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RESUMO
O Bureau Veritas Certification (BVC) é um organismo de certificação reconhecido
pela CGCRE, que atua como organismo acreditador e é atualmente responsável
por executar os procedimentos de auditorias anuais pelos 05 anos na empresa.
Essas auditorias são feitas para avaliar as atividades relacionadas ao à gestão
florestal de acordo com os Princípios e Critérios do CERFLOR, NBR 14.789:2012.
A International Paper do Brasil produz papéis cortados, linha gráfica e celulose a
partir de uma base florestal de florestas plantadas de Eucalipto (Eucalyptus ssp).
Entre os principais processos auditados, destaca-se: planejamento, produção de
mudas, preparo de solo, plantio, atividades de manutenção (adubação e controle
químico), colheita, transporte, pesquisa e desenvolvimento, proteção florestal, meio
ambiente, departamento de responsabilidade social, entre outros.
O escopo da Certificação compreende 106.222,97 HA (74.038,90 ha de plantio)
nas regiões administrativas de Mogi-Guaçu e Brotas, São Simão e Altinópolis.
As auditorias feitas pelos auditores do BVC entre os dias 01 e 05/04/2019,
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 International Paper do Brasil atende às exigências em suas unidades de
gestão. Apesar de 01 (uma) Não Conformidade Menor ter sido registrada, o
sistema de gestão está implementado de forma adequada nas áreas cobertas pelo
escopo do certificado.
Este relatório apresenta as observações dos auditores coletadas durante as
avaliações de campo.
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1.

INFORMAÇÕES GERAIS

1.1

Histórico da organização

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

1.2 Contatos na Organização para o processo de Certificação

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

Relatório de Auditoria – Manejo Florestal – Revisão 01 – 08.2017

5

1.3 Localização e Distribuição de Terras de Florestas Plantadas

1.4 Distribuição de Florestas Plantadas e Áreas Naturais

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



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



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



Áreas destinadas à conservação/preservação (não comerciais):
 APP : 5.430 ha
 Reserva Legal: 20.371,80 ha
 Produção de Produtos Florestais Não Madeireiros: NA
 Outros: 5.720,47 ha
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2.

Manejo Florestal

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1 Características Regionais

2.1.1. Biomas e Ecossistemas presentes
As unidades de manejo florestal da empresa localizam-se em zonas de transição entre
dois biomas brasileiros, cerrado e mata atlântica, segundo o Mapa de Vegetação
Brasileira do IBGE.
De acordo com a predominância de características do ambiente físico, ocorre a
distinção dos ecossistemas associados a estes biomas, a exemplo das matas ciliares e
florestas paludosas. A disposição dos fragmentos existentes nestas propriedades é
caracterizada em mapas onde estão dispostas as áreas de preservação permanente e
reserva legal.
2.1.2. Geologia
As características de relevo, plano ou suave ondulado, encontradas na maioria das
propriedades manejadas, contribuem com a aplicabilidade e facilidade de execução
das operações florestais mecanizadas. De modo geral, os solos destinados ao cultivo
das florestas produtivas da empresa são profundos ou muito profundos, apresentando
excelente drenagem em seu perfil, variando conforme as características de textura e
estrutura do solo, condição de declive e posição topográfica, sendo, aproximadamente
52% dos solos das unidades de manejo florestal da International Paper classificados
como Neossolos Quartzarênicos, 40% classificados como Latossolos e 8% de outras
classes de solos, incluindo-se os solos podzólicos, cambissolos e hidromórficos.
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2.1.3 Clima
O clima da região se enquadra no tipo Cwa segundo a classificação de Köeppen,
sendo quente e úmido, com influência de inverno seco, com temperatura média do
mês mais frio inferior a 18ºC, ao passo que, no mês mais quente o valor ultrapassa
22ºC, sendo caracterizado como Tropical Subquente úmido, apresentando uma
variabilidade climática em torno de um a três meses secos, nos quais o mês mais seco
não atinge 30 mm de precipitação e o mês mais chuvoso pode chegar a atingir mais de
300 mm, sendo o índice médio anual de chuvas em torno de 1300 mm.
2.1.4. Recursos Hídricos Disponíveis
As propriedades abrangem as Bacias Hidrográficas dos Rios Mogi Guaçu, Piracicaba/
Capivari / Jundiaí, Pardo, Sapucaí / Grande e Tietê /Jacaré no Estado de São Paulo e
do Médio Grande no Estado de Minas Gerais.
2.1.5. Identificação de Vestígios Arqueológicos e Paleontológicos
Existe o procedimento de identificação e registro da empresa, porém não foram
identificadas áreas com estas características nestas fazendas.
2.1.6. Unidades de Conservação e Locais de Interesse Comunitário
Documento: Avaliação de área de Alto Valor de Conservação nas propriedades da IP,
realizado em 2010. Foram definidas como áreas de Alto Valor de Conservação as
propriedades:
FAVC São Marcelo, em Mogi Guaçu, SP, com 323,00 ha.
FAVC Floresta das Águas, em Brotas, SP, com 812,00 ha
FAVC Cara Preta, Santa Rita, SP, com 4.546,00 ha
FAVC Dois Córregos, Altinópolis, SP, com 2.017 ha
FAVC Águas Virtuosas, Altinópolis, SP, com 313 ha

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

Programas Sócio-ambientais e de Relacionamento

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

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

Relatório de Auditoria – Manejo Florestal – Revisão 01 – 08.2017

11

3.

PROCESSO DE AVALIAÇÃO
3.1 Norma ou Padrão Normativo utilizado para avaliação

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

Zelo pela diversidade biológica;

Princípio 4:

Respeito às águas, ao solo e ao ar;

Princípio 5:

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

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

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

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

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

3.4. Descrição do Processo de Auditoria

O 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.
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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.
O evento em questão trata-se de uma auditoria de manutenção em Manejo Florestal
pela norma Cerflor NBR14.789:2012, onde todas as regionais foram amostralmente
auditadas.

3.4.1 Definição da Equipe de Auditoria

Nome

Função na Equipe

Formação Acadêmica

Pedro José da Silveira Junior Auditor Líder

Engenheiro Florestal

Juliana Bueno Colpas

Auditor

Bióloga

Juliana Lima Gonçalves

Auditor

Engenheira Florestal

3.4.2. Planejamento de Reuniões Públicas
Não foi realizada nenhuma reunião pública neste evento por se tratar de auditoria de
manutenção.
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.

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: CETESB e Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Araras e Região.
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PLANO DE AUDITORIA INTERNATIONAL PAPER 2019
SA4 - FSC MANEJO FLORESTAL SC-STD-BRA-01-2014V1-1 EN
SA2 - CERFLOR MANEJO FLORESTAL NBR 14789
DIA/AUDITOR

PEDRO SILVEIRA

JULIANA LIMA

JULIANA COLPAS

31/03
domingo
tarde

Deslocamento para Mogi Guaçu

Deslocamento para Mogi Guaçu

Deslocamento para Altinópolis

01/04
segunda
manhã

Reunião de Abertura e
Reunião de Abertura e
Atividade Florestal
Alinhamento da Programação. Não Alinhamento da Programação.
(Altinópolis): Recuperação de área
Conformidades e recomendações Princípio 1 (legislação e encargos degradada, APP, RL. (Princípio 6 e
anteriores / derroga
legais); Cerflor 1.1 e 1.3
10); Cerflor 3.2

01/04
segunda tarde

Princípio 7 (Plano de manejo); Cerflor
2.2, 2.3.

Princípio 2 (Posse e uso da terra);
Cerflor 1.2, 2.4
Deslocamento para Brotas

Atividade Florestal (Altinópolis) colheita , transporte e estradas
(Todos Princípios aplicáveis FSC e
Cerflor)

02/04
terça manhã

Visita ao Orgão Ambiental em Mogi
Guaçu (CETESB)

Atividade Florestal - (Brotas)
colheita, transporte e estradas
(Todos Princípios aplicáveis FSC e
Cerflor)

Atividades Florestais (Altinópolis):
Silvicultura - (Todos Princípios
aplicáveis FSC e Cerflor)

02/04
terça tarde

Visita ao Sindicato dos Trabalhadores,
Acordo coletivo de trabalho (critério
4.3).

Atividades Florestais ((Brotas):
Silvicultura - (Todos Princípios
aplicáveis FSC e Cerflor)

Atividade florestal (Altinópolis):
aplicação de herbicida,
armazenamento de produtos químicos,
resíduos (Princípios 1, 4, 5, 6, 8 e 10);
Cerflor 4.3, 4.4.

03/04
quarta manhã

Projeto social: visita e avaliação do
desempenho (critério 4.1)

Atividade florestal ((Brotas):
Princípio 4 - Relações comunitárias e
aplicação de herbicida,
direito dos trabalhadores local
armazenamento de produtos
(Altinópolis)
químicos, resíduos (Princípios 1, 4, 5,
Deslocamento para Mogi Guaçu
6, 8 e 10); Cerflor 4.3, 4.4.

03/04
quarta tarde

Principio 5 Cerflor: Desenvolvimento
socio-ambiental e comunicação

Princípio 4 - Relações comunitárias e
direito dos trabalhadores locais
((Brotas)
Deslocamento para Mogi Guaçu

Princípio 6 (impacto ambiental fauna e flora)

Princípio 5 (Benefícios da floresta)
Cerflor: 4.1, 4.2

Princípio 8 (monitoramento)

Gestão de SST; Plano de
emergência; Incêndios

Cerflor: 2.1, 3.4, 3.6

Viveiro Florestal; Cerflor 3.1
04/04
armazenamento de produtos químicos,
quinta manhã
resíduos

04/04
quinta tarde

05/04
sexta manhã

05/04
sexta tarde

- Princípio 9 - FAVC; Cerflor 3.5
Princípio 3 (Povos indigenas); Cerflor
3.2

RH - Cerflor 2.3

Princípio 6 (pragas e doenças);
Cerflor: 3.3

ATIVIDADES
FLORESTAIS:
Silvicultura: preparo de
solo, adubação, plantio,
combate a formigas,
roçada, capina química.
etc...
Colheita: Própria,
terceiros, mecanizada,
manual, transporte e
estradas.

Conversão (FSC 6.10; 10.9 e Cerflor
3.2 )

Análise de pendências e compilação de Relatórios.

Reunião de

Encerramento
Deslocamento dos auditores para as cidades de origem.

Obs: auditoria de manutenção Cerflor realizada junto com auditoria de manutenção
FSC.
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3.5

Relatório Detalhado

Esta seção demonstra as evidências coletadas pela equipe de auditoria durante o
processo de avaliação. A abordagem de auditoria se deu a partir dos processos da
organização, de acordo com um plano de trabalho previamente elaborado. Em cada
processo auditado foi dada ênfase aos princípios e critérios do CERFLOR pertinentes,
conforme demonstrado abaixo.
3.5.1. Resultado da Avaliação dos Princípios e Critérios Cerflor – Manejo
Florestal
3.5.1.1. Princípio 1
- As ações e atitudes tomadas pelo empreendimento asseguram o cumprimento das
legislações Federal, Estadual e municipal, assim como os tratados, acordos e convenções
aplicáveis ao manejo florestal.
- Foram auditados o setor de gestão e fiscal, sendo evidenciadas a identificação e
aplicabilidade da legislação, documentos e licenças, pendências legais e pagamento de
tributos, dentre outros. Os critérios 1.1, 1.2 e 1.3 foram auditados.

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

3.5.1.3. Princípio 3
- A organização demonstrou manejar a plantação florestal de modo a minimizar os impactos
negativos de suas atividades sobre a fauna e flora nativas. Foram coletadas evidencias
relacionada à: melhoramento genético, proteção dos ecossistemas remanescentes durante
as atividades, sítios arqueológicos, unidades de conservação, recuperação de áreas
degradadas, conversão florestal, manejo de pragas e doenças, monitoramento de
ecossistemas naturais, áreas de relevante interesse ecológico e controle de caça e pesca.
Foram auditados neste principio os critérios 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6.
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3.5.1.4. Princípio 4
- A empresa demonstrou que seu manejo florestal prevê e adota técnicas que consideram a
conservação do solo, do ar e dos recursos hídricos. As evidências coletadas sobre o
Princípio 4 foram relacionadas a caracterização e monitoramento de solos, recursos hídricos
e dados climáticos; uso racional de agrotóxicos, óleos e combustíveis; gerenciamento de
resíduos sólidos, líquidos e gasosos.

3.5.1.5. Princípio 5
- A empresa demonstrou manter uma política de relacionamento com os trabalhadores
florestais e comunidades locais visando o desenvolvimento ambiental, econômico e social
das regiões em que se insere o manejo florestal. As evidências coletadas sobre o Princípio
5 foram relacionadas a programas de interesse comunitário para melhorar as condições de
vida das comunidades locais e programas de divulgação e comunicação com as partes
interessadas. Os critérios auditados foram: 5.1 e 5.2.
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3.5.2. Relatório Detalhado – Evidências da Equipe de Auditoria
PRINCÍPIO 1 – Critério 1.1
A empresa possui um procedimento FLO-EHS-SGI-PRO_002624 v.06 – Legislação e
outros requisitos aplicáveis, que orienta quanto ao fluxo de conhecimento e
aplicabilidade da legislação.
A empresa Lema Ambiental realiza toda a análise das legislações, federais e
estaduais, e aplicabilidade da mesma e disponibiliza uma plataforma digital para
gestão de legislação e atendimentos legais da International Paper. Para as legislações
municipais, a IP envia e-mails periódicos para a prefeitura solicitando o envio de novas
ou atualizações das leis pertinentes.
Esse ano a empresa implementou o controle das legislações aplicáveis a certificação
FSC, para facilitar a gestão.
Todo acompanhamento é realizado pelo setor jurídico corporativo da empresa,
composta por advogados e especialista em assuntos jurídicos.
Plataforma on-line Lema Ambiental – Possuem cadastrados 452 leis, normas e/ou
requisitos legais, dos quais apenas 1 estão com atendimento parcial, porém possui
planos de ações em andamento.
Evidenciado:
- FLO-EHS-SGI-PRO_002624 v.06 – Legislação e outros requisitos aplicáveis.
- Legislações Aplicáveis FSC_2019
- Verificado o atendimento parcial da Lei 7408 sobre limite de cargas de
caminhões. A tolerância é de 5% do limite de carga, porém ainda há
caminhões com excesso, verificados o acompanhamento e plano de ação
realizado pela IP, do ano passado para cá o número diminui bastante, mas
ainda há caminhões excedendo o limite de 5%, como medida para tentar
solucionar esse problema a empresa passou a “multar” os caminhões que não
respeitarem os limites.
- Verificado no sistema o atendimento do Decreto 63262 – Recursos Hídricos –
Outorga
- Verificado no sistema o atendimento do Decreto 59113 – Poluição – Ar –
Padrão de Qualidade
- Verificado no sistema da Lema Ambiental, amostralmente, o atendimento da
OIT 127, 110 e 103.
PRINCÍPIO 1 – Critério 1.2
Toda a unidade florestal já está cadastrada no CAR, respeitando os limites de áreas
naturais previsto por lei e não foi detectado conflito de grande magnitude nas áreas
amostradas.
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As pendências administrativas ou jurídicas, relativas à situação fundiária dos imóveis,
a Organização possui um controle e acompanhamento do andamento dos processos.
Evidenciado:
- CAR nº 35307060125749 – Horto Nossa Senhora Aparecida – área 2.330,09ha
(APP 42,86ha + RL 247,23ha + Conservada 202,12ha) área a ser compensada
total 212,04ha nos Hortos Paineira e Mogi Guaçu Bloco 2 (CAR
35151860219760 e 35307060257420)
- CAR nº 35151860219760 – Horto Paineira – área 2.663,80ha (APP 217,59ha +
RL 515,89ha) RL de compensação 202,47ha.
- CAR nº 35307060257420 – Horto Mogi Guaçu Bloco 2 – área 1.501,99ha (APP
95,43ha + RL 334,01ha + Conservada 185,88ha) RL de compensação
116,40ha.
- CAR nº 35007090159379 – Fazenda Monte Líbano – área 1.789,55ha (APP
115ha + RL 358,15ha + Conservada 293,12ha)
- FLO-EHS-PRO-FSC_000011 v03 – Política de Gestão de Conflitos.
- 03-22-2019 – Planilha Juridico_consolidada.
- CAR nº 35475020088360 – Horto São Benedito – área 2.897,39ha, matricula
2134 possui um litigio em andamento junto ao Parque Florestal Vassunuga de
27ha, processo esse em andamento, área essa não significativa – fase 4 do
processo marcado como prioridade na planilha.
- Processo Físico nº0102199-07 – Processo de Usucapião – Propriedade Horto
São Benedito – processo em andamento, última atualização em 12/03/2019.
PRINCÍPIO 1 – Critério 1.3
A análise de aplicabilidade de todos os requisitos legais, inclusive OIT’s, é realizada
pela empresa Lema Ambiental.
A IP possui um departamento de Gestão de Terceiros que realiza o acompanhamento
mensal dos prestadores de serviço, e no caso de pendencias documental legal o
mesmo é bloqueado e impedido de entrar nas unidades florestais até a regularização
da pendencia. Todos prestadores de serviço possuem um crachá com um selo de
regularidade.
A empresa possui CIPATR instalada, além do departamento de HSMT atuante.
Evidenciado:
- Legislações Aplicáveis FSC_2019
- Verificado no sistema da Lema Ambiental, amostralmente, o atendimento da
OIT 127, 110 e 103.
- Cadastro Técnico Federal (CTF) Certificado de Regularidade – IBAMA nº
4584245 – Horto Nossa Senhora Aparecida – valido até 28/06/2019
- Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) 2018 – debito nº 9634972 –
Horto Nossa Senhora Aparecida – pago em 08/01/2019
- Cadastro Técnico Federal (CTF) Certificado de Regularidade – IBAMA nº
6320679 – Fazenda Monte Líbano – valido até 29/06/2019
- Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) 2018 – debito nº 9640203 –
Fazenda Monte Líbano – pago em 08/01/2019
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- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF – International Paper do Brasil
LTDA – validade 04/08/2019.
- Protocolo de solicitação de CND – Tributos Municipais - International Paper do
Brasil LTDA – nº E – 2019, solicitado em 13/03/2019.
- Certidão de Débitos Estaduais Inscritos em Dívida Ativa nº252/2018, válida até
06/05/2019.
- Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e a Dívida Ativa da União_International Paper do Brasil LTDA, válida
até 30/07/2019.
- Existe um plano para quitação dos débitos, acordado com o credor ou
instituição.
- Certidão de Débitos Estaduais Inscritos em Dívida Ativa nº252/2018, válida até
06/05/2019.
- Estrutura de CIPATR – Região de Mogi Guaçu - Gestão 2018-2020.
- ATA de Eleição dos Representantes dos Empregados CIPATR – Região Mogi
Guaçu – 1ª Reunião Ordinária da CIPATR 2018-2020.
- Foi possível evidenciar que a contratação da alimentação dos trabalhadores
das regionais de Altinópolis e São Simão são de restaurantes locais:
- - Restaurante Cantina Brasil: Altinópolis;
- - Restaurante Alimentação Saudável: São Simão.
- Através das entrevistas e Fichas de Registros de Empregados, que os
trabalhadores residem na região que atuam.
- Checados nas frentes de trabalho, Preparação de Solo e Capina Química
Manual, Fazendas Capão do Óleo e Gramado, respectivamente, o transporte
adequado, conforme legislação aplicável da ANTT.
- Placas dos veículos e CNH dos motoristas adequados:
- FCB 3056 – CNH válida até maio/2020 – Categoria D;
- VCE 9820 – CNH válida até novembro/2011 – Categoria D.
- Para cada regional e frente de trabalho, há um representante de segurança
responsável (Técnico de Segurança).
- Checado nas frentes de Checados nas frentes de trabalho, Preparação de Solo
e Capina Química Manual, Fazendas Capão do Óleo e Gramado,
respectivamente, a sistemática de monitoramento de água para consumo
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humano e condições de valor nutricional e potabilidade e água, conforme
evidências abaixo:
- - Laudo Nº 3028/2018 – de novembro/2018;
-

Laudo Nº 2750/2019 - de janeiro de 2019.

- Planilhas de temperaturas diárias/turno de novembro/2018 até março de 2019.
- Checado nas frentes de Checados nas frentes de trabalho, Preparação de Solo
e Capina Química Manual, Fazendas Capão do Óleo e Gramado, sinalizações
que permitam aos transeuntes, transportadores e operadores de máquinas
identificar riscos à sua segurança.

Princípio 2 – Critério 2.1
Colheita Florestal Mecanizada - Visitado Modulo IV – Horto Monte Líbano.
As operações florestais causadoras de impactos ambientais negativos possuem
orientações para prevenir, minimizar ou mitigar os impactos sobre o solo e recursos
hídricos nos microplanejamentos. Os resíduos são destinados aos depósitos próprios.
O conjunto de maquinas de colheita e processamento utilizadas pela empresa foram
escolhidos priorizando o melhor rendimento operacional e aproveitamento máximo da
madeira com baixo impacto ambiental. As ponteiras dos eucaliptos são destinados a
fins energéticos na própria fábrica da empresa. Folhas e galhos resultante da atividade
de colheita ficam nos talhões para conservação de solo. Quando solicitado é feito
doações de madeira para comunidade.
A empresa utiliza o sistema de inventário “Atrium” que processas os dados coletados
em campo pela empresa Método Biometria.
Verificado no sistema a previsão de provisão para custos ambientais e sociais, bem
como custos operacionais, condizentes com o porte da empresa. A receita da empresa
é suficiente para cobrir os custos do manejo ao longo do ciclo florestal, foi verificado a
projeção de custos até 2022. É realizado reuniões semanais e mensais para
acompanhamento e realinhamento das metas de custos das operações florestais.
Para reduzir o raio médio da madeira posta fabrica há um projeto com os produtores
locais para incentivar o plantio de eucalipto, mostrando as vantagens dessa cultura e
auxiliando com a parte técnica.
Evidenciado:
- Microplanejamento Colheita – Região II – Horto Monte Líbano.
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FLO-COL-PRO_002627 v.06 – Colheita e Transporte Florestal
Demonstrativo Anual de Fontes de Matéria Prima Florestal 2018.
FLO-PLA-PRO_002565 v.04 – metodologia de Planejamento e Inventário.
Plano Integrado Florestal – PIF – Demonstrativo Anual de Fontes de
Suprimento de Matéria-Prima Florestal 2019-2021_Luiz Antônio – Protocolado
junto ao CETESB em 28/03/2019, número de protocolo 349/2019.
- Plano Integrado Florestal – PIF – Demonstrativo Anual de Fontes de
Suprimento de Matéria-Prima Florestal 2019-2021_Mogi Guaçu – Protocolado
junto ao CETESB em 28/03/2019, número de protocolo 351/2019.
- Planilha de Acompanhamento Mensal do Erro de Inventário Previsto x
Realizado.
- FCST Semanal – Celulose e Energia
-

Plantio – Visitado Horto Nossa Senhora Aparecida
A empresa possui um programa de melhoramento genético e visa sempre o plantio da
espécie mais adaptada que apresente a melhor produtividade na região. Um controle
de qualidade de plantio é realizado para garantir a sobrevivência até os 120 dias.
Verificado em campo plantio em mosaico entre diferentes idades e clones bem
definidos, além dos corredores ecológicos com matas nativas conectando as APP e
RL existentes.
O uso de fertilizantes pela empresa é recomendado pelo setor de P&D após analise de
solo do Horto a ser plantado.
Evidenciado:
- FLO-P&D-REC-PRO_000065 v.09 – Implantação e Reforma
- Microplanejamento de Silvicultura – Horto Nossa Senhora Aparecida

A International Paper utiliza duas vertentes para assegurar a sistemática de controle
das atividades, o levantamento de aspectos e impactos ambientais previsto no FLOEHS-SGI-PRO_002623_Aspectos e Impactos Ambientais e o microplanejamento.
Foram evidenciados as medidas de controle das atividades amostradas: preparo de
solo e aplicação manual de herbicida. Foi detectada uma Não Conformidade neste
tema.
Princípio 2, critério 2.2
Evidenciado o Plano de Manejo Florestal – 2018 especificando os objetivos de manejo
no longo prazo para a área em avaliação. A empresa possui procedimentos e/ou
instruções técnicas documentadas que garantem a execução das atividades conforme
descrito no plano de manejo. O Plano de Manejo é revisado anualmente; as
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atualizações são escritas em letras vermelhas e itálicas. Os trabalhadores florestais
entrevistados demonstraram estar treinados acerca de suas responsabilidades em
relação à implementação do plano de manejo, incluindo os cuidados ambientais
relativos às suas atividades.
Verificado o Resumo Público do Plano de Manejo Florestal – 2018 disponibilizado no
site da empresa. Evidenciado a distribuição por E-mail do resumo público do plano de
manejo às partes interessadas afetadas por suas operações (Planilha de envio do
resumo público às partes interessadas).

Princípio 2 – Critério 2.3
Recursos Humanos:
- Procedimento FLO-EHS-SGI-PRO 000093: Treinamento, Conscientização e
Competência.
- Planilha de necessidades de treinamento 2019
- Registros de presença e avaliação de eficácia dos treinamentos em:
- Primeiros socorros
- combate a incêndios
Aplicação de defensivos
Os funcionários da colheita são treinados de acordo com suas responsabilidades.
Evidenciado:



Planilha de Levantamento de Necessidade de Treinamento 2019.
Personnel XXI_Toutalis - Registro de Treinamentos Realizados por
funcionários.
 Certificado de Treinamento em Direção Defensiva – 1h – 20/06/2018.
 Check-list de maquinas Florestais – T496 – março/2019
 Relatório Diário de máquinas – T.481 – março/2019
O transporte de funcionários próprios e terceiros no Horto Mairiporã, Horto Mogi
Guaçu e do Horto Areia Branca, integrantes das equipes de Colheita mecanizada,
capina química manual e Preparo de solo e plantio respectivamente, é realizado em
veículos que assegura sua segurança e bem-estar.
Evidenciado:



Termo de Vistoria DR 13/nº00094/2018 emitida em 02/05/2018 (autorização
anual) - Micronibus EJW 7574 – Empresa JVaz – Equipe de Colheita
mecanizada Horto Mairiporã.
Certificado Cronotacografo nº0004823253 – Valido até 21/10/2019 - Micronibus
EJW 7574 – Empresa JVaz – Equipe de Colheita mecanizada Horto Mairiporã.
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Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos nº013328135617 ano
2018.

Tecnologia
Adaptação da grade desgalhadora junto ao Skidder, eliminando o trabalho manual de
desgalhamento, que reduziu o número de acidentes e riscos da atividade. O processo
também melhora a distribuição de resíduos no talhão e consequente conservação e
solo.
A empresa possui um programa de melhoramento genético e visa sempre o plantio da
espécie mais adaptada que apresente a melhor produtividade na região. A empresa só
planta clones de eucaliptos adequados às condições edafoclimáticas da região e aos
objetivos do manejo.
É verificado em campo um mosaico entre diferentes idades e clones bem definidos,
além dos corredores ecológicos com matas nativas conectando as APP e RL
existentes.
A empresa possui um programa de capacitação anual para todos os funcionários e
está realizando um estudo para implementar a educação continuada de modo a
preparar os trabalhadores para assumir novas funções.

Princípio 2 – Critério 2.4
As NF de madeira certificadas possuem a inscrição e código da licença no corpo da
nota.
Evidenciado:
- FLO-COL-PRO_002627 v.06 – Colheita e Transporte Florestal.
- Documento Interno para Transporte de madeira nº283470 – 18m³ de eucalipto
– 02/04/2019.
- DACTE_Documento Auxiliar do Conhecimento do Transporte Eletrônico nº
98526 – 18to de eucalipto – 02/04/2019.
Princípio 3 – Critério 3.1
VIVEIRO FLORESTAL:

Localizado na sede da empresa com uma produção anual de 14.000.000 de mudas de
eucaliptos (Grandis/Urophila) numa área de aproximadamente 5,0 ha em 2019. A
unidade é composta por sede, casa de vegetação, jardim clonal, oficina, depósito de
adubos, dentre outras. Resíduos enviados ao depósito do reflorestamento, Efluentes
eutrofizados (ricos em fosforo) são enviados para uma lagoa de captação e seguem
para a fábrica onde são lançados em lagoas de tratamento de efluentes industriais.
Contenedores disponíveis para coleta de resíduos. Trabalham no viveiro 92
funcionários utilizando os EPIs obrigatórios, água potável e banheiros disponíveis.

Relatório de Auditoria – Manejo Florestal – Revisão 01 – 08.2017

26

Evidenciados os documentos:
- Procedimento FLO-VIV-PRO002626, V6: Produção de mudas
- Procedimento VIV-PRO-002548: Produção de mudas de eucalipto
- Procedimento FLO-PD-REC-PRO-000069: Monitoramento de pragas e doenças no
viveiro florestal
- Formulário SGQ VIV 133.3: Controle da qualidade para embarque de mudas
- RENASEM 21052.022718/2009-86, válido até 18/01/2018; requerimento de
renovação do RENASEM protocolado na Divisão de Defesa Agropecuária do MA
(protocolo 100/19)
- Portaria de outorga DAEE1010 de 08/04/2016 para o poço 002 (DAEE 210047),
válida por 05 anos
- Portaria de outorga DAEE1849 de 20/06/2017 para a captação superficial (córrego
Cachoeirinha), válida por 05 anos
A empresa possui um programa de melhoramento genético e visa sempre o plantio da
espécie mais adaptada que apresente a melhor produtividade na região. A empresa só
planta clones de eucaliptos adequados às condições edafoclimáticas da região e aos
objetivos do manejo.
Não há OGM nas áreas da empresa.
Evidenciado:
- FLO-P&D-REC-PRO_000065 – Implantação e Reforma
Princípio 3 – Critério 3.2
Recuperação de áreas
Foram amostralmente evidenciados:
Anualmente a International Paper, realiza um estudo de fauna e flora, visando qualificar e
qualificar a fauna e flora em suas áreas de atuação florestal.

A International realiza, de maneira amostral, constantemente a fauna e flora das áreas
de manejo florestal que atua.
Os critérios para estes monitoramentos são áreas sensíveis quanto ao impacto
ambiental, como pro exemplo área sendo recuperada, bem como as áreas onde foram
identificadas espécies endêmicas, raras, ameaçadas ou em perigo de extinção e de
seus habitats na unidade de manejo florestal.
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De acordo com os indicadores, a International Paper excede o percentual de 10%,
além de exceder o que preconiza a legislação ambiental, no tocante as áreas de
reserva legal e áreas de preservação permanente.
Evidenciado em campo, bem como na documentação pertinente, o esforço da
conectividade das áreas naturais, incluindo a sinergia com as áreas vizinhas.
Visando regularizar a situação da Reserva Legal de propriedades adquiridas junto à
Votorantim Celulose e Papel nas Regiões de Luís Antônio e Altinópolis - SP, a
International Paper do Brasil Ltda. protocolizou em agosto de 2009 um plano de
manejo junto ao DEPRN de Ribeirão Preto, que culminou no firmamento de um Termo
de Ajustamento de Conduta (TAC) junto ao Ministério público do Estado de São Paulo
em novembro de 2009.
O Plano de manejo em questão prevê originalmente a retirada de árvores exóticas
(eucalipto) presentes em aproximadamente 1.000 ha de Reserva Legal, a conversão
de 493 ha de florestas de eucalipto para compor os 20% da Reserva Legal dispostos
no código Florestal (Lei nº 12.651/2012), a condução da regeneração natural e o
monitoramento da área compromissada até o restabelecimento de suas funções
ecológicas. Para tanto, anualmente a IP elabora um relatório para ser apresentado ao
ógão público – Cetesb, visando este cumprimento. De acordo com o cronograma, a
finalização é em 2020.
Nesta auditoria foram visitadas duas fazendas com recuperação: fazenda Gramado e
Vale Aprazível, as quais apresentaram um bom estado de conservação, com aceiros,
placas de proibido pesca e caça, dentre ouras medidas de proteção.
Além do exposto acima, no momento do microplanejamento visando o preparo da área
para um novo ciclo de plantio, são identificadas potenciais/eventuais área a serem
recuperadas.
Evidenciado o laudo de monitoramento hídrico, o qual é realizado anualmente, sendo
o último monitorado ao longo de 2018 e finalizado o relatório em janeiro de 2019.
A metodologia dos experimentos, consistem de monitoramento em micro bacias
hidrográficas, geram o Balanço Hídrico de Massa em duas regiões, sendo, na região
de Mogi Guaçu/SP e outra na Região de Luís Antônio/SP, onde a International Paper
atua com plantios de eucaliptos.
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O balanço hídrico é computo das entradas e saídas de água de uma micro bacia, a
área da microbacia é determinada através de curvas altimetricas. As medições de
entradas das águas da chuva são realizadas com pluviômetro de báscula e as saídas
são registradas com a coleta da cota do riacho em um vertedor com transdutor de
pressão, realizado a cada 30 minutos e calculado a vazão, o deflúvio e
evapotranspiração.
A International Paper utiliza duas vertentes para assegurar esta sistemática, o
levantamento de aspectos e impactos ambientais e o microplanejamento.
Não foi evidenciado danos nas fazendas amostradas nesta auditoria, tais como
resíduos, produtos, ou outros materiais provenientes de operações de construção de
estradas, colheita e outras operações ou atividades, em remanescentes naturais ou
APPs.
Não foi evidenciado danos nas fazendas amostradas nesta auditoria, o que evidenciou
o cumprimento das sistemáticas acima citadas.
Conversão de áreas:
A área de estudo da IP compreende 90 fazendas de propriedade da International
Paper do Brasil Ltda., localizadas no Estado de São Paulo, somando uma área de
efetivo plantio de 70.394 hectares.
Metodologia utilizada:
A busca das imagens para os períodos propostos, visando demonstrar quando e se
houve conversão de áreas naturais nas referidas propriedades após a aquisição das
mesmas. Dessa forma realizou-se o download de imagens oriundas de missões
realizadas em 1994 Landsat.
Foi analisada a presença de nuvens das imagens adquiridas, evitando-as e
melhorando assim a qualidade da análise, trabalhando com o mínimo possível de
incidência de nuvens.
Conclusão: área total de conversão: 2,132%, não excedendo também a taxa de 0,5%
anual.
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Áreas Protegidas
Documento: Avaliação de área de Alto Valor de Conservação nas propriedades da IP,
realizado em 2010. Foram definidas como áreas de Alto Valor de Conservação as
propriedades:
FAVC São Marcelo, em Mogi Guaçu, SP, com 323,00ha (AVC1);
FAVC Floresta das Águas, em Brotas, SP, com 812,00ha (AVC1, AVC4);
FAVC Cara Preta, Santa Rita, SP, com 4.546,00ha (AVC1);
FAVC Dois Córregos, Altinópolis, SP, com 2017ha (AVC1);
FAVC Águas Virtuosas, Altinópolis, SP, com 313ha (AVC1)
Procedimento FLO-EHS-FSC-PRO_000004: Florestas de Alto Valor de Conservação.
Evidenciado a definição de ameaças realizadas por análise de risco. Definidos
monitoramentos para avaliar a efetividade das medidas empregadas para manter ou
melhorar os atributos das AAVCs identificadas. A frequência e a intensidade dos
monitoramentos estabelecidos se mostram adequados aos atributos e ameaças
identificados.
Verificados:
- Medição da vazão em rios pelo método flutuador, Horto Florestal Santa Fé, janeiro de
2019
- Monitoramento Itinerante da mastofauna nas UMF da IP, visando identificar a
presença de espécies ameaçadas de extinção – 2019
- Ata da reunião de análise crítica sobre Áreas de Alto Valor de Conservação,
realizada em 20/03/2019.
Povos indígenas ou comunidades tradicionais
Não foram identificados povos indígenas ou comunidades tradicionais localizadas
dentro ou em áreas limítrofes à unidade de manejo florestal.
A empresa realizou as pesquisas:
Evidenciado:

- FSC.DPA.193-SP: Grupos Indígenas, SP, realizada a partir de 2010.
- FSC.DPA.193-SP: Grupos Indígenas, MGP, realizada a partir de 2010.
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Princípio 3 – Critério 3.3
Proteção Florestal
A empresa utiliza o manejo integrado de pragas e doenças onde se é priorizado o
controle biológico e o uso de produtos de baixa toxicidade. Em parceria com o IPEF é
desenvolvido pesquisas de redução de uso de químicos. A empresa faz uso de
inseticida biológico Dipel (Bacillus Thuringiensis) que é um produto registrado no
MAPA, e a soltura dos inimigos naturais é coordenada pelo IPEF. A soltura e
monitoramento dos inimigos naturais é coordenada pelo IPEF. A empresa
recentemente montou um laboratório para criação de inimigos naturais com base nos
mesmos protocolos legais do IPEF, a fim de facilitar e auxiliar na soltura do
parasitoides.
A empresa possui uma brigada de incêndios próprias composta por Torres de
Observação com monitoramento por câmeras, Caminhões pipas, aceiros, treinamento,
100% da equipe de silvicultura são brigadista.
Evidenciado:
-

FLO-P&D-REC-PRO_000072 v.04 - Monitoramento de Formigas Cortadeiras.
Relatório Parcial - Monitoramento de Formigas Cortadeiras.
Levantamento Antes do Controle (LAC) – Oficial_Formiga Cortadeira
Avaliação Depois do Controle (ADC) – Oficial_Formiga Cortadeira
FLO-P&D-REC-PRO_000072 v.05 – Manejo Integrado de Pragas e Doenças.
FLO-EHS-SGI-PRO_000080 v.04 – Plano de Atendimento de Emergência.
Analise Critica de Incêndios Florestais de 2018

Princípio 3 – Critério 3.4
Flora e Fauna
Evidenciados os monitoramentos de fauna e flora, realizados anualmente.
A International realiza, de maneira amostral, constantemente a fauna e flora das
áreas de manejo florestal que atua.
Os critérios para estes monitoramentos são áreas sensíveis quanto ao impacto
ambiental, cmo pro exemplo área sendo recuperada, bem como as áreas onde foram
identificadas espécies endêmicas, raras, ameaçadas ou em perigo de extinção e de
seus habitats na unidade de manejo florestal.
De acordo com o último relatório, o qual reflete o resultado do monitoramento de
2018, foi possível evidenciar o incremento quantitativo e qualitativo de espécies de
fauna e flora.
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Princípio 3 – Critério 3.5
Corredores Ecológicos
Os principais impactos observados em áreas de paisagem podem ser evitados através
da formação de corredores ecológicos pela alocação de reservas legais e conversão
de áreas de eucalipto para nativas – verificado os registros no SARE. Evidenciados
estudos de conectividade e procedimento Ecologia e Manejo da Paisagem – FLOEHS-NAT-PRO00015, 2016.

Princípio 3 – Critério 3.6
Vigilância Patrimonial
A IP possui vigilância patrimonial composta por rondas e monitoramento por câmeras.
A IP possui uma plataforma digital chamada Sistema Ronda, onde são registradas
todas as ocorrências levantadas durante os turnos de vigilância.
Evidenciado:
- FLO-EHS-PROC-PRO_000060 v05 – Segurança patrimonial;
- Registro de Ocorrência nº 0033 - Furto de Bambueiras no Horto Nova Louzã –
registrado em 25/03/2019 – Foram cortados aproximadamente 500 ‘pés, não
foi possível identificar o autor do crime ambiental.
- Registro de Ocorrência nº 0035 – Invasão de Gado no Horto Santa Cristina –
registrado em 15/03/2019. Caso recorrente, a empresa já abriu processo contra
esse vizinho, pois o mesmo se recusa a retirar o Gado de dentro da
propriedade.
- Relatório de Ronda _Data 14/03/2019 – FAVC Brotas. Registrado a falta da
placa de identificação do FAVC próxima a área do lixão – Foi verificado que a
placa foi retirada pela IP devido à colheita próxima da área. Recomenda-se
inserir essa informação no relatório da ronda.
- B.O nº1248/2019 - Furto de Bambueiras no Horto Nova Louzã – registrado em
28/03/2018 – Foram cortados aproximadamente 500 pés, não foi possível
identificar o autor do crime ambiental.
- B.O nº1213/2017 - Invasão de Gado no Horto Santa Cristina – registrado em
31/10/2017. Caso recorrente, a empresa já abriu processo contra esse vizinho,
pois o mesmo se recusa a retirar o Gado de dentro da propriedade.
Nas fazendas auditadas neste evento, foi possível evidenciadas as placas de proibido
e pesca. Além disto, através das entrevistas com os trabalhadores em campo, foi
possível evidenciar a conscientização deste tema.
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Princípio 4 - critério 4.1.
As operações florestais causadoras de impactos ambientais negativos possuem
orientações para prevenir, minimizar ou mitigar os impactos sobre o solo e recursos
hídricos nos microplanejamentos.
A empresa fechou recentemente uma parceria com a Universidade de Pernambuco
para realização de um estudo e mapeamento de áreas susceptíveis a erosão afim de
implantar medidas de controles e buscar alternativas para o aumento de M.O nos
solos dos hortos mais susceptíveis. Através desse estudo será possíveis melhorar
praticas já utilizada para minimizar os efeitos adversos sobre a qualidade da água e
ecologia aquática.
Foi verificado demarcações e sinalizações em campo nos Hortos Monte Líbano e
Nossa Senhora Aparecida de forma a evitar danos relacionados às operações
florestais.
Não foi verificado resíduos, produtos, ou outros materiais provenientes de operações
de construção de estradas, colheita e outras operações ou atividades depositados em
remanescentes naturais ou APPs nos Hortos Monte Líbano e Nossa Senhora
Aparecida.
Foi verificado estruturas de saída de agua, caixas de contenção e camaleões nos
Hortos Monte Líbano e Nossa Senhora Aparecida.
Evidenciado:
- Microplanejamento de Colheita – Região II – Horto Monte Líbano.
- FLO-COL-PRO_002627 v.06 – Colheita e Transporte Florestal

PRINCÍPIO 4 – Critério 4.2
Não foi verificado atividades sendo realizadas próximas do leito de um rio, lago ou
zona húmida fluindo
O microplanejamento de colheita e silvicultura possuem orientações sobre os locais
adequados para armazenamento ou mistura de combustíveis, óleos, produtos
químicos ou substâncias.
A empresa fechou recentemente uma parceria com a Universidade de Pernambuco
para realização de um estudo e mapeamento de áreas susceptíveis a erosão. Através
desse estudo será possíveis melhorar praticas já utilizada para minimizar os efeitos
adversos sobre a qualidade da água e ecologia aquática.
Não foram verificadas atividades sendo realizadas próximas áreas onde uma descarga
deliberada ou acidental poderia atingir qualquer corpo de água.
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Foi verificados estruturas de saída de agua, caixas de contenção e camaleões nos
hortos visitados. Evidenciado estruturas de conservação de estradas suficientes para
prevenir e controlar o acúmulo de água e processos erosivos durante todo o ciclo de
produção da floresta.
Os aceiros são mantidos ao longo do ano e as manutenções são feitas nas épocas do
ano com maior perigo de incêndios.
O uso de fertilizantes pela empresa é recomendado pelo setor de P&D após análise de
solo do Horto.
Evidenciado:
- Microplanejamento de Colheita – Região II – Horto Monte Líbano.
- FLO-COL-PRO_002627 v.06 – Colheita e Transporte Florestal
- FLO-P&D-REC-PRO_000065
v.09
–
Implantação
e
Microplanejamento de Silvicultura

Reforma

PRINCÍPIO 4 – Critério 4.3
A empresa utiliza o manejo integrado de pragas e doenças onde se é priorizado o
controle biológico e o uso de produtos de baixa toxicidade. Em parceria com o IPEF é
desenvolvido pesquisas de redução de uso de químicos.
A empresa utiliza o sistema SAP para gestão de estoque, além de planilhas em Excel
para acompanhamento.
Capina Química Manual - Acompanhado a atividade no Horto Nossa Senhora
Aparecida pela equipe da JRM Florestal, a equipe é composta por 15 pessoas sendo
01 tratorista.
Evidenciado:
- FLO-EHS-SGI-PRO_000083 v.11 – Gerenciamento de Resíduos, Efluentes e
Emissões atmosféricas.
- APR nº08 – Capina Química manual
- Microplanejamento de Silvicultura – Horto Nossa Senhora Aparecida
- FLO-REF-PRO_002540 v.04 – Reflorestamento, Planejamento, Saúde e
Segurança de Trabalho.
- Certificado de Treinamento NR31 – Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos –
16h – Sindicato Altinópolis – 10/11/2018.
- Certificado de Treinamento Aplicação de Agrotóxicos com pulverizador costal
manual – 24h – SENAR – 30/08/2017.
Depósito de Agrotóxico – Horto Mogi Guaçu
Recomendação: Apesar do deposito de produtos químicos possuir proteção para
entrada de pequenos animais, foi verificado a presença de pequenos lagartos no local.
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Recomenda-se analisar as proteções existentes afim de garantir que nenhum animal
tenha contato com os produtos químicos.
Evidenciado:
- FLO-EHG-SGI-PRO_000083 v.06 – Gerenciamento de Resíduos e Emissões
Atmosféricas.
- Planilha Cardex – retorno de Embalagens de defensivos Agrícolas.
- Controle de NFs_insumos saídas
- NF 26759 – Devolução de Embalagens Plásticas e Contaminadas diversas –
Para Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais – enviada em 25/02/2019.
Comprovante de Devolução de embalagens de Agrotóxico nº 3395 Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais – Recebida em 26/02/2019
- L.O nº 65001717 – Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais – Licença
para recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos – validade:
24/04/2019.FLO-EHS-SGI-PRO_000080 v.04 – Plano de Atendimento de
Emergência.
- FLO-EHS-SGI-PRO_000080 – Plano de Atendimento de Emergência.
- Programa de Simulado do PAE’s – Plano de Atendimento às emergências –
15/01/2019 – Vazamento de Produtos Químicos - Modulo 6.
- Programa de Simulado do PAE’s – Plano de Atendimento às emergências –
27/02/2019 – Primeiros socorros – Viveiro.
Gestão de resíduos
Evidenciado a sistemática de gerenciamento de produtos químicos e resíduos da
regional de Altinópolis, a qual se apresentou adequada.
Evidencias de entrada e saída de resíduos da regional de Altinópolis.
Notas Fiscais e MTRs, respectivamente:
N.2019; 3029; 7620;
N. 3049; 4539; 8729.
Além das evidencias acima citadas, foi evidenciada a Licença de Operação Ambiental
do receptor de resíduos – Ambiental Ltda, Número 5093.9384, válida até 12/03/2020.

PRINCÍPIO 4 – Critério 4.4
Registro de fumaça preta é realizado em toda frota, própria e terceira, semestralmente.
Evidenciado:




FLO-EHG-SGI-PRO_000083 v.06 – Gerenciamento de Resíduos e Emissões
Atmosféricas.
Registro de Fumaça Preta – T496
Registro de Fumaça Preta – T494
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PRINCÍPIO 5 – Critério 5.1
Desenvolvimento ambiental, econômico e social
Verificados:
- Relatório anual 2018 do Instituto Internacional Paper sobre os projetos
desenvolvidos:
- Programa de educação ambiental - PEA (meio ambiente): 01 dia de visitas de alunos
de escolas públicas e particulares envolvendo 22 escolas de 10 cidades ao Horto
Florestal da empresa em Mogi Guaçu e Luiz Antônio, para um público 5.664 pessoas.
- Educação (Formare): Programa em que após a conclusão do ensino médio o aluno
recebe uma capacitação de 10 meses para auxiliar de produção com foco na entrada
no mercado de trabalho. Participaram 212 educadores voluntários (funcionários) e 50
alunos.
- Guardiões das águas (ambiental): Professores do ensino fundamental inscrevem na
empresa propostas de projetos de redução de consumo e conscientização sobre
qualidade da água. Os projetos selecionados são contemplados com a verba
necessária. Foi selecionado 01 projeto abrangendo 02 cidades (Artur Nogueira e
Santa Rosa do Viterbo, SP) envolvendo 639 pessoas.
- Apicultura solidária (produção de mel): A empresa permite a instalação de caixas de
abelhas nas suas áreas de plantio comercial em parceria com duas cooperativas em
Leme e São Simão com um resultado de 300 Kg de mel em 2018.
- Educação socioambiental: Concurso de redação para alunos e professores. Foram
03 oficinas, 1.256 redações corrigidas em 08 cidades. Os vencedores receberam
prêmios em dinheiro pelo trabalho.
- Eventos específicos desenvolvidos pela área florestal: Participação no evento Plano
de Manejo de RPPNs; Maratona 100Kms dos Canaviais; patrocínio do V Congresso
Brasileiro de RPPN; Pedalada Solidária em São Simão, SP; Dia da Árvore em Estiva
Gerbi, SP; Parceria com o IBT/SP; Rally da Mitsubishi 2018.
- Planilha de aspectos sociais contendo os impactos sociais negativos e positivos,
pontuação e classificação do impacto, medidas de controle estipuladas. Os principais
impactos avaliados foram relacionados à apicultura, comunicação externa, contratos
de fornecedores, estradas e atividades não autorizadas. Como impactos positivos
foram identificados a geração de trabalho e renda, preservação de áreas naturais,
ações de educação ambiental. Dentre as medidas de controle estipuladas estão o
mapeamento e cadastro de apicultores clandestinos, divulgação do 0800 da empresa,
revisão de contratos de fornecimento, revisão do procedimento de manutenção de
estradas. Evidenciado a lista de presença e ata da reunião de apicultores não
associados realizada em Brotas, SP, em 26/09/2018.
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- Questões de educação ambiental são repassadas aos trabalhadores próprios e
terceiros nas Integrações realizadas na contratatação, DDS de campo, divulgação das
ações da empresa.

PRINCÍPIO 5 – Critério 5.2
- Procedimento FLO-EHS-SGI-PRO_000079: Comunicação com partes interessada.
Descreve a metodologia de consulta, divulgação e canais de diálogo, que permitam
efetiva comunicação com as partes interessadas.
- Canais de comunicação: SACs (0800), E-mail do Instituto IP, Website da empresa.
- Evidenciado na plataforma Sharepoint a planilha de ocorrências florestais onde são
registradas, analisadas e respondidas todas as demandas de partes interessadas.
Evidenciado reclamação de estrada em mau estado de conservação recebida em
23/03/2019, tratada e respondida ao reclamante em 29/03/2019.
- Instrumentos de divulgação da atividade florestal: Plano de manejo, Relatório de
sustentabilidade, revista Infinitas Possibilidades, rádio Florestal.
- Evidenciado o bom relacionamento da empresa com organizações representativas e
órgãos governamentais através de visitas realizadas ao SINTRA – Sindicato dos
empregados rurais assalariados de Araras e região, em Araras, SP, e escritório
regional da CETESB, em Mogi Guaçu, SP.
Realizada visita ao SINTRA – Sindicato dos empregados rurais assalariados de Araras
e região, em Araras, SP. Verificado o documento: Acordo Coletivo 2018/2020 –
Florestal Mogi Guaçu, assinado em 13/11/2018, registrado no Ministério do Trabalho e
Emprego – TEM sob o número SP013713/2017. A empresa vem cumprindo os termos
deste acordo. Trabalhadores terceirizados da região seguem a “Convenção Coletiva
de Trabalho do Setor da Cultura Diversificada e Pecuária” com vigência de 01/10/2018
até 30/09/2019. Foram entrevistados os senhores Vivaldo Albino, advogado e
Salvador Mian, tesoureiro do sindicato.
Na visita ao escritório regional da CETESB, em Mogi Guaçu, fui informado que a
empresa vem cumprindo regularmente suas obrigações florestais e apoia o órgão
ambiental em suas atividades. Foram entrevistados os senhores José Bezerra de
Souza, gerente da unidade e Edson Iuji Miura, analista ambiental.
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3.5.3. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria:

Categoria

Nome

Posição

Fabiano Rodrigues

Diretor Florestal

Miguel Magela

Coordenador do SGF

Guilherme Pontes

Coordenador de inventário e planejamento

Guilherme Batistuzzo

Supervisor de colheita

Bianca Bricio

Coordenador de Sustentabilidade

Ana Clara Cassiani

Planejamento Florestal

Jaqueline Alves

Analista de RH

Renato Meulman

Pesquisador Florestal

Mateus Pericin

Supervisor de viveiro

Rodrigo Fonseca

Chefe de equipe

Dásio Athaide

Pesquisador

Elvira Santos

Trabalhador do viveiro

Carolina Souza

Trabalhador do viveiro

Elaine Nascimento

Analista de qualidade

Claudinei Pancieli

Agente florestal

Lilian Consalter

Analista ambiental

Guilherme Pontes

Coordenador de Planejamento e Inventário

Rodrigo Matos Ferreira

Mecânico

Aparecido F. da Silva

Operador de máquinas pesadas

Gerentes:

Empregados:
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Guilherme Augusto Simon

Especialista em Suprimentos

Gabriela Gonçalves

Pesquisador Florestal

Renato Meulman

Pesquisador Florestal

Jaqueline Alves

Analista RH

Paulo Gabriel

Trabalhador rural

Erivelton Dias

Trabalhador rural

Ezequiel Barbosa

Trabalhador rural

Robson Leandro

Trabalhador rural

Antonio Silva

Trabalhador rural

João Alexandre Fusco

Arrecadação

Joaquim Ap. Marran

Motorista de caminhão

Rafael Silva

Analista Ambiental

Gilberto Rossi

Técnico de Segurança

Leandro Pereira Rocha

Almoxarife

Pedro Figueiredo Cunha

Tratorista

João Lucas Celestino

Motorista de ônibus - JVaz

Termison Rodrigues

Técnico de segurança - JRM Florestal

José Ricardo Santos

Trabalhador Rural - JRM Florestal

Pedro Eloy

Operador de máquinas pesadas - JRM
Florestal

Geraldo Bertoldo Jr

Trabalhador Rural - JRM Florestal

Alan Rodrigo da Silva

Trabalhador Rural - JRM Florestal

Paulo Cesar da Silva

Motorista De Caminhão - JRM Florestal

Fabio Rodrigues Cana

Motorista de caminhão – Ecoforest

Manuel da Silva Junior

Ajudante rural

Sub-contratados:
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Natalino Pereira

Ajudante rural

João Silva Pinto

Ajudante rural

Hélio Barbosa

Ajudante rural

3.6 Não Conformidades
3.6.1 Não Conformidades Anteriores

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

Processo
Colheita

Critério
2.1

Tipo de Não Conformidade
Menor

Prazo para execução
Auditor
das ações corretivas
06/04/2019

JLG

Falha na medida de controle de mitigação dos impactos ambientais da colheita.
Descrição da Não
Conformidade

Evidência: Foi observado no Horto Mairiporã, talhão 32, durante manutenção
corretiva do Feller Buncher T479, contaminação de solo por óleo durante a
lavagem da máquina. A poça de óleo e resíduo não foram recolhidos após a
finalização da manutenção nem antes da chuva.
A sistemática atual não define claramente a atuação da área
como proceder em caso de limpezas de máquinas e
equipamentos após manutenção.

Análise de Causa

Falta de percepção dos envolvidos quanto ao risco de
contaminação do solo relacionado ao tempo de ocorrência do
vazamento e recolhimento do material contaminado (solo).
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NC N°

Processo

Critério

Tipo de Não Conformidade

Prazo para execução Auditor
das ações corretivas

Recolhimento do solo contaminado e acondicionamento
em recipientes apropriados;
- Realizar análise crítica da sistemática atual e revisar o
procedimento FLO-COL-PRO_002627 COLHEITA E
TRANSPORTE FLORESTAL - Elaine Nascimento / Áreas
operacionais – Junho/2018;

Ação Corretiva

- Realizar análise crítica da sistemática atual e incluir no
procedimento FLO-COL-PRO_002627 COLHEITA E
TRANSPORTE FLORESTAL a realização dessa atividade
durante dias chuvosos - Elaine Nascimento / Áreas
operacionais – Junho/2018;

Data: 06/04/2018

- Realizar reciclagem do procedimento FLO-COLPRO_002627 COLHEITA E TRANSPORTE FLORESTAL com
todos profissionais envolvidos na manutenção de
equipamentos e máquinas florestais– Supervisores
Operacionais de Reflorestamento e Colheita Florestal Setembro/2018;
- Realizar a abrangência dessas ações junto as demais áreas
operacionais – Pesquisa ambiental – Outubro/2018.
Status

NC N°

02

Processo

Gestão de
químicos

Aceita

Critério

4.3

Data: 06/04/2018

Tipo de Não Conformidade
Menor

Eficácia: SIM

Prazo para execução
Auditor
das ações corretivas
06/04/2019

MPG

Falha no cumprimento do procedimento de gestão de agrotóxicos.

Descrição da Não
Conformidade

- Desde março/2017, não há mais registros de controle de devolução de
embalagens de agrotóxicos que vieram do campo – formulário CARDEX, conforme
estabelecido no Procedimento Gerenciamento de resíduos, efluentes e emissões
atmosféricas - FLO-EHS-SGI-PRO-000083,rev6, 2017;
- Depósito de agrotóxicos apresentou embalagens sem o devido vedamento e sem
o recuo de paredes conforme NR31.
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NC N°

Processo

Análise de Causa

Critério

Tipo de Não Conformidade

Prazo para execução Auditor
das ações corretivas

- Profissional envolvido no controle do fluxo de embalagens
vazias de agrotóxicos utilizadas nas atividades florestais da
região III, não se atentou no recebimento e preenchimento
obrigatório da ficha Cardex.

Data: 06/04/2018

- Os agrotóxicos acondicionados de forma incorreta, sem
respeitar o recuo da parede do depósito, foram
imediatamente removidos e armazenados, conforme
preconiza a legislação.
- Os agrotóxicos que estavam em utilização e com as
embalagens “abertas” foram devidamente lacrados e
acondicionados corretamente
Ações:

Ação Corretiva

1- Realizar análise crítica da sistemática atual disposta no
procedimento FLO-EHS-SGI-PRO-000083 Gerenciamento de
resíduos, efluentes e emissões atmosféricas junto as áreas –
EHSS / CSC Florestal / Reflorestamento – Maio/2018;

Data: 06/04/2018

2- Realizar reciclagem do procedimento FLO-EHS-SGI-PRO000083 Gerenciamento de resíduos, efluentes e emissões
atmosféricas junto aos profissionais responsáveis pelo
controle do fluxo de embalagens vazias de agrotóxicos – CSC
Florestal – Junho/2018;
3- Realizar reciclagem do procedimento FLO-EHS-SGI-PRO000083 Gerenciamento de resíduos, efluentes e emissões
atmosféricas junto aos profissionais das áreas operacionais
“usuários” dos agrotóxicos – Reflorestamento – Junho/2018;
- Realizar abrangência das ações dos itens 02 e 03 ás demais
Regiões I e II – CSC – Setembro/2018.
Status

NC N°

Processo

Aceita

Critério

Data: 06/04/2018

Tipo de Não Conformidade
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NC N°
03

Processo
Transporte

Critério
1.1

Tipo de Não Conformidade
Menor

Prazo para execução Auditor
das ações corretivas
06/04/2019

MPG

Falha na gestão de documentação requerida para transporte de madeira e
pessoas.

Descrição da Não
Conformidade

- Caminhão placa GFS 5051, carregando madeira sem Nota Fiscal – Horto Imperial,
empresa Ecoforest - conforme verificação em campo e entrevista com motorista,
que declarou que iria buscar a nota fiscal somente na porta da fábrica.
- Autorização de Transporte do DER n° 428/DR14 vencida em 16/03/2018 - ônibus
placa ETU 4075, empresa Transanti Ltda.
Desatenção dos profissionais durante a aplicação dos
procedimentos FLO-COL-PRO_002627 COLHEITA E TRANSPORTE
FLORESTAL.

Análise de Causa

Interpretação errônea dos profissionais com relação a aplicação
dos procedimentos FLO-COL-PRO_002627 COLHEITA E TRANSPORTE

Data:
06/04/2018

FLORESTAL.

Realizar análise crítica da sistemática atual disposta pelo
procedimento FLO-COL-PRO_002627 COLHEITA E TRANSPORTE
FLORESTAL – Pesquisa Ambiental / EHSS – Maio/2018;
Incluir no procedimento FLO-COL-PRO_002627 COLHEITA E
TRANSPORTE FLORESTAL a responsabilidade da área de Balança
junto a esse processo - Pesquisa Ambiental / EHSS / Balança MG e
LAN / Junho/2018;
Realizar análise crítica da sistemática atual disposta pelo
procedimento FLO-EHS-SST-PRO_000107 Veículos de Transporte
Coletivo – Pesquisa Ambiental / EHSS – Maio/2018;
Ação Corretiva

Realizar reciclagem do procedimento FLO-COL-PRO_002627
COLHEITA E TRANSPORTE FLORESTAL junto aos profissionais que
realizam essa atividade nas áreas – Pesquisa Ambiental / EHSS /
Áreas / Balança – Junho/2018;

Data:
06/04/2018

Realizar reciclagem do procedimento FLO-EHS-SST-PRO_000107
Veículos de Transporte Coletivo e transporte e de madeira junto
aos profissionais que realizam essa atividade nas áreas – Pesquisa
Ambiental / EHSS / Áreas / Balança – Junho/2018;
Avaliar abrangência dessas ações junto as demais áreas – Pesquisa
Ambiental / EHSS – Agosto/2018.
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NC N°

Processo

Critério

Status

Prazo para execução Auditor
das ações corretivas

Tipo de Não Conformidade

Aceita

Eficácia: SIM

Data: 06/04/2018

3.6.2 Não Conformidades Registradas

Durante a auditoria foram registradas 01 (Uma) Não Conformidade menor, as quais
estão descritas abaixo:
NC N°
01

Processo
Silvicultura

Descrição da Não
Conformidade

Critério
2.1

Tipo de Não Conformidade

Prazo para execução
Auditor
das ações corretivas

Menor

05/04/2020

JBC

Muito embora conste no microplanejamento a previsão de quando Prevenção de
Impactos a Fauna Silvestre durante as atividades de reforma/implantação de
florestas: “Ao deparar-se com áreas de nidificação ou reprodução de animais
silvestres, cabe ao colaborador comunicar seu superior, que deverá adiar ou
interromper imediatamente a operação no local e acionar o Departamento de
Pesquisa Ambiental, podendo retomar as atividades somente após a tomada de
ações que garantam a segurança dos animais e seus filhotes ou, dependendo da
circunstância, somente quando os mesmos deixarem espontaneamente o local.”
Foi evidenciado em campo a aplicação do herbicida Flumyzin durante a
preparação de solo, na presença de aves silvestres no exato local da aplicação.
Estas aves estavam se alimentando de insetos/anelídeos com o herbicida no ato
da aplicação. Além disto em entrevista em campo, foi mencionado que isto é uma
prática comum.

Análise de Causa

A sistemática atual definida nas recomendações ambientais
contidas no microplanejamento de silvicultura, não define de
maneira detalhada o cenário de “possível “contaminação de
espécies de aves à produtos químicos, mais especificamente
associadas às operações florestais de preparo do solo
conjugadas à aplicação de herbicida pré-emergente.
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NC N°

Processo

Critério

Tipo de Não Conformidade

Prazo para execução Auditor
das ações corretivas

1-Realizar a análise crítica e revisão da planilha de aspectos e
impactos ambientais e das recomendações ambientais
contidas no microplanejamento de silvicultura, de modo a
abranger a contextualização da área a ser manejada com base
na observação das características da fauna, paisagem local e
seu entorno. (Pesquisa Ambiental – maio 2019)
2-Realizar reciclagem/conscientização dos profissionais
florestais envolvidos nas atividades de preparo do solo quanto
às adequações a serem implementadas nesta atividade, com
ênfase na ocorrência de situações que envolvam a fauna
silvestre. (Pesquisa Ambiental – setembro 2019)

Ação Corretiva

3-Quantificar os indivíduos e espécies da avifauna presentes
nas áreas durante a atividade de preparo de solo e ao longo
dos dias e atividades subsequentes, para verificar se há
ocorrência de animais silvestres afetados na área manejada.
(Pesquisa Ambiental – setembro 2019)

Data:05/04/2019

4-Caso detectado alguma evidência de que a avifauna tenha
sido afetada, buscar parcerias com instituições de
ensino/pesquisa para a realização de estudos específicos que
comprovem a periculosidade ambiental dos herbicidas
utilizados, além de recomendar possíveis medidas de
mitigação desses impactos aos animais silvestres no ato da
realização do preparo do solo. (Pesquisa Ambiental – outubro
2019)
5-Realizar a abrangência das ações anteriores às demais
regiões onde ocorrerá atividades de preparo do solo. (Pesquisa
Ambiental – janeiro de 2020).
Status

Aceita

Data: 05/04/2019

Eficácia?: SIM
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3.7. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas

Durante a auditoria foram registradas 03 Oportunidades de Melhoria (OM) e 02
Observações (OBS) que deverão ser analisada criticamente pela empresa quanto à
tomada de ações pertinentes. Estas OBSs devem ser analisadas com foco em
melhoria contínua dos processos realizados pela empresa no âmbito do CERFLOR.

OM 01

Processo: Desenvolvimento sócio-ambiental

Projeto Formare: Incluir o tema certificação na grade do curso; melhor seria abordar
o tema florestal no início do curso ao invés de no final.
OM 02

Processo: Gestão ambiental

Áreas de Alto Valor: Incluir os resultados dos monitoramentos realizados na pauta
da reunião de análise crítica com a direção.
OM 03

Processo: Silvicultura

Recomendado melhorar a limpeza de sanitários e luvas no campo.
OBS 01

Processo: Gestão ambiental

Embora possa ser identificado pela planilha de partes interessadas é recomendado
incluir nos mapas o nome das comunidades ou proprietários afetados pelo manejo
florestal.
OBS 02

Processo: Armazenamento de químicos

Apesar do deposito de produtos químicos do Horto Mogi Guaçu possuir proteção
para entrada de pequenos animais, foi verificado a presença de pequenos lagartos
no local. Recomenda-se analisar as proteções existentes afim de garantir que
nenhum animal tenha contato com os produtos químicos.
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4. CONSULTAS PÚBLICAS (NÃO APLICÁVEL)

4.1. Consulta aos órgãos públicos
Como parte do processo de auditoria foi realizada consulta aos seguintes órgãos
públicos:
4.2. Reuniões Públicas

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

Data

Horário

No.
Pessoas

TOTAL DE PARTICIPANTES

Não houve questionamentos, recomendações, denúncias e comentários das partes
interessadas referentes às areas em processo de certificação durante a reunião
pública.
Todas as questões levantadas pelos participantes foram referentes à certificadora e ao
processo de certificação sendo respondidas in loco pelos auditores.

4.2.2. Entidades e pessoas contatadas

A lista completa das partes interessadas contatadas durante o processo de
certificação está mantida como registro no BVC e não foi inserida neste relatório, mas
pode ser disponibilizada mediante solicitação.
4.2.3. Relação dos Participantes nas Reuniões Públicas

As

reuniões

Públicas

totalizaram

XX

participantes

de

diferentes

entidades

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

Partes Interessadas

Respostas
Assunto

N°

Data

Comentários/Questões

Auditado

-
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5.

CONCLUSÃO

A empresa demonstrou possuir um Sistema de Gestão Florestal implantado e mantido
devidamente. A rápida disponibilidade de informações e documentação bem como o
treinamento e conscientização dos trabalhadores florestais são considerados pontos
fortes. Foi aberta uma Não Conformidade menor cuja o Plano de Ação foi aceito e
será verificado quanto à eficácia na próxima auditoria de manutenção.

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION, seguindo os procedimentos de auditoria
do CERFLOR, é favorável à continuidade da certificação da INTERNATIONAL
PAPER DO BRASIL, de acordo com o padrão normativo NBR 14789:2012.

Pedro Silveira Junior
Assinatura do auditor

data: 06/04/2019

A continuidade do processo de auditoria consiste na disponibilização deste Relatório
de Auditoria para apreciação pública por 30 (trinta) dias.

FOLLOW UP:
Realizado em 03/04/2020 auditoria de Follow Up off site para verificação das Ações
Corretivas tomadas para encerramento da Não Conformidade Menor registrada neste
evento.
Verificados e analisados os seguintes documentos para cada uma das ações
propostas anteriormente:
1- Recomendação técnica/ambiemtal (Microplanejamento) de reflorestamento,
revisada em 01/04/2020; Procedimento FLO-EHS-SGI-PRO_002623: Aspectos e
Impactos Ambientais, versão 13, revisado em 11/03/2020; Ata da Reunião de Análise
Crítica: Recomendações ambientais da fauna nas atividades de preparo de solo,
realizada em 01/11/2019.
2- Resumo do Dialogo de Segurança sobre: Impacto Ambiental do uso do Flumyzin;
Listas de presença e fotos dos eventos realizados (E-mails de 25 e 31/03/2019)
3- Analise Técnica e Ambiental do uso do Herbicida Pré Emergente Flumyzin,
realizada por equipe técnica da International Paper em Março de 2020, onde se
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concluiu que “não foram evidenciados efeitos diretos à avifauna associada as
atividades de preparo do solo”.
4- Em virtude dos levantamentos realizados na Ação 3 para identificar potenciais
riscos de impactos ambientais negativos à avifauna, que foi considerado baixo, não
foram realizadas parcerias com instituições de ensino/pesquisa para a realização de
estudos específicos que comprovem a periculosidade ambiental dos herbicidas
utilizados.
5- A abrangência das ações anteriores às demais regiões onde ocorrerá atividades de
preparo do solo foi realizada com o DDS junto à todas as frentes de preparo de solo
da empresa, conforme evidenciado na Ação 2.

Após analise desta documentação concluo que as Ações Corretivas tomadas foram
eficazes e a Não Conformidade foi considerada “Encerrada”.
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6. ANEXOS

7.1. ANEXO I: Lista de Partes Interessadas

7.2. ANEXO II: Formulários de Não Conformidades

7.3. ANEXO III:
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