piso móvel
(Mercedes 2644 AXOR) no transporte e descarga de resíduos para a fábrica da Westrock em Três
Barras. Possuem 2 picadores adaptados com facas para a geração de biomassa eucaliptos e um
de martelo para biomassa de pinus.
Verificado o Módulo composto de pá carregadeira com garra frontal CAT 924, escavadeira CAT 320
FM e o picador de resíduos, produzindo entre 650 a 700 ton / dia de biomassa para queima nas
caldeiras da fábrica.
Evidenciado na área de vivência: pasta com ITS, laudo de emissão de fumaça preta, D.D.S.,
análise de riscos de equipamentos NR12, AET Análise Ergonômica do Trabalho, PPRA, PCMSO,
pasta com documentação legal de todos os 21 funcionários: ASO, EPI, OS. Evidenciada a S.T.E.P.
(pare /pense/avise/ planeje),,ferramenta pessoal de reconhecimento de riscos n. 1193.
- Procedimento P-17, revisão 09: Treinamento, conscientização e competência
- Plano de treinamentos para 2019: discriminado por cargo e os treinamentos específicos. Abas
contendo o título do treinamento, colaboradores, cargo, data do último treinamento e vencimento
deste.
- Cronograma de treinamentos em SST e MA para 2019, revisão 03.
- Registro do treinamento NR31 - Permissão de trabalho, em 16 e 28/05/2019
- Registro do treinamento NR20 – Combustíveis inflamáveis, em 09 a 12/07/2019
- Controle de frequência no treinamento sobre operação de máquinas de pátio (Libher) realizado
nos dias 10 e 12/09/2019
- Controle de frequência no treinamento sobre Brigada realizado no dia 26/01/2019
- Controle de frequência no treinamento sobre operação de processador florestal realizado no dia
18/09/2019

Relatório de Auditoria – CERFLOR Manejo Florestal – Rev.02

33/60

31 de Julho 2019

Princípio 2 – Critério 2.4

- Verificada a planilha de Controle de Entrada e Saída de Caminhões, com os dados data, ordem
de chegada na sequência da planilha, horário de chegada na balança, horária de saída da balança
para o campo, tempo de espera para carregamento, horário de chegada com o caminhão
carregado, tempo de espera aguardando a nota fiscal, horário da saída da fazenda, somatória do
tempo de balança.
- Verificado o controle de informações e gestão sobre o status da balança, placa do caminhão,
nome da transportadora, região - fazenda onde foi carregado, talhão, fazenda, município, número
da guia, número da nota fiscal, tara do caminhão vazio, valor do peso bruto com geração do valor
automático liquido, produto, diâmetro e comprimento, espécie, origem (plantio próprio ou terceiro),
origem da produção de processamento, empresa que fez o carregamento, local e condições de
clima no dia do transporte.
- Verificado o Registro de Calibração da Balança, Weight Tech, número de série PI454A14419344,
com número do INMETRO 12245223, número do PAM 048/2009, e número da marca de reparo, n.
23.105.049-5, realizado no dia 08/08/2019, com ficha de manutenção n. 1714, executado pela
empresa Balanças Rinnert.
- Verificado registro de Guia de Serviço, número 193784, com entrada dia 10/10/19, Fazenda Paul,
placa do caminhão CXA-5043, transportadora Trans Passarinho Ltda, como guia de venda.
- Verificado registro de guia de transferência de madeira para a fábrica, Guia de Serviço, n. 193759,
entrada dia 10/10/19, placa do caminhão, MKF-2862, Transportadora: Transporte e Serviços Olsen,
com peso do caminhão de 20.870 Kg. Tara. Peso Bruto após carregamento de 56950 Kg. do talhão
41, região 04, Fazenda Paul, com nota fiscal n.691790, emitida no dia 10/10/19.
- Evidenciado o Planejamento de colheita com as informações de localização e operação do
picador. Verificado as informações sobre a definição da localização prioritária para o preparo do
solo, para áreas de plantios, a depender da janela de plantio para eucalipto ou pinus. Janela de
eucalipto de setembro a janeiro do ano seguinte. Pinus. Janeiro a setembro.
- O cliente principal da biomassa resultante dos resíduos florestais, ponteiras e galhos é a própria
fábrica da Westrock. Verificado registro de produção de resíduos, com valores controlados, de
acordo com a planilha de Monitoramento Técnico-Econômico, com valores de Produção de
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Cavacos para a Biomassa, com meta para 2019 de 6000 toneladas por mês, com valor atual médio
obtido de 8300 toneladas até julho de 2019.
- Verificadas as informações controladas de acordo com o procedimento interno ISI 080 Processamento e Transporte de Resíduos, versão 05, de 13/06/2016, contendo as informações
para a execução das atividades de processamento de resíduos florestais e transporte de cavacos,
oriundos dos processos de colheita de madeira na Divisão Florestal.

Princípio 3 – Critério 3.1
- Evidenciado a sistemática de Pesquisa e Desenvolvimento do material genético utilizado nos
plantios comerciais da Rigesa, para as espécies de coníferas de Pinus taeda e Pinus elliotii e das
espécies de Eucaliptos de E. dunnii e E. benthamii.
- Programa de melhoramento genético. Evidenciadas as informações da gestão de melhoramento
genético com 4 espécies principais, sendo 2 Pinus (Pinus taeda - Pinus elliottii) e 2 espécies de
Eucaliptus (E. dunnii - E. bentami). Para o Pinus, o corte comercial é realizado com 15 anos. Para
as espécies de eucaliptos cie. Banco de famílias para Pinus, com definição de 141, irmãos
completos, e 557 seleções de 2 geração, seleção de elite.
- Atualmente a organização conta com os plantios comerciais de 2 gerações de P. taeda. Para
Pinus elioti, na 2 geração com irmãos completos e 154 material genético no banco de dados. Para
a espécie E. dunnii, a organização conta com 9 clones operacionais, com corte experimental para
testes com 5 anos e colheita comercial com 6 anos. Para 2019, programa de plantio da organização
utiliza 5 clones nas áreas operacionais da espécie E. benthamii, com 5 clones selecionados, mas
ainda sem plantio comercial no momento da auditoria.
- Verificado o sistema informatizado de Gerenciamento de Informações do Setor, com dados sobre
o fluxograma do processo de melhoramento genético, gerenciamento de medições, informações
climáticas, listas dos tratamentos, polinização de pomares e selagem.
- Verificado o registro de renovação da licença de credenciamento da Westrock RENASEM SC 00249/2005, como comerciante e produtor de semente e mudas com renovação para comerciante
requerimento 186919, 21 sementes, 22 mudas, 24 renovações, emitido em 03/10/2019. Verificado o
registro da empresa de venda de mudas Tecnoplanta RENASEM RS- 00972/2006, validado até 1206-2021. e do responsável técnico RENASEM RS - 02246/2012. validado até 2021.
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Princípio 3 – Critério 3.2
Critério 3.2: Proteção dos ecossistemas remanescentes
- CONVERSÃO DE ÁREAS - Estudo realizado entre agosto de 2018 e Junho de 2019 cobrindo a
área total da empresa que soma 54.508,00 ha demonstra que a partir de 1994 houve 83,28 ha
convertidos, o que representa 0,15% da área total. Após 2010, esta área se limita a 5,73 ha, o que
corresponde a 0,01% da área total da empresa.
A partir de 1994 a empresa realizou a conversão reversa de áreas agrícolas em florestas naturais
(reservas legais e APP) totalizando 7404,00 ha.
- UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA: Na plataforma ARCGis on line são
disponibilizados mapas contendo as áreas e preservação ambiental (Parques, Flonas, APAs,
RPPN) existentes no entorna das áreas pertencentes à empresa. Dentre estas se destaca a
Floresta Nacional de Três Barras, APA da Serra da Esperança e APA da Escarpa Devoniana.
- ÁREAS DE RESERVA LEGAL, PRESERVAÇÃO PERMANENTE E SÍTIOS DE VALOR
CULTURAL OU SOCIAL:
As áreas de reserva legal e preservação permanente são disponibilizadas em mapas no ARCGis
Desktop e somam 22.981,00 ha que correspondem a 42,2% da área total da empresa.
Na plataforma ARCGis on line são disponibilizados mapas contendo os sítios especiais localizados
dentro das áreas da empresa (Cemitério da Península, Cachoeira do Saltinho, Fazenda Schwartz e
Gruta Santa Emídia) e comunidades tradicionais fora das áreas da empresa (Faxinal do Emboque e
Faxinal Água Amarela de Cima)
- PGI 009: Identificação e Classificação de Áreas de Alto Valor de Conservação (AAVC) e Sítios
Especiais, revisão 01.
- 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 de Identificação de sítios especiais, de novembro de 2016.
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- Relatório anual AAVCs – critérios 1 a 6, de 24 de maio 2019. Dentre as evidências de ações de
proteção apresentadas inclui-se 48 rondas realizadas nos sítios especiais e AAVC pela empresa
contratada FT – Segurança Forte.
- 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, realizado pela empresa contratada Sumatra, em março de 2018.
- Relatório de atividades do programa de monitoramento de fauna e flora, realizado pela empresa
contratada Casa da Floresta, em setembro de 2019.
- DELINEAMENTO DAS PLANTAÇÕES FLORESTAIS: As áreas de plantio intercaladas com as
áreas de preservação são disponibilizadas em mapas no ARCGis Desktop e contribuem para a
formação de corredores ecológicos para a fauna.
- Evidenciada a planilha de programação de plantio de mudas entre novembro de 2018 e setembro
de 2019: Foram plantadas 36.845 mudas de espécies nativas em áreas de reserva, APP e
pedreiras desativadas.
- Verificado o Relatório fotográfico de acompanhamento da recuperação na área da cascalheira
desativada Corredeira, em Mafra, SC, de 26/12/2018, protocolado no IMA em 27/12/2018.
- Evidenciado o Procedimento ISI 078, rev6 – Controle de Invasoras em APP e RL.
- Realizada visita de campo à fazenda Corredeira, Mafra, SC, Região 31: Área onde foi explorada
uma pedreira com aproximadamente 02,00 ha tendo sido realizado o anelamento e aplicação de
químico (Roundup) nos pinus existentes, Foram plantadas algumas mudas de espécies nativas
aliadas a regeneração natural (Bracatingas presentes)
- Realizada visita de campo à fazenda Bugre, Mafra, SC, Região 05:
Talhão 35: Retirada de pinus e adensamento com plantio de espécies nativas (Aroeira, Canela,
Bambu etc.) e regeneração natural de Bracatinga em uma área de aproximadamente 02,0ha no
entorno.
Verificado atividades no Talhão 54: Plantio de araucária onde houve o adensamento com o plantio
de espécies nativas (Aroeira, Erva mate, Canela etc.)
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Verificado atividades no Talhão 112: Eliminação por anelamento e aplicação de produto químico
(roundup) em árvores Pinus elliotti presentes em área de preservação permanente.

Critério 3.3.2 – Biodiversidade
Princípio 3 – Critério 3.3
Controle de Pragas e Doenças:
- Evidenciado o Procedimento MSI032, rev9 – Manejo Integrado de Pragas e Doenças Pragas:
Vespa da madeira e Formiga cortadeira. Doenças: não há doenças que requerem tratamentos ou
controles.
- 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.
Verificado o monitoramento realizado através de vigilantes das áreas florestais, que reportam a
equipe de proteção florestal da WestRock.
- Portaria 280/16. Instrução Normativa do Paraná – IN que estabelece regras de monitoramento e
controle biológico da vespa da madeira. Não há requisito legal em Sta. Catarina.
Macaco prego – causa danos nas áreas florestais: descascamento dos troncos causando perda de
produtividade e mortalidade das árvores. Projeto da EMBRAPA para aumentar as fontes de
alimentos para evitar danos nas áreas reflorestadas a ser executado entre 2016-2031. O trabalho
consiste em plantios de enriquecimento e espécies alternativas (frutíferas). Existem 05 áreas
experimentais na WestRock. Em algumas áreas foram feitas enriquecimento de espécies nativas,
outras substituições da espécie de Pinus.
Realizada visita a fazenda Caraguatá, em Três Barras, SC, Frente 01, onde a empresa realiza o
corte, arraste, processamento e carregamento de Pinus. A estrutura física é composta de:
caminhão refeitório com 02 banheiros, água potável e para higiene, placa solar, baterias, ar
condicionado. Kit de primeiros socorros, extintor de incêndio. Maquinário: 01 Feller, 01 skider, 02
Harvester e 01 carregador. São 07 pessoas trabalhando na frente.
Verificados: Instrução de Trabalho - IT – ICO 062, revisão 23, Atividades de Colheita Florestal
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- Verificados registros de controle da qualidade de 08/10/19: Derrubada (Feller Buncher), Arraste
(Skider), processamento (Harvester) e carregamento. Um registro por máquina/semana.
- Verificado o Microplanejamento de colheita e logística – região 07 – fazenda Caraguatá. Mapas
das áreas de corte e preservação contendo os moradores adjacentes, estradas e cursos d’água.
- Evidenciada a instrução de trabalho - IT – ILG 066, revisão 05: Carregamento, guincho e
transporte de madeira.
- Evidenciada que a refeição é transportada diariamente da fábrica em marmibox e capa térmica.
Evidenciado o registro de medição de temperatura de alimentos realizado em 08/10/2019.
- Gestão a vista dos principais indicadores operacionais: produção, produtividade, eficiência
operacional e disponibilidade mecânica das máquinas.
- Verificado o registro de estoque de campo (derrubada, arraste e estoque de processo) de 08/10
na região 04 e 07.
- Evidenciada o controle das informações do Diálogo Diário de Segurança - (DDS), com frequência
semanal (07 a 11/10) contendo os temas relacionados de segurança.
- Evidenciado os formulários de avaliação de talhões pós colheita (FMA 066, ver.01): Talhões 25 e
34, avaliados em 26/09/2019.
- Para a máquina florestal Feller Tiger Cat 870 C – FL 01: Checklist de verificação diária de
09/10/2019; mapa DEC (etiqueta com ocorrências na máquina).
- Verificada atividade operacional do Processador CAT 320 D FM – PR10: Checklist de verificação
diária de 09/10/2019; mapa DEC (etiqueta com ocorrências na máquina: em 12/08 câmara de ré
não funcionava).
- Áreas de colheita sinalizadas; estradas em boas condições de uso; áreas de reserva legal e
preservação permanente mantidas.

Princípio 3 – Critério 3.4
- Monitoramento da Fauna e Flora – Princípio 3 – Critério
- Verificado o registro de monitoramento de fauna e flora, relatório de monitoramento, nas fazendas
Duas Barras, Wrublevski e Gasperin, pela empresa Sumatra - inteligência ambiental, emitido em
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março de 2018. Evidenciado os registros dos levantamentos da Flora, com escopo de dados de
vegetação arbórea, com parcelas permanentes, marcação de indivíduos, identificações das famílias
e gêneros e espécies da flora, índice de diversidade de Shannon, índice de equidade de Pielou,
Coeficiente de Mistura de Jentsch, e índice de riqueza, com valores de 45 para a Fazenda Duas
Barras (SC) e 57 para a Fazenda Wrublevski (SC), considerado como valores razoáveis
comparados com outros estudos de fitofisionomia para a Fazenda Duas Barras e altos para a
Fazenda Wrublevski.
- Para os estudos da fauna, foram considerados os grupos de Avifauna, Mastofauna e
Herpetofauna. Avifauna com identificação de 128 espécies. Herpetofauna com identificação de 23
espécies de répteis e anfíbios. Mastofauna, com identificação de 7 espécies na Fazenda Gasperin,
Wrublevski 4 espécies e Duas Barras com 2 espécies.
- Verificado o registro do Programa de Monitoramento de Fauna e Flora, relatório de atividades,
campanha de setembro de 2019.Evidenciado os registros de escopo de amostragem nas Fazendas
Matão - Mafra, e Fazenda Mello, no município de Antônio Olinto, Paraná, para a amostragem de
fauna. Grupo de Avifauna, Mastofauna de médio e grande porte, com resultados parciais com
identificação de 109 aves, e 8 mamíferos.

Princípio 3 – Critério 3.5
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E RETIRADA DE EXÓTICAS
Alguns talhões plantados na década de 80 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.
- Monitoramento anual. Indicadores estabelecidos: presença de rebrota de pinus e presença de
novas espécies exóticas, além de avaliação do estágio sucessional do fragmento/parcela.
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Indicadores do processo de recuperação: cobertura do solo; quantidade de indivíduos nativos
regenerantes; espécies regenerantes
Evidenciados: Relatório de monitoramento de planos de recuperação de áreas degradadas –
PRADs, de novembro de 2018. Foram vistoriadas 17 fazendas na região de Canoinhas e verificado
as condições locais após a retirada de espécies exóticas (pinus).

Princípio 3 – Critério 3.6
- Controle de caça e pesca: item 3.3.6 – Fauna e Flora.
- Verificadas as informações documentadas de controle de defesa florestal e patrimonial,
procedimento Vigilância nas Fazendas, IST 068, revisão 21, com aprovação em 17-06-2019, para
registros das ocorrências de incêndios florestais criminosos, invasões, roubos, caça e pesca
predatória, nas propriedades da Westrock.
- Evidenciado o controle de instalações das placas padronizadas de sinalização nas fazendas com
controle da região, quantidade instalada, quantidade que deve ser reinstalada em função furtos
e danos, previsão de instalação e total. Evidenciado as placas com texto de proibição de entradas
pessoas sem autorização, criação de animais, caça e pesca, destinação de lixo e informação para
aviso em caso de incêndio florestal e telefone de contato 0800-644-5400, para emergências e
sugestões.
- As inspeções de defesa florestal são realizadas por empresa terceirizada, FT Serviços, com
inspeções rotineiras de vigilância patrimonial, integridade dos maciços florestais, invasão de terras,
roubo de madeira, disposição de resíduos, controle de caça e pesca, riscos de incêndio, infestação
de pragas e doenças dentre outros fatores.
- Verificados registros de vigilância de fazendas, com riscos de incêndio, mato competição, na
região Experimental 01, Três Barras, Passo do Meio 22 e Mafra, com riscos de incêndio e mato
competição, emitido no dia 09/10/2019.
- Verificado registro de relatório de vigilância de fazenda - Weinhardt 25 (São Mateus do Sul PR),
Fazenda Laginski 68, Halila 66, com registros de inspeção por drone.
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- Evidenciado o registro de inspeção das Fazendas Piovezan, Garbuio 30, Mato Queimado 54 e
Porto de Pedra 46, sem identificação de riscos de pesca e lixo descartado. Inspeção realizada no
dia 07/10/2019.
- Verificado registro de inspeção de vigilância das fazendas, com evidência de ocorrência de
árvores caídas e de lixo doméstico descartados na área da fazenda do Talhão 10A com ação de
recolhimento de lixo para descarte adequado.

Princípio 4 - critério 4.1.
Conservação de solos
- Sistema ISODoc: versão digital dos manuais de classificação de sítios florestais; mapas de solo
no sistema ARCGIS.
- Memorando técnico número 14, de maio de 2017: manual de classificação de sítios florestais
(regiões 8, 13, 29 e 64): Classificação do solo, adequação de espécie (pinus ou eucalipto),
fertilização (elementos faltantes), risco erosivo, profundidade do solo, índice de compactação.
- Recomendação de adubação atualmente é feita de modo genérico para eucalipto (4t de calcário +
320 kg de Fósforo por hectare) e para o pinus (cálcio como nutriente); micorriza aumentando a área
de absorção da raiz.
- A empresa está iniciando o estudo de exportação de nutrientes: análise segmentada de partes da
planta (da folha até a raiz) de macro e microelementos para se conhecer a quantidade exportada e
que permanece na área (solo) a fim de balizar futuras recomendações de nutrição.
Recursos Hídricos
- Mapas de recursos hídricos no sistema ARCGIS. Mapa de Biodiversidade contendo as micro
bacias e recursos hídricos.
- Relatório técnico anual 2018 do IPEF-Hidrologia
- PMF- item 4.2.2 Monitoramento hidrológico: Resultados para o balanço hídrico (pinus x nativas),
rendimento hídrico (retorno de água superficial), recarga do lenço freático, dados qualitativos sobre
qualidade da água nos cursos de água, sólido suspensos.
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Produtos Químicos
DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS – SEDE WESTROCK – DIVISÃO FLORESTAL
- Comodo fechado localizado em local isolado com cerca, janela telada, piso impermeabilizado e
com contenção, placas de identificação e perigo, lâmpada anti-explosiva, chuveiro e lava olhos para
emergências. Os produtos armazenados são herbicidas (Scoult, Chopper, Fordor, Roundup e
Flumizin), formicidas (Mirex MIP S2) e adjuvantes (Fulltec). FISPQ dos produtos disponíveis no
local.
- 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, válido até 02/04/2021, e relativo à Atividade:
Armazenador / Manipulador de Agrotóxico.

Princípio 4 – Critério 4.2

- Verificação no campo das atividades de colheita florestal:
- Realizada amostragem as atividades de colheita florestal, na região 02 – Três Barras, SC,
Fazenda Paredão, talhões 43 e 45, e atividades de carregamento e transporte, no talhão 200,
também na Fazenda Paredão.
- Verificada as dimensões das áreas do talhão 43, com 30.04 ha e talhão 45 com 20.70 hectares,
ambos com colheita de plantios de E. dunnii, com idade de 8 anos, com vários clones.
- Evidenciada as informações das máquinas em operação no momento da auditoria, constando de:
01 Feller, T322 Tigercat 860 C; 01 Skidder SK 03; 01 Processador de toras – corte e
descascamento; 01 Máquina Carregadeira – T 323 Cat; 01 Guincho TP 07.
- Verificado as placas de orientações de segurança e placas de aviso de atividades florestais de
colheita, bem como também foram evidenciadas placas de sinalização educativa de proteção
ambiental.
- Evidenciados registros do Microplanejamento de Colheita Florestal, contendo as informações do
mapa de operações, informações sobre o sentido do corte das árvores, sentido de arraste e
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transporte das toras, alinhamento dos plantios, registros das áreas de proteção ambiental
permanente – APP’s e informações das áreas em recuperação ambiental.
- Para as atividades de carregamento e transporte, foi realizada inspeção no talhão 200, da
Fazenda Paredão, com verificação da operação na máquina carregadora CAT T.323, Caterpillar
320 D FM, verificação da operação de transporte do caminhão Scania da empresa terceirizada
Transpes, com placa QRF5F64. Evidenciado registro da Guia de Transporte com o peso de 36270
e registro de Nota Fiscal 691437.
- Verificadas as informações de controle de operação da máquina carregadora T.323 CAT, com o
check list nº 148998, emitido no dia 09/10/2019, com o horímetro de utilização de 15059, com
registros de funcionamento da máquina em conformidade com os padrões de operação e
segurança do operador.
- Evidenciado o controle do registro de Nota Fiscal de rastreabilidade da madeira nº 691540,
emitido no dia 09/10/2019, placa do cavalo mecânico QRF1I88, registro da placa da carreta tipo
‘julieta’ QRF4G21, e registro de Guia de Serviço nº 193610, emitido no dia 09/10/2019.
- Foi evidenciado no campo os registros de inspeções ambientais e operacionais pós-colheita e
situação da malha viária de acesso nos talhões 43, 45 e 200, todos contidos na região operacional
02 – Fazenda Paredão.
- Verificada área de vivência dos trabalhadores florestais, com restaurante, áreas de descanso,
existência de Kit de Emergência, com maca e colete cervical e existência de quadro de avisos;
- Verificadas as informações de manejo de colheita florestal em conformidade com a instrução de
trabalho ICO 062 – Atividades de Colheita Florestal, ver.23, com aprovação em 28/09/2018.
- Verificado o procedimento de Controle de Produção e estoques de campo da colheita de madeira,
IPF 062, versão 01, de 23/05/2017, que estabelece o controle da produção e estoques de campo
nas unidades de manejo da Divisão Florestal.
- Evidenciada a sistemática de controle das atividades de campo em conformidade com o
procedimento operacional de Carregamento, Guincho e Transporte de Madeira – ILG 066, rev.5, de
21/05/2019, com os controles das atividades de carregamento, guincho, transporte de madeira,
visando orientar os funcionários quanto a forma mais eficiente e segura de realizar estas operações
na Divisão Florestal.
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- Verificada a sistemática de identificação de Aspectos e Perigos e Avaliação de impactos e Riscos,
PST – 001, versão 02, de 21/06/2016, contendo as informações de controle ambiental e riscos para
as atividades de colheita florestal, definido na Matriz de de Aspectos e Impactos Ambientais –
Colheita – MAIA 003, revisão 0, de 10/06/2019.
- Verificado o procedimento documentado com o título IMA 068 – Monitoramentos Ambientais –
revisão 07, de 09/07/2019.
- Evidenciado o procedimento – instrução de trabalho, IMA 063 – Controle de Descarte de Resíduos
– revisão 11, de 28/02/2017.
- Verificado as informações documentadas no procedimento interno IMA 064 – Conscientização de
Uso de Produtos Químicos, revisão 06, de 18/02/2015.
- Evidenciadas as informações controladas de acordo com o procedimento IMA 066 – Gestão de
Áreas de Conservação, revisão 11, de 05/10/2018, que estabelece a sistemática de préidentificação e gestão de áreas de conservação nas unidades de manejo florestal da Westrock.

Princípio 4 – Critério 4.3
- Evidenciado o procedimento como instrução de trabalho ISI-071 – Limpeza Mecanizada de
Plantios, revisão 14, com aprovação no dia 07/08/2018.
- Verificado registro do microplanejamento – Aplicação de herbicida, de acordo com a ordem de
serviço para a empresa Peres Agroflorestal, na fazenda Torkaski, talhão 14, com 37,70 hectares,
área com plantio de pinus. Atividade de aplicação de herbicida mecanizada, com trator de pneus
‘Conceição”, entre linha, com calda de Scout na proporção de aplicação conforme plano, de
1,3k/ha.
- Realizada entrevista com os aplicadores e evidenciado o conhecimento dos aspectos e impactos
ambientais e o atendimento aos requisitos de segurança do trabalhador florestal. Evidenciado o
controle de registro de FISPQ e registro de Ordem de Serviço e registros de calibração dos bicos
de aplicação. Verificada informação documentada da Instrução de Trabalho IMA – 064, ver. 06, de
15/02/2015, Conscientização de Uso de Produtos Químicos. Evidenciado registro de preparação de
calda conforme SIL-017 e informações sobre análise de segurança da tarefa.
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- Verificadas as situações de operação do trator de pneu da empresa terceirizada Peres
Agroflorestal, veículos T.64 e T.66, com registros de calibração de pulverizadores – Silvicultura, dia
08/10/2019.

Princípio 4 – Critério 4.4

- Verificado o Procedimento IMA 063, revisão 11: Controle e descarte de resíduos
- Sistema de Controle e Movimentação de Resíduos – IMA (www.mtr.fatma.sc.gov.br). Todo
resíduo expedido tem seus dados, quantidades e destino informados neste sistema.
- Destinação de resíduos: 400 Kg de solo contaminado enviados no dia 24/05/2019 (NFe 658565)
para a empresa Hera Sul Tratamento de Resíduos Ltda; MTR 1905075399; Certificado de
destinação final – CDF 441478/2019; Licença de Operação 2687/19, válida até de 06/05/2023.
- Destinação de resíduos: 1930 Kg de baterias automotivas enviados no dia 22/08/2019 (NFe
678834) para a empresa Pioneiro Ecometais Industrial; Manifesto de transporte de Resíduos MTR
1908073168; Certificado de destinação final – CDF 502753/2019; Licença de Operação 1153/16,
válida até de 29/02/2020.
- Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado - Lwart – Lubrificantes Ltda. Licença de Operação Nº
5187, Protocolo Nº 138552853 emitida 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).
- Planilha de Controle diário de fumaça preta, veículos de terceiros, até 09/10/2019
Atividades florestais - Visita ao viveiro (depósito embalagens):
- As embalagens vazias de agrotóxicos são armazenadas em local específico, localizado no antigo
Viveiro 2, na fazenda Paredão. Comodo fechado localizado em local isolado com cerca, janela
telada, piso impermeabilizado e com contenção, placas de identificação e perigo, lâmpada ante
explosiva, chuveiro e lava olhos para emergências.
- Evidenciado Protocolo de Entrega de Embalagens Vazias de Agrotóxicos – ACODEPLAN –
Associação dos Comerciantes de Defensivos Agrícolas do Planalto Norte, conforme exemplos de
evidências:
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-

Data de Entrega: 23/08/2019, Peso total das embalagens: 1285,54 kg, Quantidade Total: 4723
unidades, Placa do veículo: OKH 7125, DANFE Nº 000679230, data de emissão: 23/08/2019.

-

Evidenciado respectivo Comprovante de Devolução de Embalagens Vazias de Agrotóxicos Nº
1623, emitido por ACODEPLAN – Associação dos Comerciantes de Defensivos Agrícolas do
Planalto Norte em 26/08/2019.

-

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.

-

Verificado os depósitos de resíduos classe I; depósito de filtros, mangueiras e óleos usados;
deposito de recicláveis; depósito de óleos. Evidenciado nestes locais sinalização de segurança,
piso impermeável, contenção, extintores de incêndio, lâmpadas anti-explosiva, FISPQ de
produtos e FSDS (Ficha de dados de segurança de resíduos químicos) para óleos lubrificantes
usados e sólidos contaminados.

Princípio 5 – Critério 5.1
Critério 5.1 Visita aos programas de interesse comunitário
Foram visitados dois projetos sociais. Projeto PACA e CIPA
Projeto Aprendendo com a Árvore (PACA): A empresa patrocina aproximadamente 200 escolas
públicas (municipais e estaduais) da Região de Canoinhas. É um projeto de educação ambiental e
tem a missão de estimular o pensamento crítico e criativo dos alunos e professores para a
promoção da sustentabilidade. Também são realizados treinamentos anuais com os coordenadores
e multiplicadores do projeto.
Visita a Escola Estadual Colombo em Três Barras, entrevistadas a professora Luciane e diretora
Micheli.
Evidenciada a parceira da Westrock com mais de 20 anos no projeto PACA. Evidenciada ótima
avaliação da atuação da Westrock neste projeto social.
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Projeto Mel Florestal
Projeto realizado em parceria com apicultores locai da área de atuação da Westrock.
Foram visitados os apiários no projeto experimental em Três Barras. Entrevistados 2 apicultores.
Projeto iniciou 1,5 ano. Evidenciada a participação de 3 apicultores, com produção de 2018 de 1080
kg de mel. A organização Westrock fornece o pasto apícola e a sinalização de segurança para os
apicultores e esses produtores destinam 10% da produção de mel para entidades carentes.
Evidenciado ótima receptividade pelos apicultores engajados no projeto.
Visita à ACD – Associação Catarinense de Deficientes:
Entrevistadas duas responsáveis pelo projeto. A organização Westrock fez doação para reforma da
Van para transporte dos pacientes. Esta entidade foi contratada para o monitoramento da trilha do
bugio, em 2018 foram 1465 visitantes.
Visita à APAE de Canoinhas – SC.
Entrevistadas duas responsáveis pelo projeto. Evidenciados artesanatos produzidos com a fita tusa,
utilizados na terapia ocupacional e para comercialização.
A organização Westrock participou na doação de parte dos uniformes, com também foram
evidenciadas a doação da Westrock no projeto de melhorias na área de estimulação precoce.
Visita ao Hospital de Três Barras – SC.
Visitado o hospital municipal de Três Barras, evidenciadas diversas melhorias subsidiadas pela
Westrock
Visita a trilha do bugio
Evidenciadas melhorias implementadas na trilha do bugio, em 2019, facilitando a acessibilidade aos
participantes da trilha.

Princípio 5 – Critério 5.2
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Realizada entrevista com o presidente do sindicato em Três Barras, Hamilton de Lima – Presidente
do STIPELCO. Diversas entrevistas realizadas na ACD e APAE de Canoinhas, Escola Estadual em
Três Barras e Hospital de Três Barras.
Foi evidenciada a divulgação do número 0800 nas comunidades através de spots de rádio na
região de atuação, Três Barras, folders, site, placas das fazendas, entre outros meios de
divulgação.
Evidenciado o informativo interno WESTROCK Notícias número 12 (edição trimestral). Evidenciada
a divulgação de ações da WestRock no Jornal Correio do Norte – Junho / 2016, Jornal O Povo
Setembro / 2016 e rádio FM Fronteira, outubro / 2016, WestRock Noticias Edição n.4 Junho/ 2016 e
n.5 Outubro/2016. Evidenciado o Resumo do Plano de Manejo, edição 2019 – Divisão Florestal
West Rock e no site da WestRock.
Programa Porta a Porta:
O Programa Porta a Porta é um programa novo implementado em Outubro de 2018, visando
aumentar a interação cos as comunidades impactadas pela Westrock. Passaram a ser visitadas
todas as casas na área de impacto, tendo sido distribuídos calendários com o 0800, folder e
resumo do plano de manejo atualizado. Realizada a divulgação em 100% das comunidades
impactadas (estradas) e confrontantes, onde ocorrerá a colheita e o transporte da madeira e
biomassa.

Reunião Pública de Major Vieira:
Evidenciada inserção no jornal local: Correio do Norte 04/10/19 e no JMAIS.com.br, verificado
também viárias divulgações (spots) na Rádio Planalto de Major Vieira, com 15 dias de antecedência
(3 diárias) e 1 semana antes (5 diárias).
Verificado o folder “Recomendação de Acesso às Áreas da WestRock”, entregue para as
Comunidades no entorno das áreas onde ocorrerão as atividades, contendo o 0800.
Verificado o Procedimento de Comunicação P-16-01, revisão 7, de 09/03/2016 com todas as
informações sobre os meios de comunicação da Rigesa.
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Evidenciado procedimento operacional atualizado PRP001 – Gestão de Impactos.
No período de outubro/18 a setembro /19, foram apontados 79 registros, 70 foram tratados, 6 não
eram procedentes e 3 estão pendentes de resolução.

3.5.3. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria:
- Jéssica Ferreira – Assistente de SIG
- Eduardo Augusto Dreweck Mota – Coordenador do SIG
- Eder de Lima – Supervisor de Silvicultura.
- Amilton da Silva – Encarregado de Silvicultura.
- Thiago Gural – Gerente de Operações Florestais – Peres Agroflorestal.
- Cidnei Bento – Encarregado Florestal – Peres.
- Hildefonso Gomes – Encarregado de Silvicultura – Westrock.
- Marcelo Machado – Motorista.
- Edson Vicente de Lima – Op. Líder – Trator.
- Igor Luiz Walter Lima – Operador de Trator.
- Luís Grassmueck – Supervisor de Colheita
- Francisco Rodrigo Simas – Encarregado de Colheita e Transporte.
- Luis Augusto Bueno – Operador de Máquina Florestal – Feller
- José Zucco – Operador Skyder.
- Marcio Jose Diduch - Técnico em segurança do trabalho e patrimonial
- Paulo Rogério Diduch - Encarregado de Silvicultura.
- Jaison Joel Euclides – Operador de Carregadeira.
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- Felipe de Cordova Machado - Supervisor de Silvicultura.
- Simone Pangratz Rodolf - Analista Comercial.
- Luiz Antonio Silva de Souza - Supervisor de Topografia.
- Anderson Alves - Encarregado de Central de Monitoramento Logístico.
- Dorival Carlos de Maria - Assistente Administrativo de Campo.
- Rafaela Reis - Analista de Meio Ambiente.
- Gisela Maria Pedrasanni Andrejow - Gerente de Melhoramento Florestal.
- Cinara Coelho – Analista de comunicação
- Wilson da Silva – Encarregado de melhoramento
- Luciana Weinfurter - Diretora do Hospital
- Eva Odovani - Enfermeira do Hospital
- Jarbas Perelli – Supervisor de produção colheita
- Stefany Peixer – Analista administrativo Pleno
- Kelly Baukart – Assistente administrativo
- William do Nascimento – Técnico de Segurança Pleno
- Stefani Demikoski – Assistente de RH
- Rosemari Yarenhuk – Assistente de RH
- Thais Veiga – Estagiária
- Bruna Penlçlter - Assistente de RH
- Anderson Alves Paes – Auxiliar de Campo (Vale do Tibagi Serviços Florestais)
- Valdecir Prestes – Operador de Máquina (Vale do Tibagi Serviços Florestais)
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- Jenoel Gerônimo – Operador de Máquina (Vale do Tibagi Serviços Florestais)
- Fabrícia Prestes – Operador de Máquina (Vale do Tibagi Serviços Florestais)
- Diego Antonio Silva – Supervisor (Vale do Tibagi Serviços Florestais)
- Felipe Machado (Supervisor de Silvicultura)
- Bruna Oleskovicz – Assistente de Comunicação
- Alceu Toroski - Apicultor
- Maria Goreti – Apicultora
- Denise Cardoso –APAE Canoinhas
- Simone Gerusa – APAE Canoinhas
- Adriane Mess – analista de comunicação
- Cristian Novak - ACD de Canoinhas
- Mirian de Mello –ACD Canoinhas
- Júlio César de Christo – especialista GIS
- Lúcio Rech - estagiário
- Luiz Antônio de Souza - supervisor de topografia
- Fábio Ferlin – supervisor de proteção florestal
- Assis Henrique Laetsch – encarregado de colheita e transporte
- Rhafael de Oliveira – supervisor de colheita
- Edson Jaremtchuk – gerente de colheita
- Estevam Vieira – operador de Feller
- Leandro Peters – operador de Skider
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- Evandro Gregório – operador de Harvester
- Giovani Adrikovsk – operador de Harvester
- Norberto Zvaris – operador de carregamento
- Ricardo Medeiros Gonçalves – técnico em análise de solos
- Felipe Cordova Machado – supervisor de silvicultura
- Berenice Cador – analista administrativa
- Jarbas Perrelle – supervisor de produção
3.6.

Não Conformidades Registradas

Durante a auditoria foi registrada uma não conformidade menor, conforme descrita abaixo:
NC N°

01

Processo
Colheita
Florestal

Critério

2.1

Tipo de Não Conformidade

Menor

Prazo para execução das
ações corretivas
01 ano

Auditor

LJQ

Lapso na planilha MAIA - Matriz de Aspectos e Impactos Ambientais – Colheita –
MAIA 003, revisão 0, de 10/06/2019. Na referida Matriz, não havia a identificação
dos aspectos de impacto na paisagem com a retirada da vegetação em situação
Descrição da Não normal de operação de colheita, bem como não foram identificados e
documentados os impactos de compactação do solo com o uso de máquinas
Conformidade
florestais e identificação do impacto de afugentamento da fauna para as áreas de
reserva legal. Essa situação contraria o Princípio 2, critério 2.1, indicador, letra
« a ».
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NC N°

Processo

Análise de Causa

Critério

Tipo de Não Conformidade

Prazo para execução das
ações corretivas

Auditor

Muito embora a WestRock tenha feito ao longo de 2018-2019 uma
atualização completa da Planilha MAIA, na qual foram consideradas as
questões pertinentes às atividades, porque se entende que nem todos os
aspectos ambientais seriam significativos para a escala e realidade
operacional da empresa, conforme própria definição do Princípio 2, critério
2.1, indicador letra “a”, entende-se que o registro e análise de todas as
situações pode ser importante para identificação de melhorias na gestão do
setor de Meio Ambiente.
Portanto, a causa raiz da não conformidade foi a condução generalista na
análise dos dados recolhidos na operação de Colheita, durante a elaboração
da Planilha MAIA, o que compreende que seja feita uma revisão do
documento tratando os aspectos especificamente na atividade operacional.

Ação Corretiva

a) Revisar a planilha MAIA para que as situações levantadas contemplem
todos os aspectos ambientais em todas as atividades operacionais em cada
área funcional
b) Treinar os responsáveis para que multipliquem o conhecimento sobre a
planilha nas áreas operacionais
Aberta: Previsão de

Status

conclusão:

Eficácia?:
Data: 09/10/2019

20/12/2019

3.7.

Sim/Não:

Verificar

a

eficácia na próxima auditoria de
manutenção - LJQ

Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas

Durante a auditoria foi registrada uma Observação (OBS) que deverá ser analisada criticamente
pela empresa quanto à tomada de ações pertinentes. Esta OBSs deve ser analisada com foco em
melhoria contínua dos processos realizados pela empresa no âmbito do CERFLOR.
OBS 01

Processo: Colheita Florestal

PSJ 01: Embora realizada, a medição de temperatura da alimentação servida aos funcionários na
frente 01 da fazenda Caraguatá está sendo realizada na balança de pesagem de caminhões,
antes da sua chegada à frente de colheita, o que pode alterar resultados.
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OBS 01

Processo: Controle de Agrotóxicos

PSJ 02: Entrega de Embalagens Vazias de Agrotóxicos – ACODEPLAN: O Comprovante de
Devolução de Embalagens Vazias de Agrotóxicos emitido pela ACODEPLAN discrimina parte das
embalagens recebidas em peso e parte em unidades, o que dificulta cruzar a informação com a
Nota Fiscal emitida pela WestRock (total em peso + quantidades).

Processo: Silvicultura.

OM 01

LJQ 01 - Verificar com a organização terceirizada Peres Agroflorestal a necessidade de colocar na
planilha guia de DDS os temas ambientais (coleta seletiva, proteção a fauna e flora, impacto no
solo, áreas de APP, etc) e temas sociais (assédio moral, respeito a diversidade, etc.).

4.

CONSULTAS PÚBLICAS

4.1.

Consulta aos órgãos públicos

Como parte do processo de auditoria foi realizada consulta aos seguintes órgãos públicos:
Visita a Escola Estadual Colombo em Três Barras, entrevistadas a professora Luciane e diretora
Micheli. ACD – Associação Catarinense de Deficientes. APAE de Canoinhas. Hospital de Três
Barras.

4.2.

Reuniões Públicas

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

Município

Major Vieira - SC

Data

Horário

09/10/2019

18:30

TOTAL DE PARTICIPANTES

No.
Pessoas
08
08

Não houve questionamentos, recomendações, denúncias e comentários das partes interessadas
referentes às áreas em processo de certificação durante a reunião pública.

Todas as questões levantadas pelos participantes à certificadora e ao processo de certificação
foram respondidas in loco pelos auditores presentes na reunião pública.
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4.2.2. Entidades e pessoas contatadas
A lista completa das partes interessadas contatadas durante o processo de certificação está
mantida como registro no BVC e não foi inserida neste relatório, mas pode ser disponibilizada
mediante solicitação.
4.2.3. Relação dos Participantes nas Reuniões Públicas
A reunião pública realizada no Município de Major Vieira totalizou a participação de 8 pessoas de
diferentes entidades governamentais. Não houve participação de organização não governamental
(ONG).
Durante a reunião foram registrados os nomes e assinaturas dos participantes, gerando listas de
presença que se encontram arquivadas sob responsabilidade do Bureau Veritas Certification.
4.2.4. Respostas aos Questionamentos de Partes Interessadas por parte da Empresa e
parecer Bureau Veritas Certification.
Os questionamentos levantados durante as Reuniões Públicas foram relacionados abaixo, com as
devidas respostas emitidas pela empresa.
4.2.4.1.

Reunião Pública – Município Major Vieira – SC
Respostas

Partes Interessadas
Assunto
N° Data

WestRock

Comentários/Questões

BVC
Informação

A informação estava disponível disponível
no
no momento da pergunta, no Resumo Público

Sr. Francisco, Vice-prefeito de Major
1

09/10/2019

Vieira: Quantos hectares de plantio a

Resumo Público do Plano de apresentado na
Manejo
reunião pública.

empresa tem em Major Vieira?

A empresa irá avaliar como

Major Sartt do Corpo de Bombeiros:

envolver ainda mais o Corpo de

Solicita um maior envolvimento do
2

09/10/2019

Bombeiros

Corpo de Bombeiros nos projetos

nos

projetos,

situação que já ocorre nos

sociais e de combate a incêndios

municipios de Três Barras e

desenvolvidos pela empresa.

Ok.

Evidências

verificadas
durante

a

auditoria.

Canoinhas

Relatório de Auditoria – CERFLOR Manejo Florestal – Rev.02

57/60

31 de Julho 2019

Respostas

Partes Interessadas
Assunto
N° Data

WestRock

Comentários/Questões

Sr. Tercio, Sr. Agostinho, Sr. Marcio
e
3

09/10/2019

Sr.

Francisco:

manutenção

e

Solicitam

ampliação

BVC

Ok. Evidências
uma verificadas
relação de parceria com as durante
a

a

A

das

parcerias entre a empresa e o

empresa

mantém

prefeituras da região.

auditoria.

município de Major Vieira.

5.

CONCLUSÃO

Nesta auditoria de recertificação para início do ciclo de 2019 a 2024 (5 anos), com auditorias de
manutenção da Norma ABNT NBR 14789:2012, foi evidenciado que a organização WESTROCK
possui condições e capacidade de continuar com o processo de certificação pelo Bureau Veritas
Certification – BVC. Deve-se aqui considerar que toda auditoria tem um caráter amostral e que é a
própria organização a responsável direta pela condução e gestão do seu manejo florestal
sustentável. Na amostragem realizada houve o registro de uma não conformidade menor. A
organização WESTROCK apresentou as ações corretivas que foram aceitas pelo auditor líder.

Vale lembrar que não foi possível avaliar com detalhe todas as operações a serem realizadas, uma
vez que as atividades de colheita e silvicultura dependem de fatores climáticos para serem
programadas e da idade comercial dos plantios.

Nesta auditoria foi realizada a reunião de consulta pública no dia 09/10/2019, no município de Major
Vieira, que transcorreu sem anormalidades e contestações do público presente. Foram realizadas
visitas as entidades sociais e organizações não governamentais e partes interessadas na cidade de
Três Barras. As informações sobre a participação das partes interessadas no atendimento aos itens
do princípio 5 foram evidenciados através de registros neste relatório.

Como pontos positivos da WESTROCK, Divisão Florestal, verifica-se que a gestão de documentos
e do atendimento legal, a existência de procedimentos objetivos, com controles operacionais
adequados e sua Planilha de Aspectos e Impactos Ambientais, atuam de forma racional para o
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pleno desempenho do Plano de Manejo Florestal. Podemos destacar também os programas de
incentivo a melhoria de saúde e higiene para os trabalhadores rurais e comunidade.

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION, seguindo os procedimentos de auditoria do
CERFLOR, é favorável a recomendação para certificação da empresa: WESTROCK –
DIVISÃO FLORESTAL, 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.

6. ANEXOS
6.1. ANEXO I: Carta Convite de Reunião Pública e Questionário enviado às partes
interessadas. Segue abaixo:
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6.2. ANEXO II: Pareceres de revisores técnicos
6.3. ANEXO III: Outros documentos pertinentes
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