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ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ACC Accreditation 

ADA Área Diretamente Afetada 
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ANAI Associação Nacional de Ação Indigenista 

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

AVC  Alto Valor de Conservação 

APP Área de Preservação Permanente 

BA Bahia 

BDT Boletim Diário de Trabalho 

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

BR Brasil 

CAR Corrective Action Request 

CAT Comunicação de Acidente de Trabalho 

CCIR Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 

CDA Conselho de Desenvolvimento Agrário 

CDB Convenção sobre Diversidade Biológica 

CEA Centro de Estudos Ambientais 

CEO Chief Executive Officer 

CEP Código de Endereçamento Postal 

CEPENE Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros no Litoral Nordeste 

CEPRAM Conselho Estadual de Proteção Ambiental 

CRA Centro de Recursos Ambientais 

CERFLOR Sistema Brasileiro de Certificação Florestal 

CITES Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em 
Perigo de Extinção 

CMM Controle de Movimentação de Madeira 

CoC Chain of Custody (Cadeia de Custódia) 

COCB Centro Operacional de Conceição da Barra 

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente 

COMDEMA Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

CONSEMA Conselho Estadual do Meio Ambiente 

CRL Comitê de Relacionamento Local 

CTNBio Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 

CVA CAR Verification Audit 
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CW Controlled Wood 

DHO Desenvolvimento Humano e Organizacional 

DICE Dano, Infestação, Custo e Eficiência 

DNA Desoxiribonucleic Acid ou Acido Desoxiribonuclêico 

DOF Documento de Origem Florestal 

EBDA Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola 

EEP Escola de Engenharia de Piracicaba 

e.g. Ex Gratia 

EIA Estudo de Impactos Ambientais 

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

EMEIEF Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental 

EMF Empreendimento de Manejo Florestal 

EPI Equipamento de Proteção Individual 

EPS Empresa Prestadora de Serviços 

ES Espírito Santo 

ESALQ Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

FAO Food and Agriculture Organization 

FAVC Floresta de Alto Valor de Conservação 

FM Forest Management 

FSC  Forest Stewardship Council ou Conselho de Manejo Florestal 

FUMEP Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba 

FUNAI Fundação Nacional do Índio 

GOL Gestão On Line 

GT Grupo de Trabalho 

GUI Guidance 

Ha/ha Hectares 

HCV High Conservation Value 

HSMT Higiene Segurança e Medicina do Trabalho 

I.a. Ingrediente Ativo 

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

ICMBio Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

IDAF Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal 

IDS Indicador de Desenvolvimento de Segurança 

I.e. Isto é 

IEF Instituto Estadual de Florestas 

IEMA Instituto Estadual de Meio Ambiente 

IGAM Instituto Mineiro de Gestão das Águas 
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IMA Incremento Médio Anual 

IMAFLORA Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola 

INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

INEMA Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

IPEF Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais 

IQR Índice de Qualidade de Restauração 

ISO International Organization for Standardization 

ITER Instituto de Terras 

ITTA Acordo Internacional sobre Madeiras Tropicais 

I Litros 

Kg Quilogramas 

Km Quilômetro 

LAC Levantamento Antes do Controle 

LO Licença de Operação 

LT Listas e Tabelas 

Ltda. Limitada 

m3 Metros Cúbicos 

MA Manual 

MA Meio Ambiente 

MAF Meio Ambiente Florestal 

MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

MG Manual de Gestão 

MG Minas Gerais 

MIPI Micro Porta-Iscas 

MMA Ministério do Meio Ambiente 

MP Medida Provisória 

MP Ministério Público 

MS Mato Grosso do Sul 

MST Movimento dos Sem Terra 

N/A Não Aplicável 

NBR Norma Brasileira 

NC  Não Conformidade 

NCR Non Conformity Report 

NPA Notificação Preliminar de Acidente 

NR Norma Regulamentadora 

NUMA Núcleo de Meio Ambiente 

NUROC Núcleo de Repressão ao Crime Organizado 
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OBS Observação 

OEA Organização dos Estados Americanos 

OGM Organismo Geneticamente Modificado 

OIT Organização Internacional do Trabalho 

OMS Organização Mundial de Saúde 

ONG Organização Não Governamental 

PAA Programa de Aquisição de Alimentos 

PAC Plano Anual de Colheita 

PC Política Corporativa 

PCCF Programa Cooperativo em Certificação Florestal 

PCE Plano de Controle de Emergências 

PDRT Programa de Desenvolvimento Rural Territorial 

PDS Projeto de Desenvolvimento Sustentável 

P&C Princípios e Critérios 

PEFC Program for Endorsement of Forest Certification 

PFNM Produtos Florestais Não Madeireiros 

PIB Produto Interno Bruto 

PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar 

PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PNUMA Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

PO Procedimento Operacional 

POL Política ou Policy 

PPL Plano de Participação nos Lucros 

PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

PRO Procedimento ou procedure 

PROTEF Programa de Proteção Florestal 

PSSTI Plano de Sustentabilidade Socioambiental das Terras Indígenas de Aracruz 

RA Rainforest Alliance 

RABQSA  Registrar Accreditation Board and  Quality Society of Australasia 

RAC Rainforest Alliance Certified 

RA-Cert Programa de Certificação da Rainforest Alliance 

RADAM Radar na Amazônia 

ReDes Redes para o Desenvolvimento Sustentável 

RIMA Relatório de Impactos Ambientais 

RL Reserva Legal 

RPPN Reserva Particular do Patrimônio Natural 

RS Rio Grande do Sul 
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RSA Recomendação Socioambiental 

S/A Sociedade Anônima 

SAP Systems, Applications, and Products in Data Processing 

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

SESI Serviço Social da Indústria 

SGF Sistema de Gestão Florestal 

SIG Sistema de Informações Geográficas 

SINTIEMA Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Extrativistas de Madeira e Atividades Florestais 

SINTRAL Sindicato dos Trabalhadores nas Atividades de Extração e Exploração de Madeira e Lenha 

SINTREXBEM Sindicato dos Trabalhadores da Extração de Madeira do Extremo Sul da Bahia 

SISPART Sistema de Gestão Sobre Partes Interessadas 

SIPF Sistema Integrado de Proteção Florestal 

SLIMF Small and Low Impact Managed Forests 

S/N Sem Número 

SNUC Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

SP São Paulo 

SSDH Subsecretaria Estadual de Direitos Humanos 

SSO Saúde e Segurança Ocupacional 

STD Standard, padrão. 

TAC Termo de Ajustamento de Conduta 

TM Task Manager 

TMK Trademark 

TNC The Nature Conservancy 

TRF Tribunal Regional Federal 

UC Unidade de Conservação 

UFABC Universidade Federal do ABC 

UFLA Universidade Federal de Lavras 

UFSCar Universidade Federal de São Carlos 

UMF  Unidade de Manejo Florestal 

UNESP Universidade Estadual Paulista 

UNICAMP Universidade Estadual de Campinas 

UNIMEP Universidade Metodista de Piracicaba 

UPP Unidade de Proteção de Paisagem 

USA United States of America 

USP Universidade de São Paulo 

V Versão 

VT Vermont 
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INTRODUÇÃO 

Este relatório apresenta os resultados de uma auditoria independente de avaliação de certificação 
conduzida por uma equipe de especialistas representantes do Imaflora / Rainforest Alliance. O 
propósito deste processo de avaliação foi avaliar o desempenho ambiental, social e econômico 
do manejo florestal da Fibria Celulose S/A - Unidade Aracruz como definido pelos Princípios e 
Critérios estabelecidos pelo Forest Stewardship Council™ (FSC®).  
 
A Rainforest Alliance fundou em 1989 o antigo Programa SmartWood para certificar práticas 
florestais responsáveis e para prover uma variedade de serviços de auditoria. Os serviços de 
auditoria e certificação da Rainforest Alliance são gerenciados e implantados pela divisão RA-
Cert. Todos os responsáveis pelo planejamento da auditoria, avaliação e certificação de 
verificação / validação e de decisões estão sob a alçada da Divisão RA-Cert, de hora em diante 
denominada Rainforest Alliance ou RA. 
 
Este relatório contém quatro seções principais com informações, resultados e diversos anexos. 
As seções 1 a 4 do relatório mais o anexo I se tornarão informações públicas sobre a operação 
de manejo florestal e compreendem o resumo público do relatório que pode ser divulgado pelo 
Imaflora, pela Rainforest Alliance ou pelo Forest Stewardship Council (FSC) a partes 
interessadas. Os demais anexos são confidenciais, a serem examinados apenas por equipes 
autorizadas pelo Imaflora, Rainforest Alliance e FSC, e revisores vinculados por acordos de 
confidencialidade. Uma cópia do resumo público deste relatório pode ser obtida na página 
eletrônica do FSC internacional (http://info.fsc.org/). 
 
O propósito das auditorias do Imaflora / Rainforest Alliance é reconhecer o bom manejo da terra e 
das práticas florestais por meio de avaliações independentes para certificação. As operações 
florestais que obtêm certificação FSC podem usar as logomarcas da Rainforest Alliance e do FSC 
para marketing e publicidade. 
 
A Fibria Celulose S/A – Unidade Aracruz, herdou da antiga Aracruz um histórico complexo de 
relacionamento com as partes interessadas locais, em especial com as comunidades tradicionais. 
Ciente dos imensos desafios para buscar adequação aos padrões FSC de manejo florestal, a 
empresa iniciou, em 2010, um processo modular de certificação da Rainforest Alliance, 
denominado SmartStep. Este processo é composto por diferentes etapas: uma visita de campo 
inicial para análise de lacunas do manejo do empreendimento com relação aos P&C do FSC; com 
base neste diagnóstico, a elaboração e a aprovação, junto à certificadora, de um plano de ação 
de no máximo cinco anos para a preparação e realização de uma avaliação de certificação; e o 
monitoramento periódico da evolução do plano de ação e do desempenho do manejo com 
relação aos padrões de certificação até a solicitação de um processo formal de avaliação para 
certificação FSC. Após o diagnóstico inicial e a elaboração e aprovação do plano de ação da 
empresa, com horizonte de três anos, foram efetuados dois monitoramentos de campo, durante o 
ano de 2011. Dada a evolução no processo de preparação e as necessidades estratégicas do 
empreendimento, este decidiu antecipar o processo de avaliação para certificação para o ano de 
2012. 
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1. ESCOPO DO CERTIFICADO 

1.1. Escopo do certificado 
 

 

 
B. Categorias de produtos FSC incluídos no escopo da FM/COC (FSC-STD-40-004a) 

                                                      
1 O ponto central de uma UMF continua ou grupo ou propriedades dispersas que conjuntamente compreendem uma unidade de 
manejo. A latitude e longitude deve ser apresentada em graus decimais com no máximo 5 decimais. 
2 O ponto central de uma UMF continua ou grupo ou propriedades dispersas que conjuntamente compreendem uma unidade de 
manejo. A latitude e longitude deve ser apresentada em graus decimais com no máximo 5 decimais. 

Informações sobre o empreendimento de manejo florestal: 
Razão Social: Fibria Celulose S/A. – Unidade Aracruz. 
Jurisdição legal do EMF: Aracruz – ES, Brasil. 
Pessoa de contato (público): Sandro Bressan Pinheiro 
Endereço: Rodovia Aracruz, S/N – Barra do Riacho, Aracruz, ES, Brasil – CEP: 

29297-000. 
Tel/Fax/email: +55 27 3270 2256 / +55 27 3270 2136 / sandro.pinheiro@fibria.com.br 
Página eletrônica: www.fibria.com.br 
Período do relatório: Avaliação. Datas  

A. Escopo da área florestal 
Tipo do certificado: UMF único Certificado SLIMF Não aplicável 

Número de membros do grupo (se aplicável): N/A. 

Número total de unidades do manejo florestal:  
(se aplicável, listar abaixo): 

N/A. 

 
Classificação do tamanho da UMF com o escopo: 

 # de UMF Área florestal total da UMF 
< 100 ha N/A. N/A. ha 
100 – 1000 ha N/A. N/A. ha       
1000 – 10 000 ha N/A. N/A. ha 
> 10 000 ha 01 310.174 ha 

Grupo 
ou 

UMF 
Múltiplo   

SLIMF UMF N/A. N/A. ha 
Certificado de grupo: lista de UMFs ou membros do grupo incluídos no escopo do certificado descrito no 
Anexo IV-a: N/A. 
Certificado Único/Múltiplo UMF: lista de cada UMF do escopo do certificado: 
UMF 
Nome/descrição 

Área Tipo da 
floresta 

Localização 
Latitude/Longitude1 

A unidade de manejo é composta por 
diversas fazendas distribuídas em três 
estados. As áreas de maior 
representatividade se encontram no 
Estado do Espírito Santo, com 
coordenadas descritas ao lado. 

310.174 ha Plantações Latitude: S 19 graus 48 minutos; 
Longitude: W 40 graus 10 
minutos 

Lista de cada UMF incluída no escopo do 
certificado (aplicável em recertificação):  

N/A. N/A. N/A. 

UMF 
Nome/Descrição 

Área 
Tipo da 
floresta 

Localização 
Latitude/Longitude2 

N/A. N/A. ha N/A. N/A. 
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 Nível 1 Nível 2 Espécies 

 W1 Rough Wood W1.1 Roundwood (logs) Eucalyptus grandis 
e E. urophylla. 

 W2 Wood charcoal   N/A. 
 W3 Wood in chips or 

particles  
W3.1 Wood chips N/A. 

 W4 Impregnated/treated 
wood  

W4.1 Impregnated roundwood N/A. 

 W5 Solid wood (sawn, 
chipped,  
sliced or peeled) 

W5.1 Flitches and boules N/A. 

 Non Wood Forest Products [enter from FSC-STD-40-004a v2-0] N/A. 
 Other N/A. N/A. 

 
 
C. Espécies e taxa sustentável de colheita 
Nome científico Nome comum / 

comercial 
Corte anual 
permitido 

Safra atual 
(2012) 

Safra projetada 
para o próximo 
ano 

Eucalyptus grandis e E. 
urophylla. 

Eucalipto. Limitado pela 
disponibilidade 
de inventário. 

Limitado pela 
disponibilidade 
de inventário.  

Limitado pela 
disponibilidade 
de inventário. 

Total  N/A. N/A. N/A. 
 
Total estimado de produção anual de toras  N/A. m3 
Total estimado de produção anual produtos PFNM certificado: N/A. m3 
Lista de todos os PFNM certificados por tipo de produção: 
N/A. 

 
N/A. m3 

 
D. Informação da UMF 
Zona da floresta Tropical 
Tipo da floresta da área certificada  

- Natural 111.973 ha 
- Plantação 177.142 ha 

Margens de rios e corpos de água 3.794,6 Quilômetros lineares 
 
 
E. Classificação da área florestal 
Área total certificada 310.174 ha 

1. Área total florestal 289.115 ha 
a. Área total de florestas de produção 177.142 ha 
b. Área total de florestas sem produção (sem colheita) 111.972 ha 

- Área de florestas protegidas (reserva 
absoluta) 

111.972 ha 

- Área sem colheita de madeira e gerenciada 
apenas para a produção de produtos 
florestais não-madeireiros e serviços 

0,0 ha 

- Remanescentes florestais não produtivos 111.972 ha 

 

 

2. Total de áreas não florestais (ex. corpos d água, áreas úmidas, campos, 
afloramentos rochosos, estradas, etc.) 

21.059 ha 

F. Propriedade/classificação do manejo 
Propriedade da terra Private ownership 
Gestão da posse (listar posse primária para certificados de grupo) Private management 
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A área certificada é:     Manejo privado 310.174 ha 
                                     Manejo público/do Estado  0,0 ha 
                                     Manejo comunitário 0,0 ha 

 

G. Regeneração florestal 
Área ou parte área de produção florestal regenerada naturalmente 0,0 ha 
Área ou parte da área florestal de produção total regenerada por plantio ou semeadura 0,0ha 
Total ou parte da área de produção florestal regenerada por outros métodos mistos 
(descrever)  N/A. 

0,0 ha 

 
H. Florestas de Alto Valor para Conservação e respectivas áreas (identificadas pela avaliação formal 
de AVCs do EMF) 
Código TIPOS DE AVC3 Descrição Área  
AVC1 Floresta que contém concentrações significativas, 

globais, regionais ou nacionais, de valores de 
biodiversidade (ex, endemismo, espécies em 
perigo, refúgios). 

- Complexo Mutum Preto e 
Recanto das Antas 
 
- Restinga de Aracruz 
 
- Alcoprado 
 
- Santa Leopoldina 
 
- Complexo Aparaju 
 

- Complexo Rio Itanhetinga  

2.123,26 ha 
 
 
301,49 ha 
 
1.648,14 ha 
 
148,41 ha 
 
231,81 ha 
 
2.222,92 ha 

AVC2 Floresta que contém superfícies significativas de 
paisagem em nível global, nacional ou regional de 
paisagem, contidas na Unidade de Manejo ou 
contendo essa área, em que as populações viáveis 
da maioria, ou de todas as espécies presentes 
ocorrem naturalmente em padrões naturais de 
distribuição e abundância. 

- Complexo Mutum Preto e 
Recanto das Antas  

2.123,26 ha 

AVC3 Áreas florestais que estejam em ou contenham 
ecossistemas raros, ameaçados ou em perigo de 
extinção. 

- Complexo Mutum Preto e 
Recanto das Antas 
 
- Restinga de Aracruz 
 
- Alcoprado 
 
- Santa Leopoldina 
 
- Complexo Aparaju 
 
- Complexo Rio Itanhetinga 
 
- Fazenda Agril  

2.123,26 ha 
 
 
301,49 ha 
 
1.648,14 ha 
 
148,41 ha 
 
231,81 ha 
 
2.222,92 ha 
 
4.726,97 ha 

AVC4 Áreas florestais que ofereçam serviços básicos da 
natureza em situações críticas (por exemplo, 
proteção de bacia hidrográfica, controle de erosão). 

- APP da Bacia nº 15 - 
Aracruz  

314,81 ha 

AVC5 Áreas florestais fundamentais para satisfazer 
necessidades básicas de comunidades locais (por 
exemplo, subsistência, saúde). 

- São Bento - Rio do Sul 
(captação de água) 
 

- ha 

                                                      
3A classificação de AVC, inúmeros outros estudos da ProForest  e explicações adicionais sobre as categorias de AVC podem ser 
encontrados no link: http://hcvnetwork.org/library/global-hcv-toolkits.  
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- São Domingos e Angelim 
(extrativismo) 
 
- Inguaí (captação de água) 
 
- Sítio São Bernardo 
(captação de água) 
 
- São Pedro/Mutucas 
(captação de água) 

 
AVC6 Áreas florestais críticas para a identidade cultural 

de comunidades tradicionais (áreas de significância 
cultural, ecológica, econômica ou religiosa 
identificadas em cooperação com tais comunidades 
locais). 

- Pastinho (igreja e 
cemitério) 
 
- Nossa Senhora das 
Graças (igreja e cemitério) 
 
- São Domingos (igreja e 
cemitério) 
 
- Novo Destino (cemitério) 
 
- Helvécia (cemitério) 
 
- Helvécia (cemitério) 
 
- Apaga Fogo (cemitério) 
 
- Nova Brasília (cemitério) 

 

- ha 

Número de locais significativos para populações indígenas e/ou comunidades locais 05 
 
I. Uso de pesticida 

 O EMF não faz uso de pesticidas 
O EMF tem uma derrogação válida do FSC para uso de pesticidas altamente 
perigosos 

 SIM   NÃO 

Uso de pesticidas altamente perigosos do FSC no último ano calendário  
Nome Quantidade # de Hectares tratados 
Sulfluramida - Mirex-s e isca granulada 384.024,72 kg 303.706,72 ha 
Fipronil - Tuit (finalização de estoque) 45 kg 24,69 ha 
Deltametrina - K-Othrine 2p (finalização de 
estoque) 

140,05 kg 1.012,28 ha 

Uso de pesticidas não proibidos no último ano calendário  
Nome Quantidade # de hectares tratados 
Glifosato - Scout 334.442,47 kg 173.432,03 ha 
Glifosato - Touchdown 1.850 kg 541,13 ha 
Glifosato - Roundup 23.631,42 l 7.522,93 ha 
Isoxaflutole - Fordor 750 1.676,70 kg 23.450,67 ha 
Sulfentrazona - Solara (experimental) 181 kg 215,30 ha 
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1.2. Exclusão e/ou excisão (remoção) de áreas do escopo do certificado 

X Aplicabilidade da certificação parcial FSC e da política de excisão de áreas 

 
Todas as áreas florestais pertencentes ou manejadas pelo EMF estão incluídas no 

escopo desta avaliação. 

 
O EMF possui e/ou maneja outras áreas/propriedades florestais que não estão 
sendo avaliadas. Em caso positivo, descrevê-las nas seções A e D abaixo. 

 

Há alguma porção da unidade (s) de manejo florestal sob avaliação para 

certificação sendo removida do escopo de avaliação? Se sim, complete as seções 

B, C e D abaixo. Conformidade com a política FSC-POL-20-003. A remoção de 

áreas do escopo de certificação deve ser documentada abaixo. 

A. Comentários/ explicação para a exclusão de UMF (s) da certificação 

Evidências: o Empreendimento de Manejo Florestal possui outras UMFs em diferentes localidades, a saber: 

- Área com 160.645,06 hectares, distribuídos em duas diferentes regiões no Estado de São Paulo (Vale do 

Paraíba e Capão Bonito). Esta Unidade de Manejo Florestal abastece, com toras de eucalipto, a unidade 

industrial da Fibria em Jacareí. Desse total, 160.607,65 ha são certificadas sob o código RA-FM/CoC-
005082 e os demais 37,41 ha encontram-se em processo de regularização de documentação para inclusão 

no escopo de certificação. 
- A empresa possui 347.284,33 hectares, distribuídos em seis Municípios no Estado de Mato Grosso do 

Sul. Esta Unidade de Manejo Florestal abastece, com toras de eucalipto, a unidade industrial de produção 

de celulose da Fibria no Município de Três Lagoas. Deste total, 283.186,22 hectares encontram-se 
certificados sob o código RA-FM/COC-005083. Os restantes 64.098,11 hectares se encontram em 

processo de adequação para certificação ou foram adquiridos recentemente e a empresa manifestou a 

intenção de incorporação dessas áreas ao escopo de certificação da Unidade Três Lagoas nos próximos 

monitoramentos anuais. 

- A Unidade denominada Projeto Losango localiza-se principalmente na região dos Municípios de Arroio 

Grande, Bagé, Pinheiro Machado e Piratini, no Estado do Rio Grande do Sul e possui 107.841,43 hectares. 

Estes ativos florestais, não certificados, foram alienados à empresa CMPC Celulose Rio Grandense e não 
mais se encontram sob responsabilidade do manejo do empreendimento. 

- A Fibria Celulose S/A. é detentora de cinqüenta por cento de participação na Veracel Celulose S/A., em 
conjunto com a empresa sueco-finlandesa Stora Enso. Os ativos florestais dessa empresa, sob manejo de 

uma equipe executiva independente, totalizam 205.000 hectares na região sul do Estado da Bahia e se 

encontram certificados sob o código SGS-FM/COC-004383. Estas áreas se encontram em processo de 
transferência e avaliação para certificação pela Rainforest Alliance/Imaflora. 

 

Na mesma unidade de manejo (Unidade Aracruz), o empreendimento possui as seguintes áreas que não 

estão incluídas no escopo desta avaliação: 

- 394,30 hectares na região norte do Espírito Santo, excluídos para isolamento de futuros projetos de 

pesquisa com OGM. 

- 10.827,70 hectares de áreas na região de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia, ocupadas pelo Movimento 
dos Sem-Terra (MST), em processo de desapropriação facilitada junto ao governo do estado da Bahia com 

existência de convênio com o INCRA, intermediado com a ESALQ, para implantação de um projeto de 
assentamento sustentável com o MST. 

- 20.308,35 hectares no Município de Conselheiro Pena, no Estado de Minas Gerais, cujos ativos foram 

disponibilizados para venda e não fazem parte, portanto, do atual escopo de avaliação. 
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- 40.931 hectares discriminados em projetos específicos em diferentes localidades na unidade de manejo, 
excluídos do escopo por abordagem de precaução, aguardando regularização da documentação 

imobiliária. 
- 459 hectares discriminados em projetos específicos em diferentes localidades na unidade de manejo, 

excluídos do escopo por abordagem de precaução, em virtude de análise de possíveis conversões de 

florestas naturais para outros usos ocorridas após 1994.  

B. Decisão de excisão (remoção) de área da UMF pertencente ao escopo de certificação: 

Nota: a decisão de excisão (remoção) deve ser consistente com as exceções específicas descritas na 
política FSC-POL-20-003, em tais circunstâncias a certificação das outras áreas é permitida. 

Evidências: os motivos apresentados pelo EMF para a excisão de áreas do escopo foram considerados 

compatíveis com a política FSC, por se referirem a motivos além do alcance do manejo do empreendimento 

e/ou não interferirem no manejo do restante das áreas certificadas.  

C. Resumo da avaliação de conformidade requerida na política FSC-POL-20-003 

Evidências: as áreas excluídas por motivo de regularização da documentação imobiliária, análise de 

conversão após 1994 e disponibilizadas para a venda (Conselheiro Pena) recebem o mesmo manejo que 

as demais áreas certificadas. As áreas cedidas ao MST não estão mais sob o manejo e responsabilidade 

do empreendimento e as áreas destinadas a pesquisa com OGMs também permanecem sob o mesmo 

manejo florestal das áreas certificadas até a instalação de eventuais experimetos de campo, quando seu 
manejo deverá obedecer a todas as regras de biossegurança exigidas pela legislação brasileira. 

As demais áreas possuem certificados válidos FSC. Áreas dessas unidades de manejo fora de escopo 
estão, em regra, em processo de adequação para inclusão no escopo de certificação.  

D. Medidas de controle para prevenir a contaminação da madeira certificada com madeira proveniente de 
áreas florestais excluídas/removidas 

Evidências: atendendo à política FSC de certificação parcial, a Fibria Celulose S/A – Unidade Aracruz 
reconhece que é proprietária e gerencia unidades florestais que não são certificadas pelo sistema FSC. 

A possibilidade de mistura entre as atividades e produtos certificados pelo FSC e as atividades e produtos 

não certificados da Fibria Celulose S/A – Unidade Aracruz na unidade de manejo ou em outras localidades 

é insignificante em função dos seguintes motivos e controles especiais: 

1 - Separação física das demais unidades de manejo florestal: a maior parte das propriedades da 

organização está localizada em diferentes estados do Brasil, suas propriedades certificadas não abastecem 

e nem são abastecidas com madeira oriunda de outras unidades não certificadas pelo FSC, evidenciando 
praticamente a ausência de fluxo de madeira entre as unidades e reduzindo, portanto, qualquer risco de 

contaminação entre produtos ou atividades certificados e aqueles não certificados. 

2 - Todas as unidades florestais certificadas e a certificar, incluindo a Unidade Aracruz, possuem 
procedimentos de cadeia de custódia visando assegurar que somente produtos originados em áreas 

florestais dentro do escopo de certificação são comercializados como produtos certificados. 
Entre outros, destacam-se os seguintes controles especiais: 

- Identificação cadastral das áreas certificadas e da disponibilidade de produtos certificados; 

- Identificação de origem nas unidades de produção certificadas; 

- Identificação dos produtos certificados nos documentos fiscais; 

- Descrição do fluxo de atividades, definição de responsabilidades e treinamentos para o cumprimento dos 

controles estabelecidos. 

- Controle de informações: todas as informações, publicidade e declarações públicas referentes à 
certificação FSC e ao seu escopo, deverão ter sua adequação revisada e aprovada antes do uso pela 

equipe técnica Imaflora/Rainforest Alliance. 

Ver, sobre a cadeia de custódia do empreendimento, o critério 8.3 do Anexo II e o Anexo III do presente 
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A tabela a seguir descreve o uso do solo nas áreas submetidas à avaliação para certificação: 

Áreas (ha)  

Projetos Município Total Área de Produção Remanescentes * Outras Áreas ** Titularidade 

A001 ARACRUZ 161,79  123,48 27,16 11,15 Própria 

A011 ARACRUZ 2,16  0,26 1,79 0,11 Própria 

A012 ARACRUZ 250,29  183,50 45,06 21,73 Própria 

A013 ARACRUZ 96,83  69,82 20,77 6,24 Própria 

A014 ARACRUZ 163,37  109,75 36,06 17,56 Própria 

A015 ARACRUZ 248,27  157,32 66,90 24,05 Própria 

A020 ARACRUZ 213,17  143,49 36,52 33,16 Própria 

A022 ARACRUZ 220,65  141,32 27,36 51,97 Própria 

A025 ARACRUZ 293,43  212,58 65,20 15,65 Própria 

A026 ARACRUZ 260,05  175,10 72,75 12,20 Própria 

A027 ARACRUZ 484,89  333,73 70,06 81,10 Própria 

A028 ARACRUZ 351,19  280,54 41,47 29,18 Própria 

A029 ARACRUZ 311,41  191,97 72,15 47,29 Própria 

A030 ARACRUZ 235,24  183,89 35,87 15,48 Própria 

relatório.  

Unidades de manejo não incluídas na avaliação 

Áreas florestais Localização Tamanho (ha) 

Plantações de eucalipto Regiões de Capão Bonito e 
Vale do Paraíba, no Estado 

de São Paulo. 

160.645,06 

Plantações de eucalipto Região de Três Lagoas, MS. 347.284,33 

Plantações de eucalipto Estado do Rio Grande do 
Sul (em processo de 

transferência após 
alienação) 

107.841,43 

Plantações de eucalipto Região sul do Estado da 
Bahia. 

205.000,00 

Áreas da mesma unidade de manejo excluídas da avaliação 

Áreas florestais Localização Tamanho (ha) 

Plantações de eucalipto disponibilizadas para 

alienação 

Região de Conselheiro 

Pena, Minas Gerais. 

20.308,35 

Áreas cedidas ao MST Região de Teixeira de 

Freitas, Bahia. 

10.827,70 

Pesquisas com OGMs Região norte do Espírito 

Santo. 

394,30 

Áreas sob análise de conversão após 1994 Diversos projetos na unidade 

de manejo. 

459,00 

Áreas em processo de regularização da 

documentação fundiária 

Diversos projetos na unidade 

de manejo. 

40.931,00 



 

FM-02 19 Abril 2012  Página 17 de 154 

A031 ARACRUZ 458,60  276,70 102,70 79,20 Própria 

A032 ARACRUZ 644,11  355,25 240,78 48,08 Própria 

A035 ARACRUZ 103,14  71,80 17,02 14,32 Própria 

A036 ARACRUZ 520,71  351,29 139,27 30,15 Própria 

A037 ARACRUZ 332,35  224,84 82,63 24,88 Própria 

A038 ARACRUZ 134,09  82,84 39,57 11,68 Própria 

A039 ARACRUZ 231,89  162,22 53,62 16,05 Própria 

A040 ARACRUZ 408,57  276,70 110,62 21,25 Própria 

A041 ARACRUZ 372,74  247,50 107,15 18,09 Própria 

A042 ARACRUZ 438,46  304,49 109,13 24,84 Própria 

A043 ARACRUZ 295,48  220,58 55,96 18,94 Própria 

A044 ARACRUZ 45,37  28,11 14,45 2,81 Própria 

A045 ARACRUZ 481,78  273,82 174,15 33,81 Própria 

A054 ARACRUZ 308,53  181,68 110,68 16,17 Própria 

A055 ARACRUZ 47,16  34,34 9,91 2,91 Própria 

A056 ARACRUZ 298,09  200,04 79,45 18,60 Própria 

A057 ARACRUZ 341,05  245,72 82,80 12,53 Própria 

A058 ARACRUZ 94,92  70,79 20,65 3,48 Própria 

A059 ARACRUZ 113,33  84,75 14,59 13,99 Própria 

A060 ARACRUZ 423,86  291,39 101,25 31,22 Própria 

A061 ARACRUZ 171,73  111,86 48,01 11,86 Própria 

A062 ARACRUZ 177,77  84,25 27,11 66,41 Própria 

A063 ARACRUZ 33,32  1,78 20,32 11,22 Própria 

A064 ARACRUZ 214,19  113,19 56,78 44,22 Própria 

A065 ARACRUZ 273,38  172,85 70,62 29,91 Própria 

A066 ARACRUZ 439,11  276,87 145,05 17,19 Própria 

A067 ARACRUZ 308,20  206,05 84,97 17,18 Própria 

A068 ARACRUZ 419,23  270,63 52,46 96,14 Própria 

A069 ARACRUZ 420,69  244,07 162,47 14,15 Própria 

A070 ARACRUZ 204,71  142,47 47,24 15,00 Própria 

A071 ARACRUZ 195,47  115,42 33,31 46,74 Própria 

A072 ARACRUZ 201,44  139,76 46,61 15,07 Própria 

A073 ARACRUZ 326,34  66,68 71,51 188,15 Própria 

A074 ARACRUZ 129,12  17,75 43,14 68,23 Própria 

A076 ARACRUZ 297,52  161,04 68,77 67,71 Própria 

A077 ARACRUZ 464,88  145,22 92,27 227,39 Própria 

A079 ARACRUZ 164,97  85,60 65,65 13,72 Própria 

A080 ARACRUZ 496,91  330,59 133,95 32,37 Própria 

A081 ARACRUZ 233,19  151,74 60,70 20,75 Própria 

A082 ARACRUZ 189,02  122,76 53,32 12,94 Própria 

A083 ARACRUZ 605,42  458,86 104,82 41,74 Própria 
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A084 ARACRUZ 391,01  313,81 59,04 18,16 Própria 

A085 ARACRUZ 223,76  178,59 30,35 14,82 Própria 

A086 ARACRUZ 382,65  287,49 73,48 21,68 Própria 

A087 ARACRUZ 203,96  145,55 45,36 13,05 Própria 

A088 ARACRUZ 353,92  243,47 93,37 17,08 Própria 

A089 ARACRUZ 244,80  158,43 65,80 20,57 Própria 

A090 ARACRUZ 277,06  207,56 57,36 12,14 Própria 

A091 ARACRUZ 255,01  201,02 41,36 12,63 Própria 

A092 ARACRUZ 250,38  197,78 41,02 11,58 Própria 

A093 ARACRUZ 425,36  284,21 118,32 22,83 Própria 

A094 ARACRUZ 286,26  211,80 60,02 14,44 Própria 

A095 ARACRUZ 449,25  292,23 140,92 16,10 Própria 

A096 ARACRUZ 215,34  157,69 44,89 12,76 Própria 

A097 ARACRUZ 203,94  127,29 68,48 8,17 Própria 

A098 ARACRUZ 351,34  241,09 93,15 17,10 Própria 

A099 ARACRUZ 200,77  153,33 36,42 11,02 Própria 

A100 ARACRUZ 430,29  247,74 160,05 22,50 Própria 

A101 ARACRUZ 190,20  97,14 86,63 6,43 Própria 

A102 ARACRUZ 207,97  138,64 57,95 11,38 Própria 

A103 ARACRUZ 326,72  116,05 200,67 10,00 Própria 

A104 ARACRUZ 137,37  75,87 28,40 33,10 Própria 

A105 ARACRUZ 16,22  3,13 10,94 2,15 Própria 

A106 ARACRUZ 75,37  62,11 1,82 11,44 Própria 

A107 ARACRUZ 103,41  73,18 21,88 8,35 Própria 

A108 ARACRUZ 234,94  187,79 35,35 11,80 Própria 

A109 ARACRUZ 216,74  164,89 41,00 10,85 Própria 

A110 ARACRUZ 107,36  74,48 26,47 6,41 Própria 

A111 ARACRUZ 295,69  150,96 131,40 13,33 Própria 

A112 ARACRUZ 110,88  99,87 3,00 8,01 Própria 

A113 ARACRUZ 184,97  136,72 36,94 11,31 Própria 

A114 ARACRUZ 141,12  100,17 34,08 6,87 Própria 

A115 ARACRUZ 213,42  131,30 63,51 18,61 Própria 

A116 ARACRUZ 314,10  145,65 149,65 18,80 Própria 

A117 ARACRUZ 169,95  112,40 45,57 11,98 Própria 

A118 ARACRUZ 62,53  47,29 10,00 5,24 Própria 

A118 FUNDÃO 149,51  103,28 33,93 12,30 Própria 

A119 FUNDÃO 178,95  119,18 49,17 10,60 Própria 

A120 FUNDÃO 204,49  125,13 58,84 20,52 Própria 

A121 FUNDÃO 128,58  89,99 30,37 8,22 Própria 

A122 ARACRUZ 182,79  94,64 81,65 6,50 Própria 

A123 ARACRUZ 146,90  41,68 35,18 70,04 Própria 
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A124 ARACRUZ 302,50  220,80 65,18 16,52 Própria 

A125 ARACRUZ 218,49  167,60 38,67 12,22 Própria 

A126 ARACRUZ 321,39  227,42 74,26 19,71 Própria 

A127 ARACRUZ 318,57  251,71 49,01 17,85 Própria 

A128 ARACRUZ 301,99  216,79 58,25 26,95 Própria 

A129 ARACRUZ 264,68  185,86 59,91 18,91 Própria 

A130 ARACRUZ 351,02  184,58 148,91 17,53 Própria 

A131 ARACRUZ 277,46  173,98 89,40 14,08 Própria 

A132 ARACRUZ 65,93  36,37 26,72 2,84 Própria 

A133 ARACRUZ 147,32  115,69 22,84 8,79 Própria 

A134 FUNDÃO 295,12  141,57 130,18 23,37 Própria 

A135 ARACRUZ 123,19  67,74 46,10 9,35 Própria 

A135 FUNDÃO 315,21  179,72 114,52 20,97 Própria 

A136 ARACRUZ 535,50  273,98 230,88 30,64 Própria 

A136 FUNDÃO 32,10  18,24 11,79 2,07 Própria 

A137 ARACRUZ 535,73  269,90 231,94 33,89 Própria 

A139 ARACRUZ 146,48  74,14 65,98 6,36 Própria 

A140 ARACRUZ 510,13  397,08 74,19 38,86 Própria 

A141 LINHARES 39,70  22,05 14,35 3,30 Própria 

A142 LINHARES 74,24  26,94 42,35 4,95 Própria 

A143 LINHARES 74,09  49,87 18,95 5,27 Própria 

A250 ARACRUZ 96,73  64,56 25,61 6,56 Própria 

A251 ARACRUZ 211,26  122,15 80,06 9,05 Própria 

A252 ARACRUZ 375,42  269,81 85,79 19,82 Própria 

A253 ARACRUZ 74,38  56,53 13,91 3,94 Própria 

A254 ARACRUZ 139,55  111,77 17,45 10,33 Própria 

A255 ARACRUZ 202,36  131,09 59,72 11,55 Própria 

A256 ARACRUZ 268,32  199,65 47,95 20,72 Própria 

A257 ARACRUZ 226,97  168,35 46,22 12,40 Própria 

A258 ARACRUZ 84,03  54,19 25,45 4,39 Própria 

A259 ARACRUZ 157,26  98,56 48,24 10,46 Própria 

A260 ARACRUZ 32,50  21,06 8,62 2,82 Própria 

A261 ARACRUZ 14,24  9,44 4,07 0,73 Própria 

A262 ARACRUZ 162,80  96,20 57,41 9,19 Própria 

A263 ARACRUZ 198,08  127,73 56,87 13,48 Própria 

A264 ARACRUZ 69,64  41,29 24,08 4,27 Própria 

A265 ARACRUZ 27,14  16,83 8,45 1,86 Própria 

A266 ARACRUZ 21,92  13,59 6,83 1,50 Própria 

A267 ARACRUZ 45,22  31,21 11,58 2,43 Própria 

A268 ARACRUZ 124,44  79,27 38,38 6,79 Própria 

A269 ARACRUZ 106,28  72,27 25,80 8,21 Própria 
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A270 ARACRUZ 190,32  128,65 51,82 9,85 Própria 

A271 ARACRUZ 113,84  84,39 23,96 5,49 Própria 

A272 ARACRUZ 315,95  193,75 105,14 17,06 Própria 

A273 ARACRUZ 158,25  101,31 48,61 8,33 Própria 

A274 ARACRUZ 91,12  31,21 56,88 3,03 Própria 

A275 ARACRUZ 48,91  25,54 22,03 1,34 Própria 

A276 ARACRUZ 117,70  68,02 45,97 3,71 Própria 

A277 ARACRUZ 237,91  116,01 112,53 9,37 Própria 

A278 ARACRUZ 342,21  231,44 98,35 12,42 Própria 

A279 ARACRUZ 252,49  194,93 40,53 17,03 Própria 

A280 ARACRUZ 337,59  275,88 44,78 16,93 Própria 

A281 ARACRUZ 178,66  144,43 21,76 12,47 Própria 

A282 ARACRUZ 152,12  98,92 42,55 10,65 Própria 

A283 ARACRUZ 66,18  45,42 15,38 5,38 Própria 

A284 ARACRUZ 82,14  58,35 19,76 4,03 Própria 

A285 ARACRUZ 28,16  22,89 2,64 2,63 Própria 

A286 ARACRUZ 96,60  58,88 32,00 5,72 Própria 

A288 ARACRUZ 54,42  42,94 8,86 2,62 Própria 

A292 ARACRUZ 218,64  158,31 40,50 19,83 Própria 

A293 ARACRUZ 162,63  120,33 31,64 10,66 Própria 

A295 ARACRUZ 86,54  59,12 24,04 3,38 Própria 

A296 ARACRUZ 75,94  64,86 7,84 3,24 Própria 

A297 ARACRUZ 106,10  73,60 28,02 4,48 Própria 

A298 ARACRUZ 97,00  74,54 14,33 8,13 Própria 

A299 ARACRUZ 464,53  271,66 169,65 23,22 Própria 

A300 ARACRUZ 218,38  146,56 60,38 11,44 Própria 

A302 ARACRUZ 112,30  91,55 14,95 5,80 Própria 

A305 ARACRUZ 46,67  29,63 13,33 3,71 Própria 

A306 ARACRUZ 102,91  55,87 25,76 21,28 Própria 

A308 ARACRUZ 384,35  156,30 204,10 23,95 Própria 

A309 ARACRUZ 56,97  11,70 42,48 2,79 Própria 

A310 ARACRUZ 141,16  42,99 89,28 8,89 Própria 

A311 ARACRUZ 331,02  104,43 208,65 17,94 Própria 

A312 ARACRUZ 417,39  157,03 239,57 20,79 Própria 

A313 ARACRUZ 401,71  201,95 173,31 26,45 Própria 

A314 ARACRUZ 152,59  56,98 88,41 7,20 Própria 

A315 ARACRUZ 152,76  69,22 73,25 10,29 Própria 

A316 ARACRUZ 188,41  141,58 25,07 21,76 Própria 

A317 ARACRUZ 131,61  16,04 98,59 16,98 Própria 

A318 ARACRUZ 191,63  102,21 74,49 14,93 Própria 

A319 ARACRUZ 257,16  138,92 95,08 23,16 Própria 
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A320 ARACRUZ 263,99  134,13 108,19 21,67 Própria 

A321 ARACRUZ 331,70  175,63 134,41 21,66 Própria 

A322 ARACRUZ 181,40  88,18 81,46 11,76 Própria 

A323 SERRA 381,32  161,42 182,68 37,22 Própria 

A324 SERRA 465,07  155,67 286,38 23,02 Própria 

A325 SERRA 258,13  32,22 201,91 24,00 Própria 

A326 ARACRUZ 89,96  57,52 21,46 10,98 Própria 

A327 SERRA 393,38  171,63 190,75 31,00 Própria 

A328 ARACRUZ 28,82  19,54 7,57 1,71 Própria 

A329 SERRA 241,43  96,14 129,69 15,60 Própria 

A330 SERRA 417,66  195,78 197,78 24,10 Própria 

A331 SERRA 300,35  182,74 87,91 29,70 Própria 

A332 SERRA 364,57  222,89 116,51 25,17 Própria 

A501 ARACRUZ 277,92  129,71 136,64 11,57 Própria 

A502 ARACRUZ 185,96  27,31 150,02 8,63 Própria 

A505 ARACRUZ 208,74  0,00 206,94 1,80 Própria 

A507 ARACRUZ 90,36  0,00 90,36 0,00 Própria 

A508 ARACRUZ 9,49  0,00 9,06 0,43 Própria 

A600 LINHARES 397,22  307,78 64,71 24,73 Própria 

A601 SERRA 669,65  359,32 273,92 36,41 Própria 

A602 SERRA 989,06  653,50 288,61 46,95 Própria 

A603 SERRA 470,92  122,14 331,77 17,01 Própria 

A604 SERRA 39,45  16,24 18,89 4,32 Própria 

A605 FUNDÃO 90,77  34,61 49,51 6,65 Própria 

A606 LINHARES 416,79  191,50 192,92 32,37 Própria 

A607 LINHARES 801,00  390,14 357,05 53,81 Própria 

A608 ARACRUZ 399,14  106,55 266,83 25,76 Própria 

A609 ARACRUZ 1.237,79  0,21 1.180,05 57,53 Própria 

A610 ARACRUZ 972,68  22,64 920,21 29,83 Própria 

A611 ARACRUZ 154,06  0,00 151,70 2,36 Própria 

A611 LINHARES 199,26  0,00 199,26 0,00 Própria 

A612 LINHARES 532,19  0,00 525,93 6,26 Própria 

A613 ARACRUZ 613,82  48,91 559,03 5,88 Própria 

A613 LINHARES 273,48  0,00 258,53 14,95 Própria 

A614 ARACRUZ 872,01  60,72 367,62 443,67 Própria 

A614 LINHARES 68,40  21,67 39,03 7,70 Própria 

A615 LINHARES 618,45  125,27 466,12 27,06 Própria 

A616 LINHARES 598,97  162,70 399,04 37,23 Própria 

A617 LINHARES 177,25  163,00 2,28 11,97 Própria 

A618 SERRA 141,14  50,31 85,51 5,32 Própria 

A619 LINHARES 446,80  102,04 330,54 14,22 Própria 
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A620 
SANTA 
LEOPOLDINA 237,95  21,63 210,15 6,17 Própria 

A621 LINHARES 421,66  134,33 250,68 36,65 Própria 

A622 
SANTA 
TERESA 14,71  9,12 5,09 0,50 Própria 

A624 ARACRUZ 225,12  96,18 120,51 8,43 Própria 

A625 LINHARES 1.114,95  0,00 928,17 186,78 Própria 

A626 LINHARES 1.168,69  0,00 982,07 186,62 Própria 

A627 IBATIBA 14,93  7,46 0,01 7,46 Própria 

G001 NANUQUE 1.100,48  818,84 242,88 38,76 Própria 

G002 NANUQUE 1.052,12  829,44 168,97 53,71 Própria 

G003 NANUQUE 38,59  33,55 3,51 1,53 Própria 

G004 NANUQUE 836,73  404,37 394,65 37,71 Própria 

G005 NANUQUE 651,99  308,60 314,89 28,50 Própria 

G006 
CARLOS 
CHAGAS 1.258,70  536,96 672,76 48,98 Própria 

G007 
CARLOS 
CHAGAS 995,29  447,30 489,27 58,72 Própria 

G008 
CARLOS 
CHAGAS 534,48  234,56 269,36 30,56 Própria 

G009 
CARLOS 
CHAGAS 1.077,74  540,36 483,60 53,78 Própria 

G010 
CARLOS 
CHAGAS 874,74  308,98 522,06 43,70 Própria 

G011 
CARLOS 
CHAGAS 847,34  363,03 429,99 54,32 Própria 

G012 NANUQUE 829,26  321,09 474,23 33,94 Própria 

G013 NANUQUE 199,06  90,15 99,97 8,94 Própria 

G014 NANUQUE 662,68  173,58 475,59 13,51 Própria 

G015 NANUQUE 1.014,85  359,24 596,43 59,18 Própria 

G016 NANUQUE 422,37  249,72 159,67 12,98 Arrendamento 

M001 NOVA VIÇOSA 133,08  79,52 42,84 10,72 Própria 

M010 NOVA VIÇOSA 490,20  288,26 139,14 62,80 Própria 

M011 IBIRAPUÃ 258,90  149,70 92,03 17,17 Própria 

M012 IBIRAPUÃ 5,25  0,00 5,25 0,00 Própria 

M012 NOVA VIÇOSA 420,89  262,99 131,62 26,28 Própria 

M013 NOVA VIÇOSA 469,18  343,94 92,64 32,60 Própria 

M014 NOVA VIÇOSA 223,80  171,94 34,53 17,33 Própria 

M015 NOVA VIÇOSA 404,79  286,59 68,06 50,14 Própria 

M016 NOVA VIÇOSA 287,31  176,60 82,68 28,03 Própria 

M017 NOVA VIÇOSA 398,39  208,75 169,50 20,14 Própria 

M018 NOVA VIÇOSA 407,73  220,77 165,91 21,05 Própria 

M019 NOVA VIÇOSA 535,12  336,75 168,43 29,94 Própria 

M020 NOVA VIÇOSA 339,92  261,96 63,63 14,33 Própria 

M021 NOVA VIÇOSA 394,08  223,98 144,73 25,37 Própria 

M022 NOVA VIÇOSA 524,07  258,43 200,73 64,91 Própria 
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M023 NOVA VIÇOSA 694,14  358,22 299,48 36,44 Própria 

M024 NOVA VIÇOSA 474,43  145,68 312,46 16,29 Própria 

M025 NOVA VIÇOSA 474,54  331,19 119,52 23,83 Própria 

M026 NOVA VIÇOSA 420,91  247,37 140,43 33,11 Própria 

M027 NOVA VIÇOSA 760,12  507,33 206,87 45,92 Própria 

M028 NOVA VIÇOSA 684,77  402,71 219,50 62,56 Própria 

M029 NOVA VIÇOSA 484,47  304,52 129,11 50,84 Própria 

M030 NOVA VIÇOSA 630,77  407,18 185,95 37,64 Própria 

M031 NOVA VIÇOSA 301,05  207,42 79,84 13,79 Própria 

M032 NOVA VIÇOSA 207,54  149,44 44,50 13,60 Própria 

M033 NOVA VIÇOSA 217,84  133,96 74,66 9,22 Própria 

M034 NOVA VIÇOSA 268,98  153,50 100,89 14,59 Própria 

M035 NOVA VIÇOSA 395,98  221,12 158,59 16,27 Própria 

M036 NOVA VIÇOSA 449,37  217,81 211,80 19,76 Própria 

M037 NOVA VIÇOSA 551,50  257,27 264,08 30,15 Própria 

M038 NOVA VIÇOSA 558,13  167,36 368,72 22,05 Própria 

M039 NOVA VIÇOSA 409,33  167,38 221,42 20,53 Própria 

M040 NOVA VIÇOSA 346,99  206,84 124,00 16,15 Própria 

M041 NOVA VIÇOSA 328,70  198,64 110,58 19,48 Própria 

M042 NOVA VIÇOSA 581,66  338,67 207,18 35,81 Própria 

M043 NOVA VIÇOSA 624,82  363,99 212,56 48,27 Própria 

M044 CARAVELAS 12,19  0,00 12,19 0,00 Própria 

M044 NOVA VIÇOSA 545,32  309,71 204,90 30,71 Própria 

M045 NOVA VIÇOSA 365,98  95,09 259,23 11,66 Própria 

M047 NOVA VIÇOSA 317,80  205,59 84,56 27,65 Própria 

M048 NOVA VIÇOSA 342,60  240,87 78,23 23,50 Própria 

M099 NOVA VIÇOSA 163,58  109,46 43,18 10,94 Própria 

M114 CARAVELAS 271,43  154,14 97,26 20,03 Própria 

M115 NOVA VIÇOSA 145,57  28,42 85,48 31,67 Própria 

M116 NOVA VIÇOSA 148,64  99,33 35,41 13,90 Própria 

M117 NOVA VIÇOSA 471,67  219,58 194,69 57,40 Própria 

M118 CARAVELAS 83,57  35,47 42,16 5,94 Própria 

M119 NOVA VIÇOSA 131,25  53,08 71,06 7,11 Própria 

M120 NOVA VIÇOSA 516,45  386,56 81,84 48,05 Própria 

M121 NOVA VIÇOSA 231,51  143,77 27,04 60,70 Própria 

M122 NOVA VIÇOSA 155,66  51,55 56,25 47,86 Própria 

M123 NOVA VIÇOSA 152,53  78,77 35,47 38,29 Própria 

M124 NOVA VIÇOSA 517,47  357,30 115,07 45,10 Própria 

M125 NOVA VIÇOSA 449,69  199,33 223,10 27,26 Própria 

M130 NOVA VIÇOSA 363,35  251,66 83,26 28,43 Própria 

M131 NOVA VIÇOSA 589,48  319,04 216,85 53,59 Própria 
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M132 NOVA VIÇOSA 576,30  276,15 276,46 23,69 Própria 

M133 NOVA VIÇOSA 369,16  227,13 123,65 18,38 Própria 

M134 NOVA VIÇOSA 425,66  293,96 111,17 20,53 Própria 

M153 MUCURI 381,24  197,20 153,56 30,48 Própria 

M154 MUCURI 601,38  482,57 82,00 36,81 Própria 

M155 MUCURI 373,15  282,11 61,10 29,94 Própria 

M156 MUCURI 241,20  168,33 56,02 16,85 Própria 

M157 NOVA VIÇOSA 577,26  309,83 226,27 41,16 Própria 

M158 NOVA VIÇOSA 184,81  99,89 70,82 14,10 Própria 

M159 NOVA VIÇOSA 201,60  31,45 168,30 1,85 Própria 

M160 NOVA VIÇOSA 518,52  115,09 381,06 22,37 Própria 

M161 NOVA VIÇOSA 562,70  297,84 240,39 24,47 Própria 

M162 MUCURI 303,93  219,49 61,42 23,02 Própria 

M163 MUCURI 185,04  79,67 69,58 35,79 Própria 

M164 MUCURI 454,67  264,08 133,82 56,77 Própria 

M165 MUCURI 309,34  188,04 95,60 25,70 Própria 

M166 NOVA VIÇOSA 426,88  241,60 157,91 27,37 Própria 

M167 MUCURI 306,33  125,15 166,22 14,96 Própria 

M168 MUCURI 182,49  30,11 138,69 13,69 Própria 

M193 MUCURI 178,20  125,47 27,72 25,01 Própria 

M194 NOVA VIÇOSA 103,78  75,30 19,67 8,81 Própria 

M196 NOVA VIÇOSA 43,14  27,89 11,32 3,93 Própria 

M197 IBIRAPUÃ 154,68  87,25 58,09 9,34 Própria 

M209 NOVA VIÇOSA 380,16  201,97 156,63 21,56 Própria 

M211 NOVA VIÇOSA 38,65  17,15 10,89 10,61 Própria 

M217 NOVA VIÇOSA 41,08  13,41 24,99 2,68 Própria 

M218 NOVA VIÇOSA 24,80  15,39 8,60 0,81 Própria 

M220 NOVA VIÇOSA 420,78  304,56 83,91 32,31 Própria 

M221 NOVA VIÇOSA 331,89  206,78 104,00 21,11 Própria 

M222 NOVA VIÇOSA 60,70  32,12 24,75 3,83 Própria 

M223 CARAVELAS 293,60  132,53 148,22 12,85 Própria 

M224 NOVA VIÇOSA 53,22  22,01 26,56 4,65 Própria 

M350 MUCURI 718,43  250,85 384,24 83,34 Própria 

M351 MUCURI 440,81  88,67 318,07 34,07 Própria 

M352 MUCURI 419,68  218,74 167,67 33,27 Própria 

M353 MUCURI 397,19  296,30 63,93 36,96 Própria 

M354 MUCURI 495,90  169,52 282,08 44,30 Própria 

M355 MUCURI 400,75  289,04 70,47 41,24 Própria 

M356 MUCURI 534,75  403,80 96,48 34,47 Própria 

M357 MUCURI 310,74  233,80 54,79 22,15 Própria 

M360 NOVA VIÇOSA 259,49  164,60 86,05 8,84 Própria 
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M361 NOVA VIÇOSA 441,99  246,79 169,91 25,29 Própria 

M363 NOVA VIÇOSA 194,46  124,07 62,72 7,67 Própria 

M364 NOVA VIÇOSA 207,34  148,14 44,81 14,39 Própria 

M365 NOVA VIÇOSA 309,04  187,06 100,74 21,24 Própria 

M366 NOVA VIÇOSA 232,41  121,14 94,23 17,04 Própria 

M367 NOVA VIÇOSA 382,28  255,00 95,75 31,53 Própria 

M368 MUCURI 136,34  68,92 57,93 9,49 Própria 

M369 MUCURI 315,42  167,48 129,13 18,81 Própria 

M370 MUCURI 161,20  41,08 113,17 6,95 Própria 

M371 MUCURI 194,16  68,50 99,27 26,39 Própria 

M372 MUCURI 221,32  124,82 76,10 20,40 Própria 

M373 MUCURI 275,25  152,94 114,07 8,24 Própria 

M374 MUCURI 707,19  287,60 379,12 40,47 Própria 

M375 MUCURI 423,78  146,31 264,89 12,58 Própria 

M376 NOVA VIÇOSA 103,36  83,90 14,66 4,80 Própria 

M400 MUCURI 185,16  129,91 37,34 17,91 Própria 

M401 MUCURI 356,41  275,83 59,19 21,39 Própria 

M402 MUCURI 218,04  160,79 44,85 12,40 Própria 

M403 MUCURI 19,04  12,83 4,87 1,34 Própria 

M404 MUCURI 404,43  249,38 126,00 29,05 Própria 

M405 MUCURI 355,63  231,56 103,17 20,90 Própria 

M406 MUCURI 466,39  335,53 110,49 20,37 Própria 

M407 MUCURI 423,41  283,94 115,72 23,75 Própria 

M408 MUCURI 609,80  490,51 88,22 31,07 Própria 

M409 MUCURI 149,06  109,78 26,06 13,22 Própria 

M410 MUCURI 583,35  459,88 93,72 29,75 Própria 

M411 MUCURI 327,56  228,98 75,96 22,62 Própria 

M412 MUCURI 223,79  155,74 52,47 15,58 Própria 

M413 MUCURI 378,67  294,16 58,38 26,13 Própria 

M414 MUCURI 235,05  146,72 65,03 23,30 Própria 

M415 MUCURI 265,31  193,96 53,55 17,80 Própria 

M416 MUCURI 372,31  238,05 93,15 41,11 Própria 

M417 MUCURI 369,18  263,92 86,32 18,94 Própria 

M418 MUCURI 111,81  96,62 6,74 8,45 Própria 

M419 MUCURI 303,35  213,16 74,01 16,18 Própria 

M420 MUCURI 446,02  331,26 88,32 26,44 Própria 

M421 MUCURI 561,92  404,22 120,28 37,42 Própria 

M422 MUCURI 52,64  34,11 14,11 4,42 Própria 

M423 MUCURI 345,49  259,25 65,40 20,84 Própria 

M424 MUCURI 162,01  111,04 38,42 12,55 Própria 

M425 MUCURI 31,55  19,81 7,57 4,17 Própria 
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M426 MUCURI 8,55  6,43 1,04 1,08 Própria 

M427 MUCURI 466,24  257,13 177,78 31,33 Própria 

M428 MUCURI 620,56  156,20 438,45 25,91 Própria 

M500 CARAVELAS 243,97  0,00 243,97 0,00 Própria 

M609 IBIRAPUÃ 367,29  173,63 182,38 11,28 Própria 

M610 MUCURI 20,96  15,37 4,35 1,24 Própria 

M610 NOVA VIÇOSA 81,44  8,11 70,25 3,08 Própria 

M613 NOVA VIÇOSA 172,01  64,82 87,78 19,41 Própria 

M614 MUCURI 197,25  132,86 47,14 17,25 Própria 

M614 NOVA VIÇOSA 14,28  0,00 13,96 0,32 Própria 

M616 NOVA VIÇOSA 89,07  32,52 47,95 8,60 Própria 

M618 CARAVELAS 698,40  431,87 209,84 56,69 Própria 

M619 CARAVELAS 412,19  198,21 198,46 15,52 Própria 

M621 IBIRAPUÃ 113,96  72,41 33,99 7,56 Própria 

M622 IBIRAPUÃ 246,87  146,02 87,11 13,74 Própria 

M623 IBIRAPUÃ 1.161,08  592,27 501,13 67,68 Própria 

M624 IBIRAPUÃ 838,97  314,50 505,24 19,23 Própria 

M625 IBIRAPUÃ 1.038,01  734,66 246,95 56,40 Própria 

M626 IBIRAPUÃ 873,26  518,48 304,38 50,40 Própria 

M627 IBIRAPUÃ 836,74  479,20 291,52 66,02 Própria 

M628 IBIRAPUÃ 605,94  347,69 228,83 29,42 Própria 

M629 IBIRAPUÃ 784,55  532,47 196,36 55,72 Própria 

M630 IBIRAPUÃ 562,22  267,78 253,20 41,24 Própria 

M631 CARAVELAS 353,12  235,43 93,39 24,30 Própria 

M631 IBIRAPUÃ 334,29  173,82 136,83 23,64 Própria 

M632 CARAVELAS 772,45  506,37 223,83 42,25 Própria 

M638 IBIRAPUÃ 274,20  171,86 77,66 24,68 Própria 

M639 IBIRAPUÃ 851,27  533,94 247,68 69,65 Própria 

M640 NOVA VIÇOSA 77,26  44,32 24,17 8,77 Própria 

M641 IBIRAPUÃ 272,17  177,13 83,90 11,14 Própria 

M667 MUCURI 174,10  106,87 57,09 10,14 Própria 

M667 NOVA VIÇOSA 122,39  0,00 121,96 0,43 Própria 

M669 CARAVELAS 243,31  131,49 101,86 9,96 Própria 

M671 CARAVELAS 792,96  383,90 328,39 80,67 Própria 

M672 IBIRAPUÃ 622,17  427,71 160,52 33,94 Própria 

M673 CARAVELAS 710,61  464,77 209,92 35,92 Própria 

M673 IBIRAPUÃ 306,71  253,25 29,87 23,59 Própria 

M675 IBIRAPUÃ 797,83  471,29 285,80 40,74 Própria 

M676 MUCURI 477,54  304,12 148,11 25,31 Própria 

M697 NOVA VIÇOSA 224,11  130,10 74,44 19,57 Própria 

M698 CARAVELAS 59,71  24,21 33,35 2,15 Própria 
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M698 IBIRAPUÃ 408,08  211,21 118,18 78,69 Própria 

M700 NOVA VIÇOSA 319,50  235,93 65,83 17,74 Própria 

M704 IBIRAPUÃ 297,21  219,46 53,76 23,99 Própria 

M705 NOVA VIÇOSA 239,98  144,90 83,26 11,82 Própria 

M720 CARAVELAS 57,98  16,71 39,42 1,85 Própria 

M723 NOVA VIÇOSA 248,93  153,71 74,80 20,42 Própria 

S001 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 247,66  205,26 26,13 16,27 Própria 

S002 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 387,38  301,27 63,77 22,34 Própria 

S003 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 336,54  198,76 74,13 63,65 Própria 

S004 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 384,34  293,83 65,96 24,55 Própria 

S005 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 253,23  209,84 25,00 18,39 Própria 

S006 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 179,79  151,82 15,93 12,04 Própria 

S007 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 331,13  269,53 39,03 22,57 Própria 

S008 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 260,96  215,09 27,31 18,56 Própria 

S009 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 227,77  82,35 111,19 34,23 Própria 

S010 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 208,74  165,24 30,46 13,04 Própria 

S011 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 183,42  149,58 21,04 12,80 Própria 

S012 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 266,60  103,99 151,73 10,88 Própria 

S013 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 207,27  110,84 87,12 9,31 Própria 

S014 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 440,59  278,61 137,16 24,82 Própria 

S015 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 251,91  195,37 42,03 14,51 Própria 

S016 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 394,54  306,54 70,32 17,68 Própria 

S017 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 288,17  232,45 37,46 18,26 Própria 

S018 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 348,89  284,47 49,88 14,54 Própria 

S019 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 348,18  253,95 73,08 21,15 Própria 

S020 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 241,68  180,08 48,17 13,43 Própria 

S021 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 296,33  0,00 278,79 17,54 Própria 

S022 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 231,55  142,06 76,10 13,39 Própria 

S023 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 220,54  144,27 61,30 14,97 Própria 

S024 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 226,18  142,76 71,03 12,39 Própria 

S025 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 288,79  214,51 59,30 14,98 Própria 

S026 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 280,64  202,42 49,53 28,69 Própria 
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S027 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 252,98  188,73 49,30 14,95 Própria 

S028 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 216,31  150,09 52,80 13,42 Própria 

S029 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 311,17  153,21 139,98 17,98 Própria 

S030 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 262,21  132,89 92,93 36,39 Própria 

S031 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 114,90  89,12 20,27 5,51 Própria 

S032 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 296,84  222,35 57,86 16,63 Própria 

S033 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 89,46  70,86 14,71 3,89 Própria 

S034 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 341,39  213,77 116,44 11,18 Própria 

S035 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 184,27  130,49 42,63 11,15 Própria 

S036 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 204,02  144,82 52,29 6,91 Própria 

S037 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 267,72  179,56 73,68 14,48 Própria 

S038 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 333,32  250,84 64,52 17,96 Própria 

S039 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 194,73  155,88 30,11 8,74 Própria 

S040 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 138,15  81,51 49,96 6,68 Própria 

S041 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 241,95  74,34 145,80 21,81 Própria 

S042 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 115,79  54,80 50,96 10,03 Própria 

S043 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 128,99  48,92 73,79 6,28 Própria 

S044 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 226,68  172,39 41,77 12,52 Própria 

S045 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 98,22  77,53 15,11 5,58 Própria 

S046 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 316,33  154,15 145,22 16,96 Própria 

S047 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 438,70  1,53 418,06 19,11 Própria 

S048 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 270,28  208,84 46,93 14,51 Própria 

S049 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 93,75  70,22 16,91 6,62 Própria 

S049 SÃO MATEUS 19,51  15,14 2,73 1,64 Própria 

S050 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 179,92  129,23 40,54 10,15 Própria 

S050 SÃO MATEUS 62,43  48,01 8,74 5,68 Própria 

S051 SÃO MATEUS 257,43  189,98 46,22 21,23 Própria 

S052 SÃO MATEUS 253,96  205,45 38,47 10,04 Própria 

S053 SÃO MATEUS 275,01  177,45 66,94 30,62 Própria 

S054 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 111,83  74,48 28,30 9,05 Própria 

S054 SÃO MATEUS 327,30  260,89 48,69 17,72 Própria 

S055 SÃO MATEUS 263,90  185,52 48,07 30,31 Própria 
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S056 SÃO MATEUS 303,80  219,91 70,17 13,72 Própria 

S057 SÃO MATEUS 215,41  130,03 73,39 11,99 Própria 

S058 SÃO MATEUS 345,15  184,66 142,55 17,94 Própria 

S059 SÃO MATEUS 162,72  120,46 33,62 8,64 Própria 

S060 SÃO MATEUS 364,69  253,08 87,76 23,85 Própria 

S061 SÃO MATEUS 149,55  112,55 28,30 8,70 Própria 

S062 SÃO MATEUS 223,43  164,03 44,10 15,30 Própria 

S063 SÃO MATEUS 347,14  280,86 42,77 23,51 Própria 

S064 SÃO MATEUS 357,60  270,43 69,60 17,57 Própria 

S065 SÃO MATEUS 302,17  241,47 40,52 20,18 Própria 

S066 SÃO MATEUS 338,09  269,51 52,94 15,64 Própria 

S067 SÃO MATEUS 279,33  228,99 43,73 6,61 Própria 

S068 SÃO MATEUS 378,48  293,51 65,52 19,45 Própria 

S069 SÃO MATEUS 265,06  199,78 53,08 12,20 Própria 

S070 SÃO MATEUS 279,90  212,33 53,11 14,46 Própria 

S071 SÃO MATEUS 207,70  165,18 35,13 7,39 Própria 

S072 SÃO MATEUS 292,53  248,11 30,92 13,50 Própria 

S073 SÃO MATEUS 229,99  189,99 31,60 8,40 Própria 

S074 SÃO MATEUS 184,48  139,10 40,48 4,90 Própria 

S075 SÃO MATEUS 267,12  218,45 38,45 10,22 Própria 

S076 SÃO MATEUS 350,55  286,20 43,19 21,16 Própria 

S077 SÃO MATEUS 375,75  312,44 48,80 14,51 Própria 

S078 SÃO MATEUS 283,11  235,10 31,27 16,74 Própria 

S079 SÃO MATEUS 166,66  129,60 27,83 9,23 Própria 

S080 SÃO MATEUS 363,47  301,74 37,18 24,55 Própria 

S081 SÃO MATEUS 318,51  238,05 55,59 24,87 Própria 

S082 SÃO MATEUS 316,11  229,10 59,04 27,97 Própria 

S083 SÃO MATEUS 189,22  139,39 26,91 22,92 Própria 

S084 SÃO MATEUS 342,20  265,92 56,37 19,91 Própria 

S085 SÃO MATEUS 159,61  125,19 20,91 13,51 Própria 

S086 SÃO MATEUS 310,21  267,41 21,70 21,10 Própria 

S087 SÃO MATEUS 431,97  375,29 29,82 26,86 Própria 

S088 SÃO MATEUS 196,91  154,89 32,10 9,92 Própria 

S089 SÃO MATEUS 175,62  141,37 22,61 11,64 Própria 

S090 SÃO MATEUS 147,70  126,86 10,79 10,05 Própria 

S091 SÃO MATEUS 195,12  130,21 54,07 10,84 Própria 

S092 SÃO MATEUS 407,32  308,25 80,45 18,62 Própria 

S093 SÃO MATEUS 316,88  257,85 42,37 16,66 Própria 

S094 SÃO MATEUS 302,66  261,09 26,03 15,54 Própria 

S095 SÃO MATEUS 316,96  166,45 136,40 14,11 Própria 

S096 SÃO MATEUS 483,26  356,62 100,67 25,97 Própria 
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S097 SÃO MATEUS 444,90  364,55 64,83 15,52 Própria 

S098 SÃO MATEUS 132,89  96,63 25,79 10,47 Própria 

S099 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 4,54  0,00 3,76 0,78 Própria 

S099 SÃO MATEUS 219,42  115,91 93,71 9,80 Própria 

S100 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 452,98  0,00 423,39 29,59 Própria 

S101 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 145,90  0,00 133,23 12,67 Própria 

S102 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 239,05  198,12 25,42 15,51 Própria 

S102 SÃO MATEUS 79,94  61,36 14,68 3,90 Própria 

S103 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 411,61  333,89 51,83 25,89 Própria 

S104 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 330,69  258,03 52,72 19,94 Própria 

S105 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 414,00  317,56 68,43 28,01 Própria 

S106 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 262,29  199,95 31,26 31,08 Própria 

S107 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 524,97  422,84 69,59 32,54 Própria 

S108 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 450,63  338,92 83,40 28,31 Própria 

S109 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 292,86  215,71 57,30 19,85 Própria 

S110 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 318,96  218,99 84,21 15,76 Própria 

S111 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 166,40  119,51 38,34 8,55 Própria 

S112 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 427,40  344,56 59,86 22,98 Própria 

S113 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 279,59  224,29 39,47 15,83 Própria 

S114 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 262,41  205,24 44,77 12,40 Própria 

S115 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 543,92  428,44 88,29 27,19 Própria 

S116 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 379,72  269,35 70,37 40,00 Própria 

S117 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 74,75  56,53 7,86 10,36 Própria 

S118 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 292,27  227,06 46,89 18,32 Própria 

S119 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 317,96  243,30 49,99 24,67 Própria 

S120 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 325,44  235,32 58,50 31,62 Própria 

S121 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 317,13  239,30 59,97 17,86 Própria 

S122 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 374,48  207,16 134,71 32,61 Própria 

S123 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 276,05  0,00 246,97 29,08 Própria 

S124 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 55,88  0,00 50,42 5,46 Própria 

S125 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 56,90  0,00 50,43 6,47 Própria 
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S126 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 464,70  164,09 273,65 26,96 Própria 

S127 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 288,22  125,90 143,46 18,86 Própria 

S128 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 360,10  153,21 186,00 20,89 Própria 

S129 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 394,96  328,64 34,63 31,69 Própria 

S130 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 463,52  210,05 229,71 23,76 Própria 

S131 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 346,49  127,56 195,26 23,67 Própria 

S132 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 337,18  240,78 72,81 23,59 Própria 

S133 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 327,44  250,72 58,46 18,26 Própria 

S134 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 265,42  159,51 88,05 17,86 Própria 

S135 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 303,02  56,37 235,51 11,14 Própria 

S136 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 532,82  406,00 80,47 46,35 Própria 

S137 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 450,86  340,79 80,08 29,99 Própria 

S138 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 589,12  430,75 129,56 28,81 Própria 

S139 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 441,85  356,62 59,60 25,63 Própria 

S140 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 118,10  84,82 28,70 4,58 Própria 

S141 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 377,94  276,92 79,13 21,89 Própria 

S142 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 158,36  111,00 38,91 8,45 Própria 

S143 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 227,01  189,14 19,80 18,07 Própria 

S144 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 110,46  89,36 14,46 6,64 Própria 

S145 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 175,05  152,90 11,14 11,01 Própria 

S146 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 122,51  105,15 11,99 5,37 Própria 

S147 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 119,10  101,30 8,03 9,77 Própria 

S148 SÃO MATEUS 370,06  235,37 118,47 16,22 Própria 

S149 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 57,83  40,17 13,48 4,18 Própria 

S150 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 142,31  100,64 31,07 10,60 Própria 

S151 SÃO MATEUS 118,21  92,94 18,65 6,62 Própria 

S152 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 406,67  203,30 188,51 14,86 Própria 

S153 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 417,63  117,11 263,91 36,61 Própria 

S154 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 312,90  0,37 291,41 21,12 Própria 

S155 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 263,44  139,60 111,78 12,06 Própria 

S156 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 453,21  139,85 283,52 29,84 Própria 
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S157 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 549,09  81,80 444,76 22,53 Própria 

S157 SÃO MATEUS 4,64  0,00 4,64 0,00 Própria 

S158 SÃO MATEUS 304,15  203,82 75,06 25,27 Própria 

S159 SÃO MATEUS 486,98  370,83 83,10 33,05 Própria 

S160 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 67,86  55,52 8,81 3,53 Própria 

S160 SÃO MATEUS 286,28  208,02 59,80 18,46 Própria 

S161 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 434,61  207,63 195,45 31,53 Própria 

S162 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 406,87  290,50 88,91 27,46 Própria 

S163 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 404,11  293,74 74,63 35,74 Própria 

S164 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 426,30  315,89 74,79 35,62 Própria 

S165 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 356,78  257,28 61,06 38,44 Própria 

S165 SÃO MATEUS 1,99  0,00 1,83 0,16 Própria 

S166 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 1,08  0,00 1,02 0,06 Própria 

S166 SÃO MATEUS 507,63  281,11 201,23 25,29 Própria 

S167 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 187,20  126,25 57,53 3,42 Própria 

S167 SÃO MATEUS 29,22  0,00 22,67 6,55 Própria 

S168 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 251,05  206,87 30,57 13,61 Própria 

S168 SÃO MATEUS 196,84  70,64 119,48 6,72 Própria 

S169 PINHEIROS 456,57  269,13 122,34 65,10 Própria 

S170 PINHEIROS 365,77  148,03 208,51 9,23 Própria 

S200 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 347,94  252,97 67,45 27,52 Própria 

S201 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 64,41  10,94 43,82 9,65 Própria 

S204 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 33,71  23,61 8,99 1,11 Própria 

S207 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 38,95  26,45 10,31 2,19 Própria 

S208 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 11,16  10,36 0,00 0,80 Própria 

S213 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 395,03  0,00 344,30 50,73 Própria 

S214 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 32,57  0,00 31,88 0,69 Própria 

S223 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 60,55  31,69 24,99 3,87 Própria 

S226 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 334,13  255,22 53,05 25,86 Própria 

S227 SÃO MATEUS 80,03  69,54 6,61 3,88 Própria 

S228 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 139,20  7,26 124,85 7,09 Própria 

S229 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 46,08  0,00 39,34 6,74 Própria 

S230 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 90,02  62,49 19,98 7,55 Própria 
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S231 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 216,84  145,04 48,72 23,08 Própria 

S317 SÃO MATEUS 308,93  239,00 50,29 19,64 Própria 

S318 SÃO MATEUS 179,17  147,23 19,05 12,89 Própria 

S319 SÃO MATEUS 91,81  68,19 16,32 7,30 Própria 

S320 SÃO MATEUS 524,22  195,04 290,71 38,47 Própria 

S321 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 142,57  119,81 10,46 12,30 Própria 

S322 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 114,11  86,41 21,87 5,83 Própria 

S323 SÃO MATEUS 218,47  167,92 22,01 28,54 Própria 

S324 SÃO MATEUS 142,02  0,00 132,68 9,34 Própria 

S325 SÃO MATEUS 392,52  278,85 78,71 34,96 Própria 

S326 SÃO MATEUS 98,20  75,49 15,98 6,73 Própria 

S327 SÃO MATEUS 238,43  180,92 42,40 15,11 Própria 

S328 SÃO MATEUS 202,82  164,72 25,53 12,57 Própria 

S329 SÃO MATEUS 197,67  165,80 19,93 11,94 Própria 

S330 SÃO MATEUS 45,57  31,00 9,25 5,32 Própria 

S331 SÃO MATEUS 71,49  52,91 11,09 7,49 Própria 

S333 PINHEIROS 382,77  292,55 68,75 21,47 Própria 

S334 PINHEIROS 261,93  101,23 150,66 10,04 Própria 

S335 PINHEIROS 331,48  130,44 188,92 12,12 Própria 

S336 PINHEIROS 0,22  0,00 0,00 0,22 Própria 

S336 SÃO MATEUS 366,97  167,07 179,41 20,49 Própria 

S337 SÃO MATEUS 371,58  295,57 45,46 30,55 Própria 

S338 SÃO MATEUS 285,78  197,72 61,96 26,10 Própria 

S339 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 17,38  15,83 0,17 1,38 Própria 

S339 SÃO MATEUS 251,11  192,31 24,09 34,71 Própria 

S340 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 124,19  91,64 19,08 13,47 Própria 

S341 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 25,59  14,51 9,15 1,93 Própria 

S341 SÃO MATEUS 190,10  160,01 20,35 9,74 Própria 

S342 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 115,44  80,96 21,62 12,86 Própria 

S344 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 481,11  298,06 157,87 25,18 Própria 

S360 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 356,90  235,14 102,44 19,32 Própria 

S361 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 192,88  121,54 57,96 13,38 Própria 

S361 SÃO MATEUS 3,26  0,00 2,95 0,31 Própria 

S362 
CONCEIÇÃO 
DA BARRA 77,61  49,93 23,06 4,62 Própria 

S362 SÃO MATEUS 230,96  173,02 47,64 10,30 Própria 

S363 SÃO MATEUS 375,34  203,47 142,96 28,91 Própria 

S364 SÃO MATEUS 212,01  169,14 27,92 14,95 Própria 
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S365 SÃO MATEUS 562,62  251,36 281,17 30,09 Própria 

S366 SÃO MATEUS 307,98  220,80 73,35 13,83 Própria 

S367 SÃO MATEUS 125,28  90,43 28,02 6,83 Própria 

S600 LINHARES 377,35  209,64 144,41 23,30 Própria 

S601 SOORETAMA 495,08  371,87 80,08 43,13 Própria 

S602 SOORETAMA 381,69  285,02 56,02 40,65 Própria 

S603 LINHARES 1.081,01  374,18 664,28 42,55 Própria 

S604 LINHARES 885,75  240,91 594,32 50,52 Própria 

S605 LINHARES 976,96  401,72 507,74 67,50 Própria 

S606 RIO BANANAL 643,54  263,86 342,02 37,66 Própria 

S607 RIO BANANAL 121,38  92,39 17,99 11,00 Própria 

S608 VILA VALERIO 692,02  439,79 188,80 63,43 Própria 

S609 VILA VALERIO 372,23  177,84 163,51 30,88 Própria 

S610 VILA VALERIO 106,44  76,10 18,74 11,60 Própria 

S611 JAGUARE 287,71  161,55 101,21 24,95 Própria 

S612 JAGUARE 84,49  61,34 14,99 8,16 Própria 

S612 SÃO MATEUS 471,41  275,08 153,54 42,79 Própria 

S613 VILA VALERIO 391,40  247,35 127,13 16,92 Própria 

S614 VILA VALERIO 608,19  235,03 341,01 32,15 Própria 

S615 VILA VALERIO 77,51  54,36 12,49 10,66 Própria 

S616 VILA VALERIO 171,12  103,59 56,97 10,56 Própria 

S617 VILA VALERIO 134,79  79,30 40,87 14,62 Própria 

S618 JAGUARE 137,33  81,52 50,89 4,92 Própria 

S618 SÃO MATEUS 36,70  0,00 34,47 2,23 Própria 

S619 PINHEIROS 579,25  306,72 237,39 35,14 Própria 

S620 SOORETAMA 83,00  4,26 65,29 13,45 Própria 

S621 LINHARES 680,84  146,63 484,34 49,87 Própria 

S622 MONTANHA 1.269,18  1.004,07 189,22 75,89 Própria 

S622 MUCURICI 25,41  14,41 9,00 2,00 Própria 

S623 MUCURICI 1.137,42  608,76 424,92 103,74 Própria 

S624 VILA VALERIO 166,42  100,29 58,95 7,18 Arrendamento 

S625 MONTANHA 1.258,54  648,58 556,62 53,34 Própria 

S626 MONTANHA 1.081,21  637,63 389,39 54,19 Arrendamento 

S627 MONTANHA 648,58  310,59 301,12 36,87 Arrendamento 

S628 MONTANHA 1.063,22  585,02 437,08 41,12 Própria 

S629 MONTANHA 836,93  543,98 247,70 45,25 Própria 

S630 MONTANHA 738,61  480,78 230,76 27,07 Própria 

S630 PINHEIROS 24,13  0,00 24,13 0,00 Própria 

S631 LINHARES 295,82  161,37 117,32 17,13 Arrendamento 

S632 LINHARES 40,10  0,00 36,75 3,35 Própria 

S632 SOORETAMA 20,49  0,00 20,27 0,22 Própria 
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S633 LINHARES 394,73  0,00 394,73 0,00 Própria 

S635 VILA VALERIO 140,32  86,08 37,89 16,35 Própria 

S636 SÃO MATEUS 405,97  205,04 181,56 19,37 Própria 

S700 LINHARES 364,26  201,68 140,06 22,52 Própria 

S701 LINHARES 1.087,75  597,30 442,03 48,42 Própria 

S702 LINHARES 110,11  46,75 58,27 5,09 Própria 

S703 LINHARES 96,21  62,53 27,22 6,46 Própria 

S704 LINHARES 120,85  80,86 33,36 6,63 Própria 

S705 SOORETAMA 202,10  136,04 56,49 9,57 Própria 

S706 SOORETAMA 495,61  382,57 83,98 29,06 Própria 

S707 SOORETAMA 90,29  64,17 20,93 5,19 Própria 

S708 SOORETAMA 328,00  263,82 46,51 17,67 Própria 

S709 LINHARES 215,96  177,52 25,40 13,04 Própria 

S709 SOORETAMA 1.119,91  814,80 256,87 48,24 Própria 

S710 JAGUARE 109,60  75,63 25,38 8,59 Própria 

S711 JAGUARE 229,23  50,00 143,05 36,18 Própria 

S712 JAGUARE 562,57  361,97 144,99 55,61 Própria 

S713 SÃO MATEUS 403,99  169,02 208,68 26,29 Própria 

S714 SÃO MATEUS 42,86  20,92 18,16 3,78 Própria 

S715 SÃO MATEUS 122,98  45,23 66,99 10,76 Própria 

S716 JAGUARE 129,45  91,94 28,62 8,89 Própria 

S717 JAGUARE 537,53  382,53 122,92 32,08 Própria 

S717 SÃO MATEUS 23,07  14,45 7,31 1,31 Própria 

S718 JAGUARE 588,43  439,01 130,09 19,33 Própria 

S719 JAGUARE 417,88  361,79 28,93 27,16 Própria 

S719 SÃO MATEUS 2.697,80  1.576,66 999,69 121,45 Própria 

S720 SÃO MATEUS 116,64  71,79 39,03 5,82 Própria 

S721 SÃO MATEUS 204,20  142,59 53,45 8,16 Própria 

S722 JAGUARE 11,78  7,46 2,02 2,30 Própria 

S722 SÃO MATEUS 38,92  25,75 9,17 4,00 Própria 

S723 SÃO MATEUS 145,54  92,82 45,68 7,04 Própria 

S724 SÃO MATEUS 91,95  47,45 31,24 13,26 Própria 

S725 SÃO MATEUS 845,47  528,19 288,43 28,85 Própria 

S726 SÃO MATEUS 1.090,08  620,35 436,46 33,27 Própria 

S727 SÃO MATEUS 922,53  618,50 269,17 34,86 Própria 

S728 JAGUARE 253,61  200,17 37,93 15,51 Própria 

S729 JAGUARE 520,95  304,22 175,17 41,56 Própria 

S729 SÃO MATEUS 588,06  346,97 207,34 33,75 Própria 

S730 SÃO MATEUS 48,88  36,32 10,20 2,36 Própria 

S731 JAGUARE 39,08  18,37 17,98 2,73 Própria 

S731 SÃO MATEUS 413,33  267,26 125,86 20,21 Própria 
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S732 SÃO MATEUS 2.110,33  1.303,60 694,44 112,29 Própria 

S733 SÃO MATEUS 240,29  169,88 60,10 10,31 Própria 

S734 SÃO MATEUS 241,11  131,07 97,56 12,48 Própria 

S735 SÃO MATEUS 55,97  35,46 15,81 4,70 Própria 

S736 JAGUARE 862,78  452,86 346,46 63,46 Própria 

S736 SÃO MATEUS 69,64  54,74 5,74 9,16 Própria 

S737 JAGUARE 404,94  176,96 204,89 23,09 Própria 

S737 SÃO MATEUS 663,80  442,34 172,35 49,11 Própria 

S738 SÃO MATEUS 174,03  121,12 43,20 9,71 Própria 

S739 SÃO MATEUS 256,24  185,03 53,50 17,71 Própria 

S750 SÃO MATEUS 190,97  126,13 50,28 14,56 Própria 

T006 ALCOBAÇA 193,28  83,10 99,00 11,18 Própria 

T007 CARAVELAS 185,58  83,75 101,72 0,11 Própria 

T009 ALCOBAÇA 221,06  14,59 196,56 9,91 Própria 

T049 CARAVELAS 417,94  300,52 91,57 25,85 Própria 

T050 CARAVELAS 964,52  643,08 259,32 62,12 Própria 

T051 CARAVELAS 810,75  635,29 134,81 40,65 Própria 

T053 CARAVELAS 531,63  405,96 88,05 37,62 Própria 

T054 CARAVELAS 290,52  221,06 43,70 25,76 Própria 

T055 CARAVELAS 685,31  481,39 158,84 45,08 Própria 

T056 CARAVELAS 353,23  160,37 170,90 21,96 Própria 

T057 CARAVELAS 526,76  270,31 223,95 32,50 Própria 

T058 CARAVELAS 285,84  200,48 60,22 25,14 Própria 

T059 CARAVELAS 291,66  201,96 61,83 27,87 Própria 

T060 CARAVELAS 243,10  120,67 106,89 15,54 Própria 

T061 CARAVELAS 242,47  169,48 57,67 15,32 Própria 

T062 CARAVELAS 384,45  219,78 151,19 13,48 Própria 

T063 CARAVELAS 314,45  184,14 111,16 19,15 Própria 

T064 CARAVELAS 376,68  235,38 119,42 21,88 Própria 

T065 CARAVELAS 442,92  307,33 95,77 39,82 Própria 

T066 CARAVELAS 312,03  226,19 63,61 22,23 Própria 

T067 ALCOBAÇA 127,16  73,88 41,89 11,39 Própria 

T067 CARAVELAS 14,11  0,00 14,11 0,00 Própria 

T068 ALCOBAÇA 243,06  146,18 86,31 10,57 Própria 

T069 ALCOBAÇA 468,11  189,45 256,31 22,35 Própria 

T070 ALCOBAÇA 340,11  187,11 136,94 16,06 Própria 

T071 ALCOBAÇA 429,62  224,78 171,68 33,16 Própria 

T072 ALCOBAÇA 228,37  100,45 113,25 14,67 Própria 

T072 CARAVELAS 163,04  65,26 89,33 8,45 Própria 

T073 ALCOBAÇA 376,52  189,80 166,80 19,92 Própria 

T074 ALCOBAÇA 460,81  321,10 121,31 18,40 Própria 
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T075 ALCOBAÇA 245,42  84,40 134,11 26,91 Própria 

T075 CARAVELAS 1,73  0,00 1,59 0,14 Própria 

T076 ALCOBAÇA 255,37  119,46 124,80 11,11 Própria 

T077 ALCOBAÇA 283,54  183,58 84,11 15,85 Própria 

T078 ALCOBAÇA 497,07  280,12 185,10 31,85 Própria 

T079 ALCOBAÇA 7,85  0,38 5,16 2,31 Própria 

T080 ALCOBAÇA 151,07  121,14 20,36 9,57 Própria 

T081 ALCOBAÇA 413,66  218,57 171,80 23,29 Própria 

T082 ALCOBAÇA 511,85  293,33 185,55 32,97 Própria 

T083 ALCOBAÇA 456,41  259,26 169,49 27,66 Própria 

T084 ALCOBAÇA 510,36  287,62 195,16 27,58 Própria 

T085 ALCOBAÇA 577,78  371,84 168,30 37,64 Própria 

T085 CARAVELAS 2,58  0,00 2,58 0,00 Própria 

T086 ALCOBAÇA 257,92  150,07 91,02 16,83 Própria 

T086 CARAVELAS 79,58  32,90 43,52 3,16 Própria 

T087 ALCOBAÇA 118,84  11,28 94,89 12,67 Própria 

T087 CARAVELAS 362,78  194,68 154,92 13,18 Própria 

T088 ALCOBAÇA 384,06  187,51 164,06 32,49 Própria 

T088 CARAVELAS 10,31  0,00 10,31 0,00 Própria 

T089 ALCOBAÇA 399,97  180,72 170,44 48,81 Própria 

T090 ALCOBAÇA 413,14  247,92 138,68 26,54 Própria 

T091 ALCOBAÇA 145,81  52,74 79,28 13,79 Própria 

T092 ALCOBAÇA 399,57  242,71 133,51 23,35 Própria 

T093 ALCOBAÇA 225,43  44,21 166,26 14,96 Própria 

T094 ALCOBAÇA 67,51  25,69 38,38 3,44 Própria 

T095 ALCOBAÇA 274,06  81,97 133,48 58,61 Própria 

T096 ALCOBAÇA 318,10  39,90 273,31 4,89 Própria 

T097 ALCOBAÇA 32,11  0,00 32,07 0,04 Própria 

T098 ALCOBAÇA 424,30  208,92 185,53 29,85 Própria 

T100 ALCOBAÇA 616,89  145,58 448,13 23,18 Própria 

T101 CARAVELAS 339,04  176,07 133,09 29,88 Própria 

T102 CARAVELAS 59,34  40,12 11,57 7,65 Própria 

T103 CARAVELAS 48,88  32,57 13,62 2,69 Própria 

T104 CARAVELAS 311,05  201,49 86,71 22,85 Própria 

T105 CARAVELAS 111,34  91,82 10,16 9,36 Própria 

T106 CARAVELAS 160,74  50,47 98,47 11,80 Própria 

T107 CARAVELAS 327,96  234,12 71,78 22,06 Própria 

T108 CARAVELAS 578,75  387,61 158,43 32,71 Própria 

T109 CARAVELAS 541,17  308,78 179,56 52,83 Própria 

T110 CARAVELAS 578,77  394,16 151,44 33,17 Própria 

T111 CARAVELAS 189,90  145,62 29,57 14,71 Própria 
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T112 CARAVELAS 199,69  123,40 64,65 11,64 Própria 

T112 
TEIXEIRA DE 
FREITAS 25,93  23,45 0,63 1,85 Própria 

T113 CARAVELAS 187,54  101,97 70,31 15,26 Própria 

T151 CARAVELAS 143,61  91,80 40,08 11,73 Própria 

T169 ALCOBAÇA 426,68  218,69 187,45 20,54 Própria 

T170 ALCOBAÇA 484,90  259,49 195,51 29,90 Própria 

T171 ALCOBAÇA 447,10  167,94 257,14 22,02 Própria 

T172 ALCOBAÇA 377,69  267,82 87,45 22,42 Própria 

T172 PRADO 121,74  66,37 43,45 11,92 Própria 

T173 ALCOBAÇA 490,54  283,56 177,82 29,16 Própria 

T174 ALCOBAÇA 71,90  20,68 47,80 3,42 Própria 

T175 ALCOBAÇA 529,12  357,42 145,09 26,61 Própria 

T176 ALCOBAÇA 459,52  336,48 90,62 32,42 Própria 

T177 ALCOBAÇA 623,15  448,46 138,93 35,76 Própria 

T178 ALCOBAÇA 410,74  169,69 222,86 18,19 Própria 

T179 ALCOBAÇA 598,85  366,36 198,10 34,39 Própria 

T180 ALCOBAÇA 226,36  177,72 37,24 11,40 Própria 

T181 ALCOBAÇA 582,76  403,20 153,63 25,93 Própria 

T182 ALCOBAÇA 486,89  360,49 94,32 32,08 Própria 

T183 ALCOBAÇA 361,41  116,45 224,70 20,26 Própria 

T184 ALCOBAÇA 362,40  186,03 138,54 37,83 Própria 

T184 PRADO 1,05  0,00 0,00 1,05 Própria 

T185 ALCOBAÇA 581,11  102,46 469,05 9,60 Própria 

T186 ALCOBAÇA 669,96  241,73 408,14 20,09 Própria 

T187 ALCOBAÇA 507,95  238,50 242,42 27,03 Própria 

T188 CARAVELAS 578,93  374,38 171,08 33,47 Própria 

T189 CARAVELAS 532,43  342,50 157,90 32,03 Própria 

T190 CARAVELAS 468,67  305,62 139,09 23,96 Própria 

T198 CARAVELAS 204,34  136,62 52,40 15,32 Própria 

T199 ALCOBAÇA 397,58  222,23 155,72 19,63 Própria 

T200 CARAVELAS 439,24  281,86 101,89 55,49 Própria 

T201 CARAVELAS 301,39  186,47 96,08 18,84 Própria 

T202 CARAVELAS 71,66  30,37 30,79 10,50 Própria 

T203 CARAVELAS 499,56  135,64 341,89 22,03 Própria 

T204 CARAVELAS 579,14  180,03 376,18 22,93 Própria 

T205 CARAVELAS 219,10  14,96 201,79 2,35 Própria 

T206 ALCOBAÇA 483,85  322,49 117,88 43,48 Própria 

T207 ALCOBAÇA 465,40  273,08 158,44 33,88 Própria 

T208 ALCOBAÇA 3,27  0,00 3,15 0,12 Própria 

T208 CARAVELAS 155,12  97,82 47,60 9,70 Própria 

T212 ALCOBAÇA 579,80  311,13 212,74 55,93 Própria 
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T213 ALCOBAÇA 114,27  34,74 69,94 9,59 Própria 

T214 CARAVELAS 546,48  361,79 139,39 45,30 Própria 

T215 CARAVELAS 29,38  20,80 2,64 5,94 Própria 

T216 CARAVELAS 54,76  40,08 11,14 3,54 Própria 

T226 CARAVELAS 401,11  231,28 146,72 23,11 Própria 

T600 ALCOBAÇA 712,71  388,64 280,69 43,38 Própria 

T602 CARAVELAS 109,69  43,02 61,76 4,91 Própria 

T604 CARAVELAS 10,28  2,18 7,12 0,98 Própria 

T605 CARAVELAS 36,11  23,22 10,46 2,43 Própria 

T606 ALCOBAÇA 358,57  196,93 141,24 20,40 Própria 

T606 CARAVELAS 416,47  249,55 137,95 28,97 Própria 

T607 CARAVELAS 676,73  407,52 211,93 57,28 Própria 

T615 CARAVELAS 93,13  71,47 16,73 4,93 Própria 

T634 CARAVELAS 177,42  85,26 82,14 10,02 Própria 

T635 ALCOBAÇA 21,06  5,37 12,71 2,98 Própria 

T635 CARAVELAS 283,57  162,47 92,20 28,90 Própria 

T635 
TEIXEIRA DE 
FREITAS 47,12  30,78 11,81 4,53 Própria 

T636 CARAVELAS 405,94  234,49 152,20 19,25 Própria 

T636 
TEIXEIRA DE 
FREITAS 102,97  39,12 52,05 11,80 Própria 

T646 ALCOBAÇA 486,73  301,91 150,61 34,21 Própria 

T647 ALCOBAÇA 828,33  480,81 302,35 45,17 Própria 

T648 ALCOBAÇA 959,65  552,39 369,35 37,91 Própria 

T649 ALCOBAÇA 876,31  476,06 366,84 33,41 Própria 

T650 ALCOBAÇA 952,97  618,45 284,26 50,26 Própria 

T651 ALCOBAÇA 767,74  505,57 150,92 111,25 Própria 

T652 ALCOBAÇA 1.030,91  604,87 377,88 48,16 Própria 

T657 ALCOBAÇA 138,39  98,27 23,18 16,94 Própria 

T660 ALCOBAÇA 194,96  111,63 72,95 10,38 Própria 

T661 ALCOBAÇA 659,32  370,02 262,49 26,81 Própria 

T662 ALCOBAÇA 923,62  795,20 65,18 63,24 Própria 

T663 ALCOBAÇA 848,27  759,54 53,70 35,03 Própria 

T664 CARAVELAS 189,04  100,97 82,33 5,74 Própria 

T665 CARAVELAS 334,40  214,50 99,03 20,87 Própria 

T674 CARAVELAS 693,66  449,97 200,75 42,94 Própria 

T679 CARAVELAS 570,42  272,64 270,43 27,35 Própria 

T680 CARAVELAS 744,63  468,85 223,65 52,13 Própria 

T681 CARAVELAS 87,85  61,27 20,20 6,38 Própria 

T682 ALCOBAÇA 280,61  132,31 129,69 18,61 Própria 

T683 ALCOBAÇA 273,08  79,94 177,27 15,87 Própria 

T683 CARAVELAS 34,20  13,77 12,82 7,61 Própria 

T687 ALCOBAÇA 245,45  142,48 76,90 26,07 Própria 
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T688 ALCOBAÇA 448,41  144,99 280,72 22,70 Própria 

T689 ALCOBAÇA 3,30  3,28 0,02 0,00 Própria 

T692 ALCOBAÇA 81,14  45,61 31,19 4,34 Própria 

T693 ALCOBAÇA 328,84  140,05 166,75 22,04 Própria 

T694 ALCOBAÇA 6,53  0,48 1,27 4,78 Própria 

T694 
TEIXEIRA DE 
FREITAS 449,86  177,12 233,40 39,34 Própria 

T699 ALCOBAÇA 600,03  390,87 147,21 61,95 Própria 

T699 
TEIXEIRA DE 
FREITAS 137,99  45,05 5,71 87,23 Própria 

T706 CARAVELAS 433,88  237,53 173,46 22,89 Própria 

T707 CARAVELAS 111,82  54,76 47,85 9,21 Própria 

T708 
TEIXEIRA DE 
FREITAS 1.070,19  669,45 331,36 69,38 Própria 

T709 
TEIXEIRA DE 
FREITAS 850,60  449,48 357,53 43,59 Própria 

T710 
TEIXEIRA DE 
FREITAS 104,05  79,09 10,06 14,90 Própria 

T710 VEREDA 1.144,88  548,55 551,00 45,33 Própria 

T711 VEREDA 892,96  221,39 653,66 17,91 Própria 

T712 
TEIXEIRA DE 
FREITAS 347,18  158,13 179,69 9,36 Própria 

T712 VEREDA 1.013,30  39,05 964,10 10,15 Própria 

T713 VEREDA 920,57  253,62 642,59 24,36 Própria 

T715 ALCOBAÇA 238,69  122,69 106,76 9,24 Arrendamento 

T715 PRADO 3,24  3,24 0,00 0,00 Própria 

T716 CARAVELAS 88,17  36,01 50,09 2,07 Própria 

T718 CARAVELAS 893,49  496,75 339,02 57,72 Própria 

T719 CARAVELAS 461,64  277,90 136,88 46,86 Própria 

T721 CARAVELAS 145,48  94,16 39,11 12,21 Própria 

T722 CARAVELAS 197,95  114,32 69,08 14,55 Própria 

T726 CARAVELAS 441,08  262,28 148,46 30,34 Própria 

T729 ALCOBAÇA 266,24  193,84 56,78 15,62 Arrendamento 

T731 ALCOBAÇA 484,80  70,68 406,48 7,64 Própria 

T732 CARAVELAS 37,97  26,11 9,94 1,92 Própria 

T733 CARAVELAS 318,57  216,83 60,44 41,30 Própria 

T734 CARAVELAS 664,83  417,09 214,47 33,27 Própria 

T735 CARAVELAS 114,35  66,04 41,61 6,70 Própria 

T736 PRADO 390,69  190,22 177,21 23,26 Arrendamento 

T738 CARAVELAS 137,12  92,67 34,67 9,78 Própria 

T739 ALCOBAÇA 187,10  69,11 93,78 24,21 Própria 

T739 CARAVELAS 129,92  81,94 35,83 12,15 Própria 

T743 
TEIXEIRA DE 
FREITAS 40,50  40,43 0,04 0,03 Própria 

T744 CARAVELAS 1.165,88  936,36 157,34 72,18 Própria 

T745 ALCOBAÇA 158,15  95,93 50,43 11,79 Arrendamento 
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T746 ALCOBAÇA 480,37  218,47 236,76 25,14 Arrendamento 

T746 PRADO 374,70  166,20 163,41 45,09 Arrendamento 

T747 ALCOBAÇA 94,65  42,59 43,71 8,35 Arrendamento 

T747 PRADO 20,86  14,20 4,94 1,72 Arrendamento 

T748 
TEIXEIRA DE 
FREITAS 378,48  181,16 165,99 31,33 Própria 

T749 ALCOBAÇA 76,19  33,08 37,41 5,70 Própria 

T750 CARAVELAS 198,86  170,82 19,55 8,49 Própria 

T751 CARAVELAS 69,39  44,48 18,95 5,96 Própria 

T751 
TEIXEIRA DE 
FREITAS 70,15  37,99 28,55 3,61 Própria 

T752 CARAVELAS 239,16  0,00 239,16 0,00 Própria 

T753 ALCOBAÇA 62,29  40,60 15,98 5,71 Própria 

TOTAL ------------- 
  

310.174  
 

177.142 
 

111.973 
 

21.059 -------- 
* Áreas com vegetação natural remanescente já estabelecida, destinada exclusivamente a conservação ou 
áreas em processo de recuperação, áreas degradadas (jazidas, erosões, etc.) e outras áreas destinadas à 
conservação e que ainda dependem de ações para restauração e/ou recuperação; 
** Outras áreas: estradas, construções, cultivos agrícolas etc. 
 
A tabela a seguir descreve as áreas com plantio por espécie e ano: 

Ano do  Plantio 

Plantio* 
Espécie 

(ha) 

2007 Eucalipto 33.174,29 

2008 Eucalipto 25.318,07 

2009 Eucalipto 20.757,10 

2010 Eucalipto 6.279,45 

2011 Eucalipto 30.823,00 

TOTAL ________ 116.351,91 

* Dados referentes à madeira em pé. 
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2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

2.1. Padrão de certificação utilizado 
 
Padrão de manejo florestal FSC 

utilizado na avaliação: 

Padrão Interino Rainforest Alliance / Imaflora para Avaliação do 

Manejo de Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0). 

Padrão local: 

(se aplicável) 

FM 35 - Norma Rainforest Alliance de Cadeia de Custódia para 

Empreendimentos de Manejo Florestal. 
 

2.2. Equipe de avaliação e qualificações 
 

Nome do auditor André Silveira Rosa Atribuições do 

auditor 

Aspectos silviculturais e ambientais. 

Qualificações 

Engenheiro florestal com experiência em empresas de base florestal (plantações), mestre em 

Engenharia Ambiental, consultor do Programa Rainforest Alliance/Imaflora de Certificação 

Florestal em avaliações e auditorias de certificação. Possui formação adicional em curso sobre 

ISO 19011 (Auditor Líder) e cursos de atualização para auditores e formação de líderes do 

Imaflora.  

Nome do auditor Antonio Carlos Antiqueira Atribuições do 

auditor 

Aspectos silviculturais e econômicos. 

Qualificações 

Engenheiro Florestal formado na ESALQ há mais de trinta anos, com experiência em implantação 

de florestas e colheita e consultoria em sistemas de colheita mecanizada. Auditor do 

Imaflora/Rainforest Alliance, realizou mais de vinte auditorias para fins de certificação florestal 

com base nos P&C do FSC. 

Nome do auditor Clarissa Magalhães Atribuições do 

auditor 

Aspectos sociais. 

Qualificações 

Mestre em energia pela UFABC (Área Ambiente e Sociedade), SP. Antropóloga pela UNICAMP, 

SP. Consultora especialista em programas de apoio à implementação de gestão participativa e 

agendas socioambientais junto a instituições dos três setores, com larga experiência em 

planejamento e gestão de projetos. Experiência pregressa junto ao sindicalismo rural, tendo 

coordenado programa de formação de dirigentes na Escola Sindical São Paulo.  

Nome do auditor Daniela Ribeiro Atribuições do 

auditor 

Aspectos sociais. 

Qualificações 

Graduada em ciências sociais e mestre em Sociologia, com experiência em temas sobre relações 

trabalhistas, terceirização e trabalho rural. Consultora do Imaflora desde 2009 nas certificações 

agrícola e florestal. Possui formação adicional em cursos de atualização para auditores e 

formação de líderes promovidos pelo Imaflora/Rainforest Alliance.  

Nome do auditor Guilherme de Andrade Lopes Atribuições do 

auditor 

Aspectos legais e silviculturais. 

Qualificações 

Coordenador de certificação florestal do Imaflora e auditor líder. Doutorando e Mestre em 

recursos florestais pela ESALQ/USP, Engenheiro Florestal pela Universidade Federal de Lavras, 

MG, com experiência de mais de dez anos como consultor e gestor em empresas de base 

florestal (plantações). Conduziu mais de trinta avaliações FSC de manejo florestal de plantações. 

Possui treinamento na norma ISO 19.011 para autuar como auditor do sistema de gestão de 

qualidade e meio ambiente e formação de auditor líder de sistemas de gestão para o processo de 
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certificação ISO 14.001.  

Nome do auditor Heidi Critina Buzato Atribuições do 

auditor 

Aspectos sociais. 

Qualificações 

Socióloga, mestre em Ciências Florestais, com ampla experiência em trabalhos com 

comunidades tradicionais. Trabalha como auditora social em processos de certificação FSC tendo 

participado de diversas auditorias de manejo de florestas nativas e plantações florestais em todo 

o Brasil, desde 1998 instrutora de cursos de Formação de Auditores promovidos pelo 

Imaflora/Rainforest Alliance, possui formação adicional em curso sobre ISO 19011.  

Nome do auditor Marcos Bastos Planello Atribuições do 

auditor 

Aspectos da cadeia de custódia 

florestal. 

Qualificações 

Gestor ambiental com experiência em projetos florestais, coordenador de certificação de cadeia 

de custódia FSC do Imaflora. Auditor líder da norma NBR ISO 14001 reconhecido pela RABQSA, 

com base na NBR ISO 19011.  

Nome do auditor Ricardo Camargo Cardoso Atribuições do 

auditor 

Auditor líder (coordenação geral da 

auditoria). Aspectos legais e 

ambientais.  

Qualificações 

Engenheiro Florestal com mais de quinze anos de experiência em empresas de base florestal 

(plantações) e certificação florestal e ambiental, Advogado, representante do Imaflora, 

coordenador de certificação FSC para manejo florestal de plantações. Participação em mais de 

cinqüenta processos de certificação florestal em empresas de plantações florestais. Auditor líder 

no sistema FSC. Instrutor de cursos de Formação de Auditores FSC, promovidos pelo 

Imaflora/Rainforest Alliance, possui formação adicional em cursos sobre ISO 19011, ISO 14001 

(Auditor Líder) e CERFLOR (Formação de Auditores).  

 
Equipe de especialistas e qualificações 
 

Nome do 

especialista 

Camila Argôlo Godinho.  Atribuições do 

auditor 

Especialista em assuntos sociais.  

Qualificações 

 Administradora e especialista em educação ambiental. Possui treze anos de experiência em 

desenvolvimento, gestão, monitoramento e avaliação de projetos socioambientais, especialmente 

àqueles com foco em juventude e desenvolvimento comunitário. Ministrou aulas, coordenou 

pesquisas e projetos em instituições de ensino como a Universidade Salvador e o Centro 

Universitário Jorge Amado, coordenou ações da Secretaria do Meio Ambiente da Bahia e dos 

Ministérios do Meio Ambiente e da Educação, atuou como consultora do Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e do Forest Stewadership Council (FSC) e é membro do 

Conselho Gestor da Carta da Terra Internacional (Earth Charter).  

Nome do 

especialista 

José Salatiel Rodrigues Pires. Atribuições do 

auditor 

Especialista em assuntos ambientais.  

Qualificações 

Possui graduação em Ecologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 

(1980) e doutorado (1995) em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São 

Carlos. Atualmente é Professor Associado da UFSCar alocado no Laboratório de Análise e 

Planejamento Ambiental do Departamento de Ciências Ambientais onde ministra as disciplinas 

Avaliação de Impactos Ambientais e Planejamento e Conservação Ambiental. Tem experiência na 

área de Ecologia, com ênfase em Planejamento Ambiental e Conservação da Biodiversidade. 

Utiliza abordagens da Ecologia da Paisagem e Biologia da Conservação em suas pesquisas e 

tem trabalhado como consultor em diversos projetos de Planejamento e Zoneamento Ambiental, 
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atuando principalmente nos seguintes temas: Zoneamento Ecológico Econômico, Análise e 

Planejamento Ambiental, Conservação da Biodiversidade, Manejo de Bacias Hidrográficas, 

Certificação Ambiental (ISO 14.000 e FSC), Plano de Manejo de Unidades de Conservação, 

Plano Diretor Ambiental Municipal. Já desenvolveu projetos como consultor para o OEA, PNUD, 

Banco Mundia, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério de Meio Ambiente. É professor do 

Programa de Pós Graduação em Ecologia e Recursos Naturais da UFSCar tendo orientado doze 

alunos de mestrado e doze de doutorado em diferentes temas na área de Ecologia/Ciências 

Ambientais.  

Nome do 

especialista 

Wlamir do Amaral, representando o 

Escritório de Advocacia Ferrari 

Machado e Gomes de Moraes 

Advogados.  

Atribuições do 

auditor 

Especialista em assuntos legais.  

Qualificações 

Graduação em Ciências Agronômicas pela ESALQ - USP. Mestrado e Doutorado em Ciências 

Agronômicas pela ESALQ - USP. Graduação em Direito. Mestre em Direito pela UNIMEP, SP. 

Pós-Doutor com concentração nas áreas de Direito, Agronomia e Meio Ambiente pelo 

CEA/UNESP. Professor de Direito em Cursos de Graduação (EEP /FUMEP), em cursos de Pós-

Graduação e outros (UNIMEP e outros). Advogado atuante nas áreas de Direito Público e 

Privado. Palestrante e Consultor em temas jurídicos.  

 
Responsável pela realização do processo de CVA 
 

Nome do auditor Ricardo Camargo Cardoso Atribuições do 

auditor 

Auditor líder (coordenação geral da 

auditoria). Aspectos legais e 

ambientais.  

Qualificações 

Engenheiro Florestal com mais de quinze anos de experiência em empresas de base florestal 

(plantações) e certificação florestal e ambiental, Advogado, representante do Imaflora, 

coordenador de certificação FSC para manejo florestal de plantações. Participação em mais de 

cinqüenta processos de certificação florestal em empresas de plantações florestais. Auditor líder 

no sistema FSC. Instrutor de cursos de Formação de Auditores FSC, promovidos pelo 

Imaflora/Rainforest Alliance, possui formação adicional em cursos sobre ISO 19011, ISO 14001 

(Auditor Líder) e CERFLOR (Formação de Auditores).  

 
2.3. Revisores independentes do relatório 
 
Nome do revisor 

independente 

Confidencial 

Qualificações: 

Geógrafo graduado pela Universidade de São Paulo, mestre em Geografia Física 

(Climatologia) e doutor em Geografia Física (Teoria da Paisagem) pela USP. Pós 

Doutorado em Conservação de Recursos Hídricos pela UNESP/Rio Claro. Geógrafo do 

Projeto RADAMBRASIL. Mais de 35 anos de experiência em estudos, projetos e 

monitoramentos relacionados com o meio físico, inclusive em empresas de base 

florestal. Professor Titular da Universidade Federal de Uberlândia. Consultor em Meio 

ambiente e Recursos Naturais. 

Nome do revisor 

independente 

Confidencial 
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Qualificações: 

Engenheira Florestal e Mestre em Ecologia de Agroecossistemas pela ESALQ/USP. 

Tem quatorze anos de experiência em gestão de projetos socioambientais e estudos 

ambientais com enfoque na conservação da biodiversidade, manejo de recursos 

florestais, plano de manejo de áreas protegidas e desenvolvimento rural. Atuou como 

pesquisadora do Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal da ESALQ/USP, 

extensionista florestal da EMBRAPA (Escritório de Negócios) e trabalhou no 

desenvolvimento de projetos internacionais do Departamento Florestal da Organização 

das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) no Escritório Regional para 

América Latina e Caribe. Atua como consultora em avaliação de impactos ambientais 

nos assuntos relacionados a áreas protegidas e manejo sustentável de recursos 

naturais. 

Nome do revisor 

independente 

Confidencial 

Qualificações: 

Engenheiro Florestal graduado pela Universidade Federal do Paraná, Mestre em 

Ciências Florestais pela ESALQ/USP e Doutor em Ciências Florestais pela Universidade 

Federal do Paraná. Experiência de mais de trinta anos em atividades florestais nas 

áreas de silvicultura, pesquisa florestal, logging e meio ambiente, em empresas de base 

florestal. Consultor em silvicultura. 

   
2.4. Cronograma de avaliação  
Nota: incluindo a pré-avaliação e a consulta a partes interessadas. 
 
Pré-avaliação 
Data Localização / Principais sítios Principais atividades 

Escritório da Fábrica (Aracruz/ES). - Reunião de Abertura 
- Planejamento e definição da logística de 
 campo, deslocamento das equipes para 
 as respectivas regionais. 

16/04/12 

Salvador/BA. - Consulta pública a partes interessadas 
 (Comunidades quilombolas, indígenas, 
 vizinhos, órgãos públicos, entidades). 

17 a 19/04/12 Regional Aracruz, São Mateus e 
Conceição da Barra; Regional 
Posto da Mata; Regional Teixeira 
de Freitas; Salvador e Vitória. 

- Consulta pública a partes interessadas 
 (Comunidades quilombolas, indígenas, 
 vizinhos, órgãos públicos, entidades). 

20/04/12 Aracruz/ES. - Reunião de consolidação da consulta a 
 partes interessadas. 

A 308 (Aracruz/ES). - Colheita mecanizada própria. 
- Condição das máquinas. 
- Microplanejamento. 
- Entrevista com funcionários. 
- Condição geral das estradas. 
- Conservação de APPs e RLs. 

A 061 (Aracruz/ES). - Controle de espécies invasoras. 
- Entrevista com funcionários terceirizados. 
- Área de vivência. 
- Transporte de funcionários. 

23/04/12 

A 066 (Aracruz/ES). - Preparo de solo (fosfatagem). 
- Entrevista com funcionários terceirizados. 
- Área de vivência. 
- Transporte de funcionários. 
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- Condições gerais do talhão, estradas, 
 obras-de-arte (bueiros, caixas secas, 
 lombadas). 

Viveiro florestal (Aracruz/ES). - Sistema de produção de mudas. 
- Depósito de agrotóxicos. 
- Depósito de insumos. 
- Infraestrutura do viveiro. 
- Monitoramento de água potável. 
- Construção do sistema de monitoramento 
 de água de descarte. 

A 155 – Talhões 10 e 11 (Posto da 
Mata/BA). 

- Adubação mecanizada. 
- Entrevista com funcionários. 
- Condição geral das estradas. 
- Conservação de APPs e RLs. 

A 404 – Talhão 2 (Posto da 
Mata/BA). 

- Aplicação manual de herbicida. 
- Entrevista com funcionários. 
- Condição geral das estradas. 
- Conservação de APPs e RLs. 

A 220 – Talhões 20 e 21 (Posto da 
Mata/BA). 

- Colheita mecanizada (equipe própria). 
- Entrevista com funcionários. 
- Condição geral das estradas. 
- Conservação de APPs e RLs. 

A 014 – Talhão 2 (Posto da 
Mata/BA). 

- Carregamento de madeira. 
- Entrevista com funcionários. 
- Condição geral das estradas. 
- Conservação de APPs e RLs. 

Área 182, Talhão 06. - Preparo de solo. 
- Condições gerais de áreas naturais e 
 conservação de estradas. 
- Entrevistas com trabalhadores. 

Área 687, Talhão 11B. - Plantio de mudas de espécies nativas. 
- Herbicida com aplicador costal. 
- Entrevistas com trabalhadores. 

Área 646, Talhão 27. - Colheita mecanizada própria. 
- Entrevistas com trabalhadores. 

Área 187, Talhão 01. - Colheita mecanizada própria. 
- Condições gerais de áreas naturais e 
 conservação de estradas. 
- Entrevistas com trabalhadores. 

Escritório da Fábrica (Aracruz/ES). - Análise documental. 
- Entrevistas com responsáveis pelo 
 manejo. 

S093 (São Mateus/ES). - Colheita mecanizada própria. 
- Condição das máquinas. 
- Microplanejamento. 
- Entrevista com funcionários. 
- Área de vivência. 
- Conservação de APPs e RLs. 

S 077-S092; S076-S072 (São 
Mateus/ES). 

- Obras de construção/recuperação de 
 estradas. 
- Obras-de-arte (bueiros, caixas secas, 
 lombadas). 

24/04/12 

S 049 (Conceição da Barra/ES). - Aplicação de herbicida (manual). 
- Entrevista com funcionários terceirizados. 
- Área de vivência. 
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- Transporte de funcionários. 
- Condição geral das estradas. 
- Conservação de APPs e RLs. 

S 128 (Itaúnas/ES). - Condução da regeneração natural. 
- Entrevista com funcionários terceirizados. 
- Área de vivência. 
- Transporte de funcionários. 
- Condição geral das estradas. 
- Conservação de APPs e RLs. 

S720 (São Mateus/ES). - Plantio. 
- Entrevista com funcionários. 
- Área de vivência. 
- Transporte de funcionários. 
- Condição geral das estradas. 
- Conservação de APPs e RLs. 

Pátio de toras e balança de 
Mucuri/BA. 

- Operações de remanejamento de cargas 
 e pesagem dos caminhões carregados 
 com madeira. 

A 130 – Talhões 8 e 12 (Posto da 
Mata/BA). 

- Roçada manual. 
- Entrevista com funcionários. 
- Condição geral das estradas. 
- Conservação de APPs e RLs. 

Áreas 658, 710, 712, vários 
talhões. 

- Restauração de áreas naturais. 
- Ações de conservação de estradas. 
- Condições gerais de APPs e demais -
 áreas naturais. 

Área 713, Talhão 01. - Torre de incêndio. 
- Entrevista com trabalhador. 

Área 81, Talhão 03. - Carregamento de madeira. 
- Entrevista com trabalhadores. 

Área 93, Talhão 11 e 12. - Colheita mecanizada. 
- Entrevista com trabalhadores. 

Área 82, Talhões 1, 2 e 3 - Plantio. 
- Entrevistas com trabalhadores. 

Escritório da Fábrica (Aracruz/ES). - Análise documental. 
- Entrevistas com responsáveis pelo 
 manejo. 

25/04/12 Escritório da Fábrica (Aracruz/ES). - Análise documental. 
- Entrevistas com responsáveis pelo 
 manejo. 

26/04/12 Escritório da Fábrica (Aracruz/ES). - Análise documental. 
- Entrevistas com responsáveis pelo 
 manejo. 

27/04/12 Escritório da Fábrica (Aracruz/ES). - Reunião de consolidação da equipe de 
 auditores. 
- Reunião de encerramento. 

Número total de pessoas dias usadas durante a avaliação: 88 
= número de auditores participantes 08 X número de dias despendidos na preparação, na auditoria de 
campo e após o campo, incluindo a consulta a partes interessadas 11. 
 
 
Avaliação 

Data Localização / Principais sítios Principais atividades 

30/07/2012 Unidade Industrial de Aracruz, ES - Reunião de abertura e planejamento. 
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Salvador, BA 

- Deslocamento das equipes para as 
regionais. 

- Consulta a partes interessadas. 

31/07/2012 Vitória, ES 

Regionais de São Mateus, ES, 
Mucuri, BA e Teixeira de Freitas, 

BA 

- Consulta a partes interessadas. 

01/08/2012 Vitória, ES 

Regionais de São Mateus, ES, 

Mucuri, BA e Teixeira de Freitas, 

BA 

- Consulta a partes interessadas. 

02/08/2012 Regionais de Aracruz, ES, Mucuri, 

BA e Teixeira de Freitas, BA 

Aracruz, ES, Conceição da Barra, 

ES e Teixeira de Freitas, BA 

- Consulta a partes interessadas. 

 

- Reuniões públicas. 

03/08/2012 Regional de Aracruz, ES - Consolidação da consulta pública. 

05/08/2012 Regional de Aracruz, ES - Consolidação da consulta pública. 

06/08/2012 A041, talhão 04 

 
 

 

 
 

 
 

A083, talhão 09 

 

 

 

 

A292, talhão 07 
 

 

 
 

 
A113, talhões 01, 03, 04 e 06 

 

 

 

 

 

 
 

T649 

 

- Aplicação de herbicida manual. 

- Área de vivência. 
- Condições de estradas. 

- Condições de áreas naturais. 

- Treinamentos. 
- Entrevistas com trabalhadores. 

- Condições gerais de SSO. 
 

- Adubação mecanizada. 

- Treinamentos. 

- Entrevistas com trabalhadores. 

- Condições gerais de SSO. 

 

- Roçada manual. 
- Condições de áreas naturais. 

- Treinamentos. 

- Entrevistas com trabalhadores. 
- Condições gerais de SSO. 

 
- Colheita mecanizada. 

- Área de vivência. 

- Condições de estradas. 

- Condições de áreas naturais. 

- Treinamentos. 

- Entrevistas com trabalhadores. 

- Condições gerais de SSO. 
 

- Colheita florestal. 

- Área de vivência. 
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T648 

 

 
 

T652 

 

 

 

T173 

 
 

 
 

Regional de Aracruz, ES 

 
Unidade Industrial de Aracruz, ES 

- Condições de estradas. 
- Condições de áreas naturais. 

 
- Colheita florestal. 

- Condições de estradas. 

- Condições de áreas naturais. 
 

- Carregamento e transporte. 

- Condições de estradas. 

- Condições de áreas naturais. 

 

- Aplicação de herbicida costal. 

- Condição do ônibus de transporte. 
- Condições de estradas. 

- Condições de áreas naturais. 
 

- Consulta a partes interessadas. 

 
- Análise de documentos e entrevistas com 

equipes internas. 

07/08/2012 S076 

 

 

 
 

 

 
 

 
S078, talhão 03 

 

 
 

 

 

A087, talhão 08 
 

 

 
 

 
 

AS614, vários talhões 

 
 

 

- Controle de formigas. 

- Área de vivência. 

- Condição do ônibus de transporte. 

- Condições de estradas. 
- Condições de áreas naturais. 

- Treinamentos. 

- Entrevistas com trabalhadores. 
- Condições gerais de SSO. 

 
- Carregamento. 

- Treinamentos. 

- Entrevistas com trabalhadores. 
- Condições de estradas. 

- Condições de áreas naturais. 

 

- Colheita mecanizada. 
- Treinamentos. 

- Entrevistas com trabalhadores. 

- Condições gerais de SSO. 
- Condições de estradas. 

- Condições de áreas naturais. 
 

- Roçada manual. 

- Restauração de áreas naturais. 
- Condições de estradas. 

- Condições de áreas naturais. 
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T214 

 

 
 

 

 

T085 

 

 

 
 

T070 
 

 

 
 

T106 

 

 

 

T226 

 
 

 
Regional de Aracruz, ES 

 

Unidade Industrial de Aracruz, ES 

- Entrevistas com trabalhadores. 
- Condições gerais de SSO. 

 
- Plantio. 

- Área de vivência. 

- Condição do ônibus de transporte. 
- Condições de estradas. 

- Condições de áreas naturais. 

 

- Aplicação de herbicida costal. 

- Condição do ônibus de transporte. 

- Condições de estradas. 

- Condições de áreas naturais. 
 

- Aplicação de herbicida costal. 
- Condição do ônibus de transporte. 

- Condições de estradas. 

- Condições de áreas naturais. 
 

- Carregamento e transporte. 

- Condições de estradas. 

- Condições de áreas naturais. 

 

- Colheita florestal. 

- Condições de estradas. 
- Condições de áreas naturais. 

 
- Consulta a partes interessadas. 

 

- Análise de documentos e entrevistas com 
equipes internas. 

08/08/2012 Unidade Industrial de Aracruz, ES - Análise de documentos e entrevistas com 
equipes internas. 

09/08/2012 Unidade Industrial de Aracruz, ES - Análise de documentos e entrevistas com 

equipes internas. 

- Consolidação final da equipe de auditores. 

10/08/2012 Unidade Industrial de Aracruz, ES - Consolidação final da equipe de auditores. 

- Reunião de encerramento. 

Número total de pessoas dias usadas durante a avaliação:121 

= número de auditores participantes 11 X número médio de dias despendidos na preparação, na auditoria 

de campo e após campo incluindo a consulta a partes interessadas 11. 
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2.5. Estratégia de avaliação 
A Fibria Celulose S/A foi formada em 2009, a partir da incorporação da Aracruz Celulose S/A pela 
Votorantim Celulose e Papel. A Unidade Aracruz da Fibria é constituída, portanto, pelas 
instalações e propriedades da antiga Aracruz Celulose S/A. 
Em 1999, a então Aracruz iniciou pela primeira vez um processo de certificação FSC. Em função 
de diferentes fatores, incluindo o histórico de conflitos com povos indígenas, a empresa desistiu 
desta primeira tentativa de certificação. 
Posteriormente, a Aracruz foi proprietária de uma unidade industrial em Guaíba, RS, que possuía 
um certificado FSC válido. Entre os anos de 2005 e 2006, com a retomada dos processos de 
conflito com as comunidades indígenas do Espírito Santo, a empresa desistiu também deste 
certificado. 
A Fibria Celulose S/A – Unidade Aracruz, herdou da antiga Aracruz, portanto, um histórico 
complexo de relacionamento com as partes interessadas locais, em especial com as 
comunidades tradicionais. 
Ciente dos imensos desafios para buscar adequação aos padrões FSC de manejo florestal, a 
empresa iniciou, em 2010, um processo modular de certificação da Rainforest Alliance, 
denominado SmartStep. Este processo é composto por diferentes etapas: uma visita de campo 
inicial para análise de lacunas do manejo do empreendimento com relação aos P&C do FSC; com 
base neste diagnóstico, a elaboração e a aprovação, junto à certificadora, de um plano de ação 
de no máximo cinco anos para a preparação e realização de uma avaliação de certificação; e o 
monitoramento periódico da evolução do plano de ação e do desempenho do manejo com 
relação aos padrões de certificação até a solicitação de um processo formal de avaliação para 
certificação FSC. Após o diagnóstico inicial e a elaboração e aprovação do plano de ação da 
empresa, com horizonte de três anos, foram efetuados dois monitoramentos de campo, durante o 
ano de 2011. Dada a evolução no processo de preparação e as necessidades estratégicas do 
empreendimento, este decidiu antecipar o processo de avaliação para certificação para o ano de 
2012. 
Com esta finalidade, a certificadora iniciou seu planejamento estratégico no início de 2012. Foi 
efetuada uma pré-avaliação entre os dias 16 e 27 de abril de 2012, apoiada em um amplo 
processo de consulta pública, iniciado com trinta dias de antecedência com relação aos trabalhos 
de campo e envolvendo entrevistas por diferentes ferramentas de comunicação com as partes 
interessadas relevantes. A equipe de pré-avaliação envolveu oito auditores, incluindo três 
sociólogas e cinco profissionais das áreas florestal e ambiental. A primeira semana da pré-
avaliação concentrou-se nas atividades de visita a comunidades e instituições relevantes para o 
processo de certificação, enquanto a segunda semana foi reservada para visitas às frentes de 
operação, entrevistas com a equipe do empreendimento, exame de documentos e consolidação 
dos resultados avaliados. 
Para a avaliação principal, realizada entre os dias 30 de julho e 10 de agosto, iniciou-se com 
sessenta dias de antecedência o processo de consulta a partes interessadas. Foram envolvidos, 
além de oito componentes da equipe de avaliação, três especialistas nas áreas ambiental, social 
e jurídica, de forma a garantir a consistência técnica das análises efetuadas. A participação de 
um especialista na área legal envolveu também o apoio de outros profissionais do escritório de 
advocacia, responsáveis pelas análises referentes a diferentes áreas jurídicas. 
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Novamente a primeira semana envolveu um esforço concentrado de consultas públicas (ver 
descrição detalhada no item 2.6 deste relatório), reservando-se a segunda semana para as 
demais atividades de avaliação e consolidação. 
Após a elaboração do relatório, decidiu-se pela sua submissão a três revisores externos (em 
contraste com a exigência mínima do FSC, de apenas um), contemplando as áreas econômico-
operacional, social e ambiental. 
Durante a fase de avaliação de campo a equipe cumpriu as seguintes etapas: 
1) Análise de documentos do EMF – a documentação foi analisada para a obtenção de uma 
base de informações sobre o histórico, as atividades, o organograma, a localização, o processo 
produtivo e detalhes sobre questões ambientais e sociais da operação florestal. 
2) Seleção de locais – juntamente com os responsáveis pelo manejo florestal a equipe revisou a 
documentação enviada pela empresa e, de posse dos mapas e das informações sobre as frentes 
de trabalho, selecionou os sítios a serem visitados. Priorizou-se a avaliação dos sítios com frentes 
de trabalho, amostrando-se adicionalmente outros aspectos como áreas de conservação e 
pesquisa, eventuais denúncias e documentação em escritório. 
3) Entrevistas e revisões em campo – durante os levantamentos de documentação e as 
avaliações de campo efetuaram-se entrevistas com diferentes partes interessadas, internas e 
externas. No final de cada dia de trabalho a equipe de avaliação se reuniu para análise dos dados 
observados, revisão de documentação (procedimentos de manejo florestal, políticas, plano de 
manejo etc.) e definição das atividades do dia seguinte. 
4) Discussão interna dos resultados e apresentação preliminar dos resultados – após 
reunião da equipe para consolidação das principais constatações da avaliação, foi apresentado à 
direção da empresa um resumo dos pontos positivos e negativos observados, incluídos no 
relatório de avaliação. 
5) Processo de CVA (CAR Verification Audit): 
Em função da aplicação da NCR Maior #04/2012 no processo de avaliação, sobre a presença de 
mudas geneticamente modificadas com destino a pesquisas no viveiro do empreendimento, foi 
realizada uma CVA de escritório, com a finalidade de examinar as evidências objetivas 
apresentadas pelo empreendimento e avaliar a resolução das causas que originaram a não 
conformidade. 
A verificação, efetuada por meio do exame das documentações apresentadas pelo 
empreendimento, ocorreu no dia 09 de setembro de 2012. 
Foi examinado o documento “NCR 4 – tratamento – revisão 01”, que incluiu a descrição das 
medidas tomadas para retirada das mudas do viveiro, incluindo evidências da definição do 
destino, notas fiscais de remessa, carta de comunicação de transferência à CTNBio e fotografias 
dos processos de carregamento e limpeza das instalações utilizadas. As medidas efetuadas 
foram consideradas suficientes para o encerramento da não conformidade. 
Ver mais informações sobre o tema nos itens 3.2, 3.3, 3.6 e critério 6.8 do Anexo II neste 
relatório. 
 
2.5.1. Lista de UMF ou integrantes de grupo selecionados para avaliação 
OBS: Somente aplicável em caso de múltiplas UMF ou certificação de Grupo 
 

Nome da UMF / ou 

Integrante do Grupo 

Razão para Seleção 

N/A. N/A. 

N/A. N/A. 
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2.5.2. Lista de aspectos do manejo avaliados pela equipe de auditores no processo de 
avaliação: 
 

Operação 
Número de 

frentes 
Operação 

Número de 

frentes 

Adubação mecanizada 03 Condições de áreas naturais 11 

Aplicação de herbicida costal 05 Condições do ônibus de transporte 08 

Áreas de conservação 03 Condições de estradas 10 

Áreas de vivência 08 Controle de formigas 02 

Balança 01 Restauração de áreas naturais 13 

Carregamento e transporte 04 Roçada manual 02 

Colheita 07 Viveiro florestal 01 

Comunidades 13 Plantio 02 

Desbrota 01 Preparo de solo 01 
 
2.5.3. Resumo de evidências da pré-avaliação 
 
Essa tabela resume as maiores lacunas, de acordo com o padrão FSC aplicado, identificadas 
durante a pré-avaliação. 

Princípio/Área sob 
análise 

Maiores lacunas/não-conformidades 

Princípio 1: 
Conformidade com 
as Leis e Princípios 
do FSC 

- Não disponibilização de horário e transporte para desconto em casos de 
pagamento de trabalhadores com cheque. 

Princípio 2: Posse e 
Direitos de Uso e 
Responsabilidades 

- Os levantamentos de posses e outras áreas não regularizadas para retirada do 
escopo não foram finalizados, ocasionando uma ausência de definição do escopo 
final de certificação. 
 
- Não foi identificada uma iniciativa de diálogo com lideranças quilombolas sobre a 
questão fundiária, envolvendo os órgãos responsáveis, com abertura para 
questões de produção e culturais na definição de territórios, seguindo o previsto 
na diretriz geral do PO 04.04.001 (Resolução de Conflitos Fundiários). 

Princípio 3: Direitos 
dos Povos 
Indígenas. 

- Não foram identificadas lacunas no Princípio. 

Princípio 4: 
Relações 
Comunitárias e 
Direitos dos 
Trabalhadores 

- Ausência de plano de saúde em uma prestadora de serviços. 
 
- Matriz de priorização em revisão, não permitindo a avaliação da consistência de 
aplicação da ferramenta. 
 
- A ferramenta de diálogo denominada Agenda Presencial ainda não foi definida e 
implantada e não foram evidenciados prazos para sua implantação (ações 
consideradas fundamentais para cobrir as comunidades de baixa prioridade e de 
alta prioridade aguardando a implantação de PDRTs). Os prazos previstos para a 
implantação de PDRTs na totalidade das áreas de alta prioridade, de cinco a dez 
anos, foram considerados excessivos. 

Princípio 5: 
Benefícios da 
Floresta 

- Não foram identificadas lacunas no Princípio. 

Princípio 6: Impacto - Em visita de campo foram verificados em duas áreas danos em remanescentes 
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Ambiental naturais em função de resíduos de construção/manutenção de estradas e 
construção de caixas secas. 
 
- As ações para identificação de áreas de conversão pelo empreendimento não se 
encontravam finalizadas até a data da pré-avaliação, não permitindo a correta 
avaliação dos critérios 6.10 e 10.9. 

Princípio 7: Plano de 
Manejo 

- Sobre lacuna de inclusão de resultados de monitoramento no plano de manejo, 
ver comentários ao Princípio 8. 

Princípio 8: 
Monitoramento e 
Avaliação 

- Não foram definidos controles de cadeia de custódia para discriminar materiais 
certificados e não certificados, para os casos de retirada do escopo de áreas com 
a documentação de propriedade não regularizada ou por outros motivos. 
 
- Ausência de resultados de monitoramentos sócio-ambientais e de DHO no plano 
de manejo e no resumo público do plano de manejo. 

Princípio 9: 
Manutenção de 
Florestas de Alto 
Valor de 
Conservação 

- Levantamento, pelos critérios da empresa, de uma área com características de 
uma AVC do atributo 4 da ProForest, sem a consideração da área como AVC na 
análise final. 
 
- Os critérios que nortearam a análise de ocorrência do atributo 6 consideraram 
uma versão antiga da definição do atributo, com uma interpretação restritiva a 
áreas florestais e populações indígenas, não condizente com a definição atual 
dada pela ProForest, pela HCV Network e pelo FSC Internacional. 
 
- A revisão técnica externa confiável e a consulta pública do processo de 
identificação de AVCs ainda não foram efetuadas. 
 
- Os resultados do trabalho de identificação de AVCs do empreendimento, 
incluindo a descrição de medidas de proteção e o sistema de monitoramento, não 
foram atualizados nas últimas versões do plano de manejo e respectivo resumo 
público. 

Princípio 10: 
Plantações 

- Os monitoramentos de qualidade da água do viveiro apresentaram desvios na 
quantidade de oxigênio dissolvido e fósforo total. As obras de implantação de um 
sistema fechado, que devem resolver o problema dos desvios, não foram 
finalizadas até a realização da pré-avaliação. 

 
Requisitos de cadeia 
de custódia 

- Remissão à lacuna aplicada no princípio 8, sobre garantia de cadeia de custódia 
para áreas retiradas do escopo de certificação. 

 
 
2.6. Processo de consulta a partes interessadas 
O propósito da estratégia de consulta a partes interessadas para a avaliação foi: 

1) Assegurar que o público esteja consciente e informado sobre o processo de avaliação de 

certificação e seus objetivos; 

2) Auxiliar a equipe de avaliação na identificação de tópicos potenciais; 

3) Fornecer diferentes oportunidades ao público para discussão e participação no processo de 

levantamento de evidências da avaliação. 

A metodologia adotada para o planejamento da consulta a partes interessadas para o processo 

de avaliação para certificação da empresa Fíbria S/A – Unidade Aracruz demandou um 

mapeamento de partes interessadas de acordo com as exigências de avaliação previstas nos 

Princípios e Critérios do FSC. 
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O mapeamento de partes interessadas foi realizado tomando em consideração o banco de dados 

do Imaflora, acumulado através do histórico das auditorias realizadas na região desde 2004. A 

atualização deste banco de dados foi efetuada utilizando-se pesquisas na internet e contatos 

diretos com instituições relevantes, através de entrevistas e contatos telefônicos. O banco de 

dados acumulado na certificadora era composto por diferentes listas de partes interessadas, 

criadas e atualizadas durante diferentes processos de consulta realizados pela instituição. A 

estas listas foi somada a lista de partes interessadas fornecida pelo empreendimento candidato. 

As listas foram analisadas e os contatos repetidos foram suprimidos. Realizada a eliminação de 

referências repetidas e a atualização destes contatos, chegou-se a uma lista final de 1.413 

contatos, que compuseram a lista final de partes interessadas a serem informadas por 

correspondência eletrônica ou convencional sobre o processo de certificação. 

A divulgação do processo de certificação do Manejo Florestal da Fibria S/A – Unidade Aracruz foi 

iniciada durante a pré-avaliação, com uma consulta lançada trinta dias antes da visita de campo. 

Para a avaliação, a consulta foi iniciada com sessenta dias de antecedência, tendo como 

referência a lista geral de partes interessadas. As pessoas e instituições informadas tiveram 

acesso aos seguintes documentos: um comunicado público (no qual são apresentados os 

detalhes do trabalho de auditoria, tais como perfil da equipe responsável pelo trabalho, número 

de dias, data e local das reuniões públicas); um resumo do empreendimento candidato (onde 

são apresentadas suas informações gerais, histórico, pessoa de contato, área florestal e 

informações sobre o manejo florestal); e um questionário a ser respondido em caso de interesse 

da pessoa ou instituição informada em entrar em contato com a certificadora para apresentar 

comentários, críticas, denúncias ou sugestões ao processo. 

Depois de elaborada esta lista de partes interessadas geral, foi realizada uma revisão com 

objetivo de elaborar uma lista qualificada de pessoas, locais e instituições a serem visitadas e 

entrevistadas (por telefone ou pessoalmente) pela equipe do Imaflora, previamente ou durante a 

semana de auditoria. Também foram contatadas pessoas que se manifestaram e solicitaram o 

contato direto com a certificadora. Os registros das conversas encontram-se arquivados na sede 

do Imaflora. Dentro dessa classificação dos contatos, aqueles considerados mais relevantes 

foram identificados e foram agendadas entrevistas presenciais que ocorreram durante a auditoria 

de campo. 

Os depoimentos de partes interessadas qualificadas apoiaram o trabalho de avaliação de campo 

e de documentação relativas ao atendimento ou não dos Princípios e Critérios do FSC, realizado 

pela equipe do Imaflora/RA e apresentado neste relatório. Com base nesta lista qualificada de 

partes interessadas a equipe de auditoria do Imaflora realizou as seguintes atividades: 

- avaliação do atendimento do empreendimento aos requisitos legais: através de entrevistas com 

órgãos federais, estaduais e municipais na Bahia e no Espírito Santo, responsáveis pela 

execução e acompanhamento do atendimento a requisitos legais (questões ambientais, 

fundiárias, trabalhistas etc.). Para garantir a participação de órgãos federais e estaduais, um 

auditor foi destacado para a realização de uma série de entrevistas nas capitais Salvador e 

Vitória; 
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- avaliação do respeito do empreendimento aos direitos de povos indígenas e comunidades 

tradicionais: na região do sul da Bahia e norte do Espírito Santo, no entorno das áreas sob 

avaliação, existem populações indígenas e comunidades que se autodeclaram remanescentes de 

quilombos, o que assegura a aplicabilidade do Princípio 3. As comunidades que se autodeclaram 

remanescentes de quilombo são oficialmente reconhecidas como populações tradicionais pelo 

governo brasileiro, devendo ter suas formas de organização social, uso de territórios e recursos 

naturais respeitadas.  

A avaliação do Princípio 3 no caso da existência de comunidades remanescentes de quilombo 

internas ou confrontantes, implica que os processos de reconhecimento de territórios tradicionais 

passem a ser acompanhados pela certificadora até que exista uma definição oficial. 

Desta forma, as comunidades com certificados emitidos pela Fundação Palmares foram tratadas 

nesta avaliação como comunidades tradicionais, aplicando-se os indicadores do Princípio 3. 

A consulta a partes interessadas para a avaliação destes indicadores envolveu entrevistas com 

representantes do INCRA e da Fundação Pró-Índio e visitas às comunidades quilombolas, em 

especial àquelas vizinhas às áreas florestais candidatas à certificação na Bahia e no Espírito 

Santo. 

Na Bahia, entre os municípios de Nova Viçosa e Caravelas, existem seis comunidades 

quilombolas reconhecidas pela Fundação Palmares. No Espírito Santo, entre os municípios de 

Pedro Canário e Conceição da Barra, são encontradas 24 comunidades. Destas, quatro 

comunidades reivindicam áreas que atualmente pertencem ao empreendimento candidato. Essas 

comunidades estão em diferentes etapas do processo de reconhecimento junto à Fundação 

Palmares. Essas e outras comunidades quilombolas que fazem vizinhança com as áreas do 

empreendimento foram visitadas durante a auditoria. 

- avaliação do respeito do empreendimento aos direitos dos trabalhadores florestais: foram 

realizadas entrevistas com trabalhadores próprios e trabalhadores de empresas que prestam 

serviço nas áreas florestais e com representantes sindicais nos estados da Bahia e do Espírito 

Santo; 

- avaliação da relação do empreendimento com comunidades locais e vizinhança: foi realizada 

uma análise da distribuição geográfica dos 310.174 hectares de área sob o escopo desta 

certificação, distribuídos em 31 municípios, dos quais oito no estado da Bahia, dezessete no 

Espírito Santo e seis em Minas Gerais, para a definição das comunidades a serem visitadas pela 

equipe de certificação.  

O empreendimento apresentou à certificadora um mapa com a identificação de todas as áreas 

sob escopo da certificação FSC, contendo a localização e identificação de todas as comunidades 

(cidades, vilas, bairros, comunidades quilombolas etc.) e unidades de conservação que fazem 

vizinhança (próximas, confrontantes ou inseridas nos plantios de eucalipto) com as áreas de 

manejo florestal nas regiões do Sul da Bahia e do Norte do Espírito Santo. Neste mapa foram 

identificadas 348 comunidades com as características acima mencionadas. 
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Nesta avaliação de certificação as áreas pertencentes à empresa Fibria S/A – Unidade Aracruz 

foram distribuídas, para fins da organização do trabalho de campo em três grandes núcleos: 

Aracruz (ES), Mucuri (BA) e Teixeira de Freitas (BA). 

O planejamento da consulta a partes interessadas locais seguiu a divisão geográfica 

estabelecida. A equipe de auditores responsável pelo núcleo Mucuri visitou comunidades vizinhas 

e entrevistou representantes da Prefeitura de Mucuri, associações de carvoeiros e comunidades 

quilombolas nos Municípios de Mucuri, Nova Viçosa e Nanuque (MG). A equipe responsável pelo 

núcleo Teixeira de Freitas visitou comunidades e representantes de instituições nos municípios 

de Teixeira de Freitas, Alcobaça, e Caravelas. Da mesma forma, a equipe responsável pelo 

núcleo Aracruz visitou comunidades e instituições nos municípios de Aracruz, São Mateus e 

Conceição da Barra. A escolha dos municípios obedeceu a critérios tais como: percentual de 

ocupação de área com plantio de eucalipto por município; número de comunidades 

potencialmente impactadas pela presença da empresa na região; presença de comunidades 

reconhecidas como quilombolas pela Fundação Palmares, vizinhas das áreas de plantio de 

eucalipto pertencente ao EMF; presença de comunidades indígenas; vizinhança com unidades de 

conservação; comunidades com histórico de relações conflituosas com o EMF; comunidades nas 

quais são realizados investimentos em projetos sociais. O município de Teixeira de Freitas foi 

incluído no roteiro de visitas por concentrar em sua sede um grande número de instituições 

importantes e interessadas no processo de certificação FSC da empresa Fibria. 

Com o trabalho de campo das três equipes foram visitadas: dezessete comunidades (entre 

vizinhos diretos e comunidades quilombolas); uma cooperativa de carvoeiros; uma associação 

indígena, seis órgãos públicos nas capitais Salvador e Vitória, e 29 (vinte e nove) representantes 

de instituições, tais como sindicatos de trabalhadores, Ministério do Trabalho, Ministério Público, 

representantes de associações de produtores e outros. De forma complementar a este trabalho 

foram realizadas dez entrevistas por telefone nas semanas que antecederam à avaliação de 

campo, envolvendo representantes de instituições de municípios que não seriam visitados pela 

equipe de auditoria com os objetivos de levantar informações e divulgar a realização das reuniões 

públicas. 

Consulta a instituições críticas à certificação FSC de plantações no Brasil e no exterior: dada a 

complexidade do processo de certificação envolvendo áreas de plantações florestais de grande 

escala e a existência de um movimento de ONGs contrário à monocultura do eucalipto e à sua 

certificação, o Imaflora/RA realizou um levantamento destas instituições no Brasil e no exterior. 

Foram efetuados contatos com algumas destas instituições e foram obtidos diferentes níveis de 

respostas, desde a indicação de partes interessadas a serem consultadas, de locais e temas a 

serem verificados pela equipe de certificação, até a recusa de participar do processo.  

Reuniões públicas: foram organizadas três reuniões públicas no dia de 02 de agosto de 2012, às 

19h00, nos Municípios de Conceição da Barra e Aracruz, no Estado do Espírito Santo, e no 

Município de Teixeira de Freitas, no Estado da Bahia. A presença do público nas três reuniões foi  

muito pequena, tendo comparecido seis pessoas na reunião pública de Aracruz, uma pessoa em 

Teixeira de Freitas e nenhuma presença em Conceição da Barra. A divulgação das reuniões 
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públicas foi realizada através de anúncios nos principais meios de comunicação, mais acessíveis 

à comunidade local, incluindo rádios locais e carros de som em algumas regiões, especialmente 

nos municípios onde ocorreram as reuniões. 

A ausência de público pode ser atribuída a diferentes motivos ou ainda à somatória dos mesmos. 

Pode ter havido desinteresse por parte das comunidades locais no debate do assunto; pode ter 

havido ainda dificuldade de acesso uma vez que é escolhida uma sede municipal e quem reside 

longe desses locais não conseguiu se locomover até lá; pode ter ocorrido um protesto silencioso, 

com o boicote às reuniões. De toda forma, a equipe de avaliação, conhecendo o potencial de 

insucesso que pode ocorrer com essa modalidade de consulta pública, priorizou contatos diretos 

com as comunidades locais, e entidades relevantes por meio de visitas presenciais, ferramenta 

mais adequada a obter a participação de partes interessadas.  
 

Tipo 

(ONG, agências do governo, moradores 

locais, prestador de serviços etc.). 

Número de 

pessoas/entidades 

informadas 

Número de pessoas/entidades 

diretamente consultadas ou 

que forneceram comentários 

ONGs Ambientais 143 05 

ONGs Sociais 109 05 

Associações/Cooperativas/Fundações 406 04 

Universidades/Instituições de pesquisa 115 06 

Comunidades locais/tradicionais 28 17 

Organizações governamentais 298 17 

Empreendimentos certificados 71 01 

Prestadores de Serviços 83 05 

Sindicatos 44 03 

Sistemas de certificação 17 02 

Outros 86 - 
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3. EVIDÊNCIAS DA AVALIAÇÃO E OBSERVAÇÕES 

3.1. Comentários recebidos de partes interessadas  

As atividades de consulta a partes interessadas foram organizadas para dar aos participantes a 
oportunidade de fornecer comentários de acordo com categorias gerais de interesse baseadas 
nos critérios de avaliação. A tabela a seguir resume os itens identificados pela equipe de 
avaliação, com uma rápida discussão de cada um, baseados em entrevistas específicas ou 
comentários em reunião pública. 

 

Principio FSC Comentários de interessados 
Resposta do Imaflora / Rainforest 

Alliance 

Princípio 1: 

Conformidade com as 

leis e Princípios do FSC 

As empresas terceirizadas do EMF 

não disponibilizam, para os 

trabalhadores que recebem seus 
salários por cheque, o intervalo de 

um período da jornada para 
efetuarem o desconto do cheque. 

 

 
 

 

 

 
O empreendimento tem situações 

com plantios em nascentes e 

margens de corpos d’água e alega 
que não vai retirar os plantios em 

função de danos à vegetação 
remanescente (Comunidade São 

Domingos). Há necessidade de 

obediência às APPs e recuperação 
de áreas com pendências. 

 

 

 
 

 

 
 

O empreendimento é responsável 
por crimes ambientais, de falsidade 

ideológica, contra a economia 

popular e contra a ordem tributária, 
além de corrupção ativa e passiva e 

tráfico de influência. 

A equipe auditora verificou que algumas 

prestadoras de serviços do 

empreendimento ainda realizam o 
pagamento dos salários por meio de 

cheque e que não está previsto o 
intervalo para o desconto do respectivo 

documento. Em função da pequena 

frequência de ocorrências, foi aplicada a 
OBS #01/12 para a tomada de 

providências por parte do 

empreendimento. 

 
Evidenciou-se que o empreendimento 

está atualizando a caracterização de 

áreas naturais e segue um plano de 
adequação de recuperação de áreas 

degradadas, incluindo antigos plantios 
de eucalipto, programado para término 

em 2024. Os planos de recuperação 

podem envolver diferentes estratégias, 
incluindo a manutenção de algumas 

árvores ou seu anelamento quando o 

dano causado pela sua remoção seria 

maior que o dano causado por sua 
permanência na área. Não foram 

evidenciadas não conformidades sobre 

o tema. 
 

As alegações da parte interessada são 
relevantes. A comprovação da 

ocorrência de tais crimes representaria 

não conformidades graves com relação 
ao princípio 1, podendo levar 

efetivamente à perda da certificação. A 
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A legislação Estadual da Bahia fala 

em quatrocentos metros de recuo 

do plantio em relação às falésias. 

Há plantios situados dentro desses 

limites. Há descumprimento da 

legislação de recuo de áreas 
litorâneas no norte do ES (Praia dos 

Coqueiros e Costa Dourada). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Existe uma condicionante de 
licenciamento do Estado da Bahia 

que prevê que se a empresa não 

utilizar os resíduos de colheita para 
energia ou para incorporação no 

campo, deve definir um destino final 

para estes materiais. 

 

 

Não há um plano de ação para 

atendimento aos requisitos do plano 
diretor do município de Mucuri, que 

determina um recuo de dez ou 
quinze metros dos plantios em 

relação às rodovias e de quinhentos 

metros com relação às 
comunidades. 

 

 

 

generalidade das acusações e a 
dificuldade de obtenção de evidências 

objetivas sobre o tema, no entanto, 
impede a atuação da equipe de 

avaliação. Não foram evidenciadas não 

conformidades sobre o tema. 
 

Não foi identificada uma legislação 

específica nos estados da Bahia e 

Espírito Santo que defina 

distanciamento de recuo de plantios de 

eucalipto em relação às falésias ou 

linha litorânea. Foi firmado, no entanto 
um acordo entre empresas florestais e o 

Diálogo Florestal, que prevê que os 
atuais plantios em terras próprias das 

empresas nos municípios do Extremo 

Sul da Bahia serão recuados em 
trezentos metros das bordas de falésias 

e, na ausência destas, da linha de 

preamar, de acordo com o cronograma 

de colheita. Para novas áreas de 

plantios ou reformas em terras próprias 

nestes municípios será respeitado o 

recuo determinado por este acordo. 
 

Não foi localizada nenhuma 
condicionante relacionada ao tema nas 

licenças do EMF no estado da Bahia. 

Em campo, constatou-se que os 
resíduos não aproveitados permanecem 

em campo e são incorporados 

naturalmente ao solo, melhorando suas 

características físicas e químicas. 

 

Não foi evidenciado um plano de ação 

para adequação aos requisitos do plano 
diretor do Município de Mucuri, 

aplicando-se o NCR #10/2012. 
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Há necessidade de anuência das 
unidades de conservação para o 

manejo do eucalipto nas áreas de 
entorno das UCs. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Necessidade de obediência às 

APPs e recuperação de áreas com 

pendências. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
O rompimento de contrato com uma 

EPS causou prejuízo a um posto de 

abastecimento de combustíveis. Há 
prejuízos causados a diferentes 

prestadores de serviços e 

fornecedores. 

 

Embora o empreendimento tenha 
apresentado uma anuência do IBAMA 

para a realização de suas operações, 
foi evidenciada uma autuação com 

ordem de interrupção das atividades de 

colheita na zona de amortecimento do 
Parque Nacional do Descobrimento, 

fundamentada na não aceitação da 

documentação para regularização 

apresentada pelo empreendimento ao 

seu órgão gestor. A preocupação 

quanto ao cumprimento das exigências 

aplicáveis ao manejo no entorno de 
UCs também foi manifestada em 

entrevistas com outros profissionais 
atuantes na área, aplicando-se a OBS 

#15/2012. 

 
O empreendimento possui licenças 

ambientais para o desenvolvimento das 

suas atividades nos estados do Espírito 

Santo, Bahia e Minas Gerais. A 

preservação e restauração das APPs 

das propriedades sob sua 

responsabilidade estão atreladas a 
esses licenciamentos, e são 

apresentados anualmente aos Órgãos 
Estaduais relatórios técnicos ambientais 

que retratam, dentre outras coisas, as 

atividades para adequação das APPs. A 
empresa apresentou projeto 

desenvolvido para restauração da 

vegetação nas APPs, e em campo foi 

possível constatar que as atividades 

planejadas vêm sendo desenvolvidas 

satisfatoriamente. Não foram 

evidenciadas não conformidades sobre 
o tema. 

 
O empreendimento alegou que tem 

como premissa priorizar a resolução de 

todas as pendências trabalhistas em 
caso de rescisão de contrato com o 

fornecedor, por entender que esta parte 

interessada é a mais vulnerável neste 

processo, ao contrário do comércio que 



 

FM-02 19 Abril 2012  Página 62 de 154 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

O empreendimento poderia 

providenciar a emissão de DOF 

para os resíduos retirados por 

comunidades. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
A vigilância patrimonial da empresa 

não dá conta de conter ocorrências 

em áreas naturais. As ocorrências 
de roubo de madeira nativa vêm 

crescendo. Existem autuações em 

casos de falta de vigilância 

patrimonial e ocorrência de 

tem inúmeros instrumentos de proteção 
e ação ao fornecedor inadimplente, 

além da opção de não realizar a venda 
de seus produtos e serviços. Ainda 

segundo a empresa, a decisão de não 

responder por outras dívidas de 
prestadoras de serviços fundamenta-se 

no fato de sempre honrar seus 

compromissos com os fornecedores, 

não interferindo em sua gestão interna. 

A posição do empreendimento, embora 

não atenda às expectativas dos 

fornecedores, não representa 
descumprimento dos padrões FSC. Não 

se pode exigir, sem uma lei ou sentença 
judicial definitiva, que o 

empreendimento assuma a 

responsabilidade pelos compromissos 
assumidos por seus prestadores de 

serviços. 

 

O DOF é um documento exclusivo para 

colheita de madeira em florestas 

naturais ou para colheita de plantios de 

espécies nativas. Não existe nenhum 
tipo de documento obrigatório que deva 

acompanhar os resíduos florestais 
retirados pelas comunidades, exceto a 

nota fiscal. A nota fiscal de doação está 

sendo emitida normalmente. Mesmo 
que possível, a emissão do DOF 

provavelmente não resolveria os 

problemas da exploração ilegal de 

carvão, que vêm sendo diminuídos com 

ações específicas de fiscalização, 

repressão e criação de oportunidades 

de emprego e renda junto às 
comunidades locais. 

 
O empreendimento possui 

procedimentos específicos para tratar 

questões relacionadas a atividades não 
autorizadas na unidade de manejo 

florestal. Existe um sistema permanente 

de vigilância patrimonial, com inspeções 

formais periódicas e a ocorrência de 
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atividades não autorizadas. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Existe uma condicionante nova no 
licenciamento da Fazenda Agril, 

determinando a existência de uma 

equipe permanente de manutenção 
de cercas para isolamento de gado. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Existem dúvidas sobre a existência 
de condicionantes florestais 

atreladas às licenças industriais. 

 
 

 

A empresa instalou uma torre de 

rádio base em área natural sem 

ações não autorizadas é comunicada às 
autoridades competentes. 

Especificamente sobre o tema citado, a 
certificadora examinou análises 

apresentadas pela área de segurança 

patrimonial do empreendimento que 
evidenciaram uma queda no número de 

ocorrências de roubo de madeira nativa 

na unidade de manejo. A certificadora 

deverá acompanhar a evolução do 

número de casos ao longo do período 

de certificação, se obtida pelo 

empreendimento. 
 

O empreendimento apresentou a 
licença da fazenda Agril, renovada em 

05 de julho de 2012. Nenhuma das 

condicionantes especifica a 
necessidade da permanência de equipe 

de manutenção de cercas, mas sim a 

necessidade de proteção das áreas 

naturais, evitando o acesso de animais 

domésticos. Foi evidenciado, no 

entanto, que a equipe de vigilância 

local, que conta com vigilantes a cavalo 
rodando as áreas permanentemente, 

promove ou encaminha a manutenção 
de cercas de isolamento de gado 

quando encontradas cercas danificadas. 

O empreendimento apresentou, 
adicionalmente, procedimentos com 

medidas específicas para proteção 

dessas áreas naquela fazenda. A sua 

efetividade deverá ser confirmada pelo 

órgão ambiental que concedeu a licença 

e pela certificadora ao longo dos 

próximos monitoramentos anuais. 
 

A equipe de avaliação examinou as 
licenças industriais do empreendimento, 

não identificando demandas florestais 

entre as diferentes condicionantes 
estabelecidas. 

 

O empreendimento recebeu solicitação 

do Ministério Público para a retirada da 
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licença na Unidade de conservação 
de Aricanga. O tráfego para 

manutenção da torre está gerando 
impactos negativos à área. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
A Licença de Operação da Fibria no 

Estado da Bahia está vencida, em 

função do não cumprimento de 
condicionante que solicitou a 

averbação de reservas legais. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

O processo de transferência do 
nome Aracruz para Fibria junto ao 

órgão ambiental do Estado da 

Bahia, embora protocolizado, está 

parado, sem atuação efetiva do 

empreendimento para sua 

aprovação. 

 
 

 
Existem áreas de recuperação com 

pastagens, sem conseguir uma 

efetiva recuperação em função das 
dimensões da área, por falta de 

controle de invasão de gado em 

todas as propriedades. 

 

estação de rádio base da unidade de 
conservação de Aricanga. Foi 

apresentado ao Ministério Público e à 
Secretaria de Meio Ambiente do 

município de Aracruz um cronograma 

de dezoito meses para a retirada da 
estrutura daquele local e o atendimento 

da solicitação. Até o momento da 

avaliação não havia um retorno dos 

órgãos acerca do cronograma proposto. 

A evolução do processo, caso obtida a 

certificação, será acompanhada pela 

certificadora nos próximos 
monitoramentos anuais. 

 
O empreendimento apresentou relatório 

entregue em fevereiro de 2012 ao 

Órgão Estadual de Meio Ambiente da 
Bahia, no qual demonstra atendimento 

das condicionantes da Renovação da 

Licença de Operação 847/01. Segundo 

a empresa, até a data da avaliação 

ainda não havia uma manifestação 

formal do órgão acerca desse relatório. 

Embora não tenha sido identificada uma 
não conformidade até o momento, o 

assunto deve ser acompanhado pela 
certificadora. 

 

Efetivamente, o empreendimento 
protocolizou os processos formais para 

alteração do nome de Aracruz para 

Fibria junto ao órgão ambiental 

estadual. Evidenciou-se, além disso, 

que a empresa vem solicitando ao 

órgão responsável, por meio de 

manifestações formais, agilidade na 
análise do processo. 

 
Foi apresentado um planejamento de 

restauração para as áreas naturais 

destinadas à conservação na unidade 
de manejo florestal, em especial para 

APPs e reservas legais. O planejamento 

inclui ações diversas, desde a análise 

da revegetação natural até medidas 
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Verificar se o compromisso de 

congelamento de novos plantios 
nos Municípios de Caravelas, 

Mucuri, Nova Viçosa e Alcobaça 
vem sendo atendido. 

 

 
 

 

 

 

Existem processos movidos contra 

a empresa por motivo de racismo e 

assédio moral. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

As carretas da Fibria que vão para 

os entrepostos chegam com 

sobrecarga de madeira. São as 
carretas agregadas, ou seja, as 

empresas subcontratadas das 
terceiras. 

 

 
 

 

 

 

mais específicas como plantio de 
espécies nativas, controle de erosão, 

dentre outras. Foram analisados 
documentos e vistoriadas áreas em 

campo, sendo constatado que as 

medidas propostas vêm sendo 
executadas conforme cronograma 

apresentado pelo empreendimento. Não 

foram identificadas lacunas sobre o 

tema. 

 

O EMF firmou um acordo com o Diálogo 

Florestal em dezembro de 2011 no qual 
concorda em não efetuar novos plantios 

em áreas próprias nos municípios de 
Alcobaça, Caravelas, Mucuri e Nova 

Viçosa. O tema foi examinado pela 

equipe de avaliação e não foram 
evidenciadas expansões de novos 

plantios florestais nos municípios 

citados. 

 

Embora o tema seja extremamente 

relevante, são limitadas as 

possibilidades de obtenção de 
evidências objetivas dentro do sistema 

de certificação. Cabe tão somente à 
certificadora acompanhar os processos 

existentes e as conclusões finais do 

Poder Judiciário, embora os processos 
localizados se refiram a funcionários da 

área industrial, fora do escopo de 

certificação. 

  

O empreendimento apresentou 

relatórios de acompanhamento de 

pesos das cargas que trafegam com 
madeira pelas estradas no ES, BA e 

MG. Existem medidas implantadas, e 
outras em desenvolvimento, que visam 

adequação das cargas á Lei da 

Balança. Os resultados apurados ao 
longo de 2012 apontam que menos de 

1% do total das cargas aferidas na 

balança da fábrica estavam com 

sobrepeso acima dos limites 
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Existem áreas alagadas e com 

drenagem que se configuram em 

APPs, mas que estão sendo 
tratadas como reservas legais. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ocorre o uso de produtos químicos 

fungicidas sem registro para a 

cultura no viveiro florestal. 

estabelecidos pela Lei da Balança para 
o peso bruto total. 

 
A Fazenda Agril possui de fato APPs 

classificadas como reservas legais sem 

distinção física, cuja localização foi 
devidamente aprovada pelo órgão 

ambiental nos processos de EIA-RIMA 

e licenciamento. O montante total de 

áreas destinadas à conservação na 

propriedade, no entanto, extrapola 50% 

da área total, permitindo-se legalmente 

que as APPs sejam computadas como 
reservas legais para efeito do cômputo 

de reservas legais. Adicionalmente, as 
referidas áreas têm sido tratadas sem 

distinção no campo para fins de 

conservação, como áreas de 
preservação permanente. Não foram 

evidenciadas não conformidades sobre 

o tema. 

 

O uso de químicos em viveiros florestais 

apresenta baixo risco ambiental por ser 

utilizado em ambiente fechado, havendo 
pouquíssima deriva dos produtos para 

fora do ambiente. Além disso, os 
produtos são utilizados somente para 

tratamento curativo, o que possibilita a 

utilização de pequena quantidade 
quando comparada ao uso em outras 

culturas agrícolas. Em função disso, as 

empresas químicas não conseguem 

viabilidade econômica para o registro 

dos produtos junto ao Ministério da 

Agricultura. No entanto, o 

empreendimento apresentou uma 
estratégia que vem sendo desenvolvida 

em parceria com outras empresas 
florestais, universidades, institutos de 

pesquisa, empresas químicas e o 

Ministério da Agricultura para viabilizar 
o registro adequado à cultura de todos 

os produtos químicos utilizados em 

viveiros florestais. Não foi evidenciada 

uma não conformidade, embora a 
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certificadora deva acompanhar a 
evolução da estratégia proposta. 

Princípio 2: Posse e 
Direitos de Uso e 

Responsabilidades 

Em Camaruji a zona litorânea está 
quase toda ocupada com eucalipto. 

 
 

 

 
 

 

 

 
As comunidades quilombolas 

relutam em aceitar contratos de 

comodato pelo receio de perda de 
direitos sobre a terra. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Há entraves processuais na 

regularização das áreas de 
desapropriação para 

assentamentos do MST. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

A empresa deveria informar ao 
Estado e ao INCRA quais são as 

áreas em que não consegue 

O EMF firmou acordo com o Diálogo 
Florestal em dezembro de 2011, no qual 

concorda em não efetuar novos plantios 
em áreas próprias nos municípios de 

Alcobaça, Caravelas, Mucuri e Nova 

Viçosa. A comunidade de Camaruji 
integra o Município de Mucuri, 

contemplado, portanto, pelo acordo com 

o Diálogo Florestal. 

 
Um dos principais projetos sociais da 

empresa junto às comunidades locais 

(entre elas as tradicionais) inclui a 
cessão de terras de recuo dos plantios 

para o cultivo de alimentos. O contrato 
de comodato é o contrato padrão na 

maioria dos casos, mas não é requisito 

obrigatório para a participação da 
comunidade nos projetos de plantio 

(sua inexistência apenas limita o acesso 

a políticas públicas, por exemplo, 

programas federais de compra de 
alimentos). Existe uma alternativa ao 

comodato, intitulada “acordo de 

parceria” entre algumas comunidades e 
a empresa, em fase de estudo na área 

jurídica. 
 

As informações levantadas durante 

entrevistas com a equipe do 
empreendimento, o MST e a equipe da 

ESALQ que vem intermediando e 

acompanhando o processo e auxiliando 

na execução das diferentes etapas 
apontam para um andamento regular, 

embora lento, do processo de 

desapropriação e regularização das 
áreas de assentamentos. Não foram 

evidenciadas não conformidades sobre 
o tema. 

 

O empreendimento vem efetuando um 
levantamento de seus títulos de 

propriedade e posse, buscando 
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comprovar propriedade definitiva 
(terras devolutas), de modo que 

estas pudessem ser cedidas para 
quilombolas, para suprir espaço 

físico requerido pelas comunidades 

para implantação de projetos 
agrícolas. Os quilombolas querem o 

andamento dos processos para a 

demarcação das terras. 

 

 

 

 
Existiram conflitos na ocupação 

histórica do solo na região, 
incluindo grilagem e roubo de terras 

de pequenos produtores. 

alternativas de regularização para cada 
caso. As áreas registradas em cartórios 

de títulos e documentos foram retiradas 
do escopo de certificação até a 

comprovação de sua regularização. 

O empreendimento estabeleceu um 
plano de ação para articular e qualificar 

o diálogo sobre questões fundiárias com 

as comunidades quilombolas e outros 

atores envolvidos (INCRA, governo 

estadual, proprietários de terra, entre 

outros). 

 
O histórico de aquisição e ocupação 

das áreas da então Aracruz se 
desenvolveu, sobretudo, nas décadas 

de 70 e 80, com um histórico de relatos 

de processos controversos na região. O 
sistema de certificação FSC não 

alcança fatos históricos como os 

narrados, até pela dificuldade de 

obtenção de evidências objetivas sobre 

o tema, mas avalia o desempenho atual 

do empreendimento candidato com 

relação ao seu relacionamento com 
partes interessadas. 

Princípio 3: Direitos dos 
Povos Indígenas. 

A Fibria tem promovido, em 
conjunto com as comunidades 

indígenas, a compra do eucalipto de 
suas propriedades, violando o TAC 

a favor dos índios. 

 
 

 

 

 
 

Existe uma comunidade tradicional 

indígena, com trinta e oito famílias 
(sete concentradas em uma única 

localidade e as restantes 
espalhadas pelas comunidades de 

Bruno e Igrejinha). 

 
Observa-se uma postura abusiva e 

paternalista das autoridades 

A compra ainda não tem ocorrido, 
embora algumas comunidades estejam 

plantando e outras planejem iniciar o 
plantio para comercialização com a 

empresa. Esta ação pode funcionar 

como alternativa para a geração de 
renda para as comunidades, não viola o 

Termo de Ajustamento de Conduta ou o 

Estudo Etnoambiental e é conhecida 

pela FUNAI e pelo Ministério Público. 
 

A comunidade foi localizada e incluída 

no mapeamento da empresa. Estão 
sendo adotados os mesmos 

procedimentos de relacionamento com 
as demais comunidades tradicionais. 

 

 
Não foi identificada uma interface entre 

o comentário e o atual processo de 
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públicas, favorável à concessão de 
terras às populações indígenas da 

região. 
 

Existe um papel paternalista da 

Aracruz no relacionamento com 
populações tradicionais, substituído 

pela política atual da Fibria. A nova 

política não possui uma estrutura de 

criação de oportunidade de 

emprego e renda. Não existe um 

programa de responsabilidade 

social. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Há um histórico de conflitos e seus 

desdobramentos da antiga Aracruz 
com as populações indígenas 

locais. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

certificação. 
 

 
 

A empresa vem desenvolvendo um 

programa de responsabilidade social 
com diversos projetos voltados para as 

comunidades tradicionais. Com relação 

às comunidades indígenas, existiu um 

TAC em que a empresa cumpriu a sua 

parte e posteriormente criou um 

programa de sustentabilidade, com 

horizonte de dez anos de engajamento, 
prevendo o desenvolvimento de 

projetos de longo prazo junto às 
comunidades indígenas. Para as 

comunidades quilombolas o 

empreendimento tem aprimorado seu 
diálogo e iniciativas sociais, além de 

estabelecer um plano de ação para 

articular e qualificar o diálogo sobre 

questões fundiárias com as 

comunidades quilombolas e outros 

atores envolvidos. O desempenho de 

todas estas ações será avaliado ao 
longo do tempo pela equipe de 

certificação. 
 

Atualmente as comunidades indígenas 

não se colocam em situação de conflito 
com a empresa e estão na busca 

conjunta de desenvolvimento e 

ocupação das áreas pertencentes às 

comunidades. O relacionamento é de 

diálogo e cooperação. A parte da 

empresa no TAC foi cumprida e existe a 

proposta da empresa de implantação de 
um novo programa de relacionamento e 

desenvolvimento para as comunidades. 
Uma nova consultoria está sendo 

financiada pela Fibria para 

complementar a avaliação 
etnoambiental. Para tanto um novo 

Termo está sendo elaborado pela 

FUNAI para futuros compromissos com 

a empresa. 
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O modelo de ocupação das grandes 

empresas precisa ser repensado 
pela certificação. Corredores de 

nativas deveriam ser estabelecidos 

para a manutenção das atividades 
extrativistas e do modo de vida de 

populações tradicionais. 

 
A proposta tem um potencial de 

funcionamento em longo prazo, em 
especial para comunidades com algum 

histórico de atividades extrativistas. O 

tema merece melhor desenvolvimento 
na discussão de padrões e em outros 

fóruns de certificação, mas não pode 

ser especificamente exigido de 

empreendimentos candidatos ou 

certificados, uma vez que não existe a 

exigência no padrão atual. 

Princípio 4: Relações 

Comunitárias e Direitos 

dos Trabalhadores 

Produção de carvão e 

distribuição de resíduos 

A produção do carvão vegetal é 
degradante. Existe preocupação 

com as questões de licenciamento 
das atividades de carvoaria pelas 

comunidades locais produtoras (é 

inviável o licenciamento de fornos 
próximos às casas). 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

O empreendimento vem solicitando 
a limpeza do terreno para a coleta 

dos resíduos de colheita. A coleta 
dos resíduos não compensa o 

trabalho envolvido com a limpeza 

completa das áreas. 
 

 

 

 

A empresa tem promovido ações para 
que as comunidades deixem a prática 

da carvoaria (como a oferta de projetos 
sociais) e apoiou a ação do Ministério 

Público numa força-tarefa para a 

destruição dos fornos de carvão. Em 
contrapartida ofereceu cem empregos 

diretos e implantou um programa 

específico para a doação de pontas e 

galhos no Grupo de Trabalho do 
Picadão (formado sob a liderança do 

Ministério Público da Bahia), região 

localizada na fronteira entre os Estados 
da Bahia e Espírito Santo, uma das 

áreas com maior incidência de 
atividades de carvoaria. As ações 

combinadas de repressão e fiscalização 

vêm apresentando resultados 
significativos de redução das atividades 

de carvoaria, dependendo agora, em 

boa medida, da criação de alternativas 

de geração de emprego e renda nas 
regiões afetadas. 

 

A permanência de resíduos na área é 
benéfica para a manutenção do solo e 

não existe a exigência de limpeza de 
terreno por parte da empresa. Os 

termos do acordo com as comunidades 

estão detalhados no Projeto Doação de 
Madeira “Pontas e Galhos” da Gerência 

de Segurança Corporativa. 
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Foi criada uma política conjunta de 

distribuição de resíduos cuja 
implantação está por ocorrer. 

 

 
 

 

Existe uma pessoa que centraliza o 

processo de distribuição de 

resíduos. 

 

 
 

 
 

Não foi permitida a retirada do 

facho pela Comunidade de Taquari 
em área da Comunidade Aparaju 

que não foi aproveitada. 

 

 

Relacionamento com 

comunidades e ferramentas de 

comunicação 
Manifestações diversas indicaram 

uma mudança positiva no 
relacionamento do empreendimento 

com as comunidades locais. 

 
Existem metodologias e 

encaminhamentos de projetos que 

não ficaram claros ou não são 

aceitos por algumas comunidades. 

 

 

 
 

 
 

Várias comunidades solicitaram 

contato e a participação em projetos 
sociais do empreendimento. 

 

 

 

 
A pedido do Ministério Público a 

empresa elaborou um Projeto Doação 
de Madeira “Pontas e Galhos” que se 

encontra sob a responsabilidade da 

Gerência de Segurança Corporativa, já 
em implantação. 

 

A pessoa citada trabalha para a Fibria 

no Projeto de Doação de Madeira, mas 

não tem esta função. A distribuição é 

feita conforme demanda das 

comunidades inseridas neste programa 
e através de contrato firmado entre a 

empresa e as comunidades. 
 

O problema foi resolvido ainda durante 

o período de avaliação, com a cessão 
da área anteriormente destinada à 

Comunidade de Aparaju para a 

Comunidade de Taquari. 

 

 

 

 
N/A. 

 
 

 

 
Representantes das comunidades 

participam do planejamento dos 

projetos. Existem ferramentas de 

comunicação e monitoramento para 

sanar possíveis dúvidas e 

necessidades. Alguns projetos estão em 

fase inicial de consolidação junto às 
comunidades. Não foram evidenciadas 

não conformidades sobre o tema. 
 

O empreendimento possui um conjunto 

de ferramentas de diálogo que 
contempla em grande parte, devendo 

chegar à totalidade, as comunidades 

inseridas em sua área diretamente 

afetada (Agenda Presencial, Diálogo 
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A Fibria vem participando como 
assistente judicial em processos 

penais prejudiciais aos 
comunitários, em virtude das 

atividades de produção do carvão.  

 
 

 

 

 

Operacional, Engajamento, Fale com a 
Fibria). O procedimento da Agenda 

Presencial através de visitas semestrais 
e pelo menos uma reunião em todas as 

comunidades foi apresentado e o 

cronograma de implantação será 
concluído em 2013. Uma avaliação de 

impactos é realizada em escala 

regional, tanto através da Matriz de 

Impactos Sociais (focada nas 

operações, identifica impactos por tipo, 

intensidade de ocorrência e localização, 

gerando uma lista de Impactos mais 
frequentes e permitindo a determinação 

de encaminhamentos) como por meio 
da Matriz de Priorização de Municípios 

e da Matriz de Priorização de 

Comunidades, que consideram três 
dimensões: (i) Vulnerabilidade 

socioeconômica; (ii) Impacto gerado 

pelas atividades da empresa; e (iii) 

Importância para a empresa. 

A Matriz de Priorização embasa o 

planejamento do processo de 

relacionamento e as tomadas de 
decisões sobre ações e projetos da 

empresa em cada região. A adoção de 
critérios explícitos facilita o 

entendimento e fortalece o processo 

participativo. Esse conjunto de 
ferramentas é apropriado à escala e 

abrangência do empreendimento, já que 

engloba todos os municípios e 

comunidades de sua área de influência 

e envolve suas populações. 

 

O empreendimento participou 
efetivamente como assistente judicial 

em alguns processos penais públicos 
movidos contra pessoas das 

comunidades com envolvimento nas 

atividades de produção ilegal de carvão. 
A postura, no entanto, foi revisada pela 

empresa, que abriu mão de sua 

participação em todos os processos 

sobre o tema. 
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Programas e Projetos 

A empresa realiza desde 2005 um 
projeto de plantio de feijão, milho e 

mandioca integrado ao manejo do 

eucalipto, beneficiando cerca de 
quinze das duzentas famílias da 

comunidade. 

 

Foram extintos os programas de 

educação ambiental desenvolvidos 

em diferentes municípios da região. 

As atividades de educação 
ambiental ficam condicionadas às 

crises econômicas do 
empreendimento. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

O “Projeto Piloto” de restauração do 
patrimônio cultural da comunidade 

que a empresa desenvolve tem sido 

muito moroso. 
 

 

 

 

 

 

 
Alguns projetos socioambientais 

não consideraram a participação de 
órgãos públicos, em especial para o 

auxílio à comercialização dos 

produtos gerados. 
 

 

 

 

 
 

N/A 
 

 

 
 

 

 

A empresa realiza hoje o Programa de 

Formação Ambiental (que substituiu o 

Programa de Educação Ambiental, 

realizado até 2011), através de contatos 
com as Secretarias Municipais de 

Educação, com foco em escolas rurais 
próximas às áreas de plantio. São 

realizadas ações em três municípios por 

vez, obedecendo ao planejamento 
anual de operações e à Matriz de 

Priorização de Municípios. O Programa 

de Formação Ambiental segue a diretriz 

da Área de Sustentabilidade de 

promover ações e projetos estruturantes 

em lugar de iniciativas de apoio 

ocasionais. 
 

Este cenário acontece em Helvécia e 
Caravelas e o projeto tem um enfoque 

participativo, o que implica em processo 

mais demorado, porém mais embasado, 
de decisão coletiva. Os projetos são 

prioritários para a diretoria da empresa 

e serão concluídos até o final de 2013. 

Em Helvécia existe a dificuldade de 

encontrar uma empresa para realizar a 

construção civil do projeto. 

 
Os projetos de PDRT e outros projetos 

semelhantes promovem parcerias com 
a EBDA, e com Prefeituras locais, 

principalmente envolvendo o PNAE e o 

PAA. Os programas são apresentados 
para as Prefeituras e há assessoria 

técnica para que as comunidades 

possam acessar os recursos que 

existem e que não eram acessados. 
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O Projeto Mandala recebeu críticas 

das comunidades, sobre falta de 
informações adequadas, famílias 

sem área para implantação, falta de 

disponibilidade de água, lentidão na 
implantação e falta de equipe de 

trabalho. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

As comunidades se preocupam com 

o fim do apoio após a obtenção da 
certificação. 

 
 

 

 
 

 

 

Os projetos no acordo do picadão 

foram definidos pela empresa sem a 

participação da comunidade. 

 
A comunidade quer mais terra para 

plantar e não projetos. Pessoas 
foram para a cidade e querem 

voltar, mas não há espaço. Não há 

PDRT na comunidade de 
Linharinho. Houve uma expectativa 

de que as coisas iam se modificar, 

mas houve poucas ações efetivas 

na comunidade. 

 
As famílias estavam acostumadas com 

o retorno financeiro rápido obtido com a 
atividade de produção de carvão. A 

ação contra o carvão ilegal (final de 

2011) eliminou essa atividade 
econômica ilegal e estimulou a empresa 

a apoiar as comunidades na busca de 

alternativas de trabalho e renda, com 

perspectivas de retorno em médio 

prazo. O Projeto Mandala adota uma 

metodologia que inclui a construção de 

conhecimento e possível multiplicação 
pela própria comunidade. A estimativa é 

de construção de 150 projetos em um 
ano (existem atualmente quinze 

projetos). O problema da água está 

sendo analisado caso a caso e deverá 
ser resolvido com recursos obtidos junto 

ao BNDES. As equipes estão sendo 

dimensionadas conforme a execução do 

projeto. 

 

Os projetos sociais em implantação são 

de longo prazo. Existe um planejamento 
até 2025, com plano de metas e 

indicadores de acompanhamento, e 
recursos garantidos, por ora, até 2017. 

A certificação acompanhará, junto à 

empresa, o andamento dos projetos, 
caso obtida a certificação, por meio de 

monitoramentos anuais. 

 

Existem representantes da comunidade 

no Grupo de Trabalho do Picadão e os 

projetos foram definidos coletivamente. 

 
Linharinho é considerada pela empresa 

como uma comunidade de alta 
prioridade. Existe a previsão de inclusão 

no PDRT em 2013. A empresa vem 

seguindo um cronograma anual de 
implantação dos projetos. 
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O governo repassa dinheiro para a 

Fibria fazer projetos e deveria 
repassar diretamente à 

comunidade. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
A comunidade sofre com a 

ausência de renda enquanto não 

existem resultados dos projetos. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

O primeiro ciclo do PDRT não 

obteve sucesso por 
responsabilidade da empresa. 

Houve atraso na entrega de 

sementes e falta de água para 

irrigação. 

 

 

 
 

 
 

 

A mudança da equipe interna e a 
introdução de novos prestadores de 

serviço provocam insegurança das 

comunidades. 

 

 
O dinheiro público para projetos 

acessado pela empresa é obtido 
através do programa ReDes, parceria 

técnica e financeira entre o Instituto 

Votorantim e o BNDES e empregado 
como reforço do PDRT para 

implantação de irrigação dos plantios, 

melhoria da produtividade e apoio na 

comercialização. O repasse é feito às 

associações locais e prevê o controle 

do uso das terras cedidas 

(planejamento, monitoramento e 
avaliação de indicadores). 

 
O cronograma dos projetos de plantio 

prevê cultivos com ciclo de curto prazo 

(de retorno imediato), com perspectiva 
de inclusão de cultivos de longo prazo 

(com retorno mais expressivo e não 

imediato). Existia um costume anterior 

de ações assistencialistas que foram 

canceladas pela Fibria. Os prazos para 

a implantação de projetos de 

engajamento em comunidades 
consideradas de alta prioridade foram 

revisados e reduzidos. 
 

Em alguns casos o primeiro ciclo do 

PDRT sofreu com intempéries ocorridas 
no período (falta e/ou excesso de 

chuvas) e atraso do fornecedor na 

entrega das sementes, mas ainda assim 

ocorreram a produção e a colheita. 

Houve um crescimento do número de 

inscritos no segundo ciclo do programa. 

Os problemas de água estão sendo 
encaminhados, principalmente com 

recursos do programa ReDes, em 
conjunto com o BNDES. 

 

As mudanças estão ocorrendo com o 
objetivo de formar uma equipe coesa e 

com os conhecimentos técnicos 

necessários. Neste momento as 

equipes de consultoria externa somam 
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Impactos diretos 

Existem prejuízos advindos do 

trânsito de carretas em estradas 
asfaltadas. 

 

 

 

 

Ocorreram quebras de mata-burros, 

sem conserto e a ladeira do 
“Córrego das Flores” encontra-se 

intransitável. 
 

Problemas de conservação da 

estrada de Pau da Garrafa (BA 
696). 

Velocidade excessiva dos veículos 

e poeira nas estradas de entorno da 

comunidade Pequi. 

 

Impactos indiretos 

Existe insegurança alimentar. 
O modelo de produção 

(monocultura) afeta a economia 
regional. 

Historicamente houve uma 

mudança no uso do território. 
Houve provocação de êxodo rural 

pela atividade com declínio da 

capacidade estrutural e qualidade 

de vida nas cidades. 

Ocorreu uma mudança no perfil de 

empregos. 

O eucalipto ocupa as melhores 
áreas em detrimento da produção 

de alimentos. 
Houve inflação nos preços dos 

alimentos. 

 
 

 

 

 

66 pessoas e não existe intenção 
imediata de substituição. 

 
 

O empreendimento busca atender à Lei 

da Balança, criada para minimizar o 
impacto do trânsito de carretas em 

estradas asfaltadas. Sobre o tema, ver 

comentário específico nesta mesma 

seção do relatório, no princípio 1. 

 

A estrada em referência não sofreu 

qualquer intervenção da Fibria, em 
função da ausência de utilização para o 

transporte de madeira. 
 

Evidenciou-se que os impactos 

referidos foram identificados no 
SISPART e estão sendo mitigados e 

monitorados caso a caso. 

 

 

 

 

As atividades de reflorestamento com a 
finalidade de produção de madeira para 

a fabricação de celulose utilizam em 
regra grandes extensões de áreas. O 

processo de desenvolvimento histórico 

e econômico regional configurou uma 
concentração de empresas dedicadas a 

esta atividade na região, ocasionando 

uma significativa concentração de 

terras. Embora este modelo econômico 

receba severas críticas de movimentos 

sociais regionais e internacionais, o 

FSC Internacional tem mantido em suas 
assembleias gerais a decisão de 

aceitação da certificação de tais 
atividades, tendo em vista 

principalmente os benefícios 

socioambientais que podem advir da 
aplicação efetiva dos padrões do FSC. 

O processo de certificação considerou 

as medidas socioambientais tomadas 

pelo empreendimento candidato para o 
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Recursos Hídricos 

A limitação na disponibilidade de 

água pode impedir a evolução de 

alguns projetos agrícolas (projetos 

PDRT). Existem comunidades que 

não tem água para beber. 

 
 

Reclamações e falta de informações 
sobre a construção de poços 

artesianos em cinco comunidades 

quilombolas. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Relacionamento com órgãos 

públicos 

Existe pouco relacionamento do 

empreendimento com o INCRA nos 

estados do ES e BA. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

tratamento de impactos derivados das 
operações de manejo florestal, incluindo 

aqueles indiretos, relacionados à 
escassez de oportunidades de geração 

de emprego e renda. 

 
 

A empresa acompanha essa demanda 

e vem buscando encaminhamentos. Um 

exemplo é a captação de recursos 

através do programa ReDes em 

parceria com o BNDES para a 

construção de poços nas comunidades. 
 

Houve uma estratégia do passado de 
aproximação com as comunidades que 

envolveu a construção de cinco poços 

em comunidades quilombolas do norte 
do ES. No acordo a Fibria seria 

responsável pela perfuração do poço e 

instalação da bomba, mas a 

comunidade seria responsável por fazer 

a distribuição da água, eventualmente 

em parceria com o poder público. 

Houve uma exceção na comunidade de 
Angelim I, em que a Fibria ajudou a 

fazer a distribuição. 
Nos poços com a identificação de 

problemas a Fibria está acionando as 

empresas responsáveis pela perfuração 
para fazer a manutenção necessária. 

 

 

 

O empreendimento estabelece 

relacionamento institucional com 

representações estaduais do INCRA 
sempre que necessário para o 

encaminhamento de questões 
fundiárias. O INCRA BA e o INCRA 

Nacional participam da negociação e 

acordo com o MST, referente à 
desapropriação de terras e estruturação 

de um centro de formação agroflorestal 

no extremo sul do estado (Fazenda 

Colatina e outras). O INCRA ES 
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Os empreendimentos dificultam 

processos participativos sobre os 

quais não tenham controle como 

comitês de bacias (não 

comparecimento em reuniões, 

lentidão de respostas etc.). 

 
 

 
 

Não há canais de comunicação com 

CONSEMA. 
 

 

 

 

 

Vigilância Patrimonial 

A Fibria tem milícia armada. Há 
violência das equipes de vigilância 

tendo ocorrido uma morte no 
campo. 

participa da discussão sobre terras 
quilombolas em diálogo multiatores que 

envolve, além de comunidades 
quilombolas, proprietários de terras e 

sindicatos patronais locais. 

 
O empreendimento apresentou uma 

planilha contendo todos os comitês, 

fóruns, grupos de discussão e 

conselhos das quais participa. Todos os 

funcionários que participam foram 

citados na planilha. Conforme entrevista 

com os funcionários, foi evidenciado o 
conhecimento, envolvimento e 

participação em diferentes comitês. 
 

A entidade é representada no 

CONSEMA por meio da ABAF, 
representante estadual do setor 

florestal. A empresa tem participação 

direta nos COMDEMAs de Mucuri e 

Nova Viçosa. 

 

 

Atualmente há duas prestadoras de 
serviço na área de segurança 

patrimonial. Estas equipes recebem 
uma série de treinamentos, entre eles 

alguns que focam formas corretas de 

abordagem e relacionamento com a 
comunidade, alinhadas com as 

diretrizes mais gerais da empresa para 

este tema (como, por exemplo: 

Planejamento e Procedimentos de 

Campo, Educação e Interpretação 

Ambiental e Noções de Direito 

Ambiental). Em especial destaca-se o 
curso oferecido em março de 2012 

“Ferramentas para a Gestão de 
Relacionamentos entre Empresas e 

Comunidades”, ministrado por 

consultoria especializada e destinado a 
profissionais dos setores de Silvicultura, 

Colheita, Segurança, Logística e 

Patrimônio. 

A ocorrência que provocou a morte de 
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um comunitário, envolvendo a equipe 
de segurança, vem sendo investigada 

por meio de um inquérito policial, ainda 
em trâmite, com indícios apontando até 

o momento para a hipótese de 

ocorrência de legítima defesa. Correm 
ainda outros dois processos, referentes 

a ações indenizatórias contra a 

empresa de vigilância e o 

empreendimento como corresponsável. 

Foram apresentadas as contestações 

pelo empreendimento em audiência no 

ano de 2011. 

 Condições de Trabalho 

As empresas prestadoras de 
serviços não conseguem manter a 

mesma qualidade de alimentação 
que o empreendimento. Em 

algumas áreas a alimentação dos 

trabalhadores é transportada para 
as frentes de trabalho às 5h da 

manhã e só será consumida às 11h. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Identificou-se que o empreendimento 
vem adotando ações e estabelecendo 

procedimentos (“Programa de 
Prestadores de Serviços”) para garantir 

o fornecimento de alimentos com 

qualidade. Como forma de atender às 
exigências de qualidade e 

procedimentos de higiene estabelecidos 

pela ANVISA sobre o preparo das 

refeições, o empreendimento está 
capacitando estabelecimentos locais 

para a preparação de alimentos. Ao 

todo são 24 restaurantes cadastrados 
para fornecer refeições aos 

trabalhadores. Além disso, o 
empreendimento realiza anualmente um 

monitoramento de campo para avaliar 

inúmeros aspectos relacionados às 
relações e condições de trabalho, 

incluindo a avaliação da qualidade da 

alimentação fornecida tanto pelas 

prestadoras de serviços quanto pelo 
próprio empreendimento. 

Apesar de todos os esforços, durante as 

entrevistas com os trabalhadores foram 
registradas várias reclamações quanto 

a qualidade das refeições, sendo 
aplicada a NCR # 02/2012. Além disso, 

embora o EMF determine a entrega da 

comida em horário próximo do inicio do 
almoço, foram confirmados casos em 

que a alimentação foi conduzida pela 
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O empreendimento foi questionado 

quanto às regras estabelecidas no 
Plano de Participação nos Lucros 

(PPL) de 2012, o qual atrelou seu 

pagamento à aquisição do selo 

FSC. O questionamento apontou 

que a regra criou um sistema de 

pontuação que diminui o valor 

recebido pelos funcionários na 
medida em que existam não 

conformidades ou que a empresa 
não consiga obter ou manter a 

certificação. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Durante as negociações coletivas 
para o estabelecimento de critérios 

de pagamento da PPL houve 

manifestações dos trabalhadores 
por meio de abaixo assinados 

forjadas para atender aos 

interesses da empresa. 

 

manhã, juntamente com as turmas de 
trabalho, sendo aplicada a OBS # 

05/12. 
 

A comissão para discutir o PPL é 

composta por representantes do 
empreendimento e das instituições 

sindicais que representam os 

trabalhadores nas duas regionais onde 

estão lotados os trabalhadores 

(Sindicato do Espírito Santo e da 

Bahia). Foram verificados com a 

empresa os indicadores estabelecidos 
para o pagamento do PPL. De acordo 

com a análise dos documentos e 
entrevistas com a equipe gestora da 

empresa, há um sistema de pontuação 

cujo indicador está atrelado ao 
cumprimento do plano de ação que visa 

adequar a empresa aos requisitos do 

padrão FSC e não ao alcance do 

certificado pelo empreendimento. Além 

disso, o sistema de pontuação possui 

outros indicadores necessários a serem 

cumpridos para atingir a pontuação 
máxima e remunerar o trabalhador. 

Verificou-se, também, que durante a 
semana de auditoria para a certificação 

o empreendimento estava liberando a 

primeira parcela do PPL para seus 
trabalhadores. As formas utilizadas pelo 

empreendimento para efetuar o 

pagamento do PPL, embora fora da 

análise sob a luz dos padrões do FSC, 

não apresentam inadequações que 

impactem negativamente os 

trabalhadores. 
 

Verificou-se que as ações dos 
trabalhadores questionando as decisões 

do sindicato em não aceitar a proposta 

da empresa sobre os valores e a forma 
de pagamento do PPL não infringiu os 

requisitos do FSC.  
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A equipe de certificação recebeu 
queixa sobre diferenças de 

benefícios e salários entre 
trabalhadores próprios e terceiros. 

 

 
 

 

 

 

O empreendimento foi questionado 

por atrelar o pagamento de cesta 

básica (ou ticket alimentação) à 
assiduidade. Foi relatado que 

ocorrem perdas de percentuais 
progressivos da cesta básica 

conforme número de faltas por mês. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

A equipe de auditores foi 
questionada quanto ao fato de o 

empreendimento permitir que 

mulheres apliquem herbicidas e que 
mulheres grávidas sejam 

contratadas no viveiro. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

A equipe de auditores recebeu uma 

reclamação sobre o processo de 

disputa do imóvel da empresa 

A maioria dos casos de diferenças 
identificadas não se referia ao exercício 

das mesmas funções. Embora o 
empreendimento venha realizando 

esforços para diminuir os contrastes 

entre benefícios concedidos, foram 
identificadas diferenças importantes 

entre as empresas prestadoras de 

serviços, aplicando-se a OBS #02/2012. 

 

A equipe de auditores analisou 

documentos e realizou entrevistas com 

gestores do empreendimento. Verificou 
que a perda de percentual da cesta 

básica (ou ticket alimentação) está 
previsto em acordo coletivo assinado 

entre representantes sindicais dos 

trabalhadores e a empresa prestadora 
de serviço. A equipe também identificou 

que, apesar de recorrente, essa prática 

vem diminuindo, havendo empresas 

que aceitaram rever esse procedimento 

em suas regras de gestão de pessoal. 

Não foram identificadas não 

conformidades.  
 

Para o sistema de certificação do FSC 
não há impedimento para a contratação 

de gestantes desde que a empresa 

possua cuidados para resguardar sua 
saúde. Além disso, as restrições para 

que a mulher aplique produtos químicos 

está relacionada à falta de treinamentos 

adequados, ou ao exercício da atividade 

durante períodos de gestação e 

aleitamento materno. Desde que 

respeitados esses impedimentos, a 
empresa possui liberdade para a 

contratação de mulheres em seu quadro 
de funcionários. Não foram constatadas 

situações de desrespeito aos direitos de 

mulheres e de gestantes. 
 

A equipe de auditores constatou que o 

empreendimento vem agindo dentro de 

seu direito legal ao exigir o imóvel. A 
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cedido na forma de comodato por 
tempo indeterminado para o Clube 

de funcionários em Aracruz. O 
imóvel pertence à Fibria, a qual 

solicitou a devolução imediata do 

imóvel pela diretoria do clube, 
alegando a intenção de venda do 

imóvel. A diretoria do sindicato, que 

é a mesma que compõe a diretoria 

do Clube dos Funcionários, 

questiona o pedido da empresa, 

pois a antiga empresa, Aracruz 

Papel e Celulose, se comprometeu 
em ceder o imóvel “por prazo 

indeterminado” e “sem prejuízo para 
os interesses dos associados”. A 

instituição acredita que mais de mil 

associados serão prejudicados. 
 

Foram apresentadas reclamações 

sobre os canais de comunicação 

entre empresa e dirigentes 

sindicais. 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

O sistema de entrega de EPIs não 

prevê a assinatura dos 

decisão do empreendimento, embora 
impopular para os trabalhadores 

associados, não constitui uma não 
conformidade frente aos padrões do 

FSC. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

As entrevistas com o representante do 

empreendimento indicam que existe um 

canal aberto para o diálogo entre 

sindicato e empresa. Com as principais 

instituições sindicais o empreendimento 

declarou possuir uma agenda de 
reuniões regulares. Foram verificadas 

atas de reuniões entre o sindicato e o 
empreendimento, além de outros 

registros de negociações e acordos que 

comprovam o diálogo entre as partes.  
As diferenças de posicionamentos 

existentes entre as partes são próprias 

da natureza da relação por se tratarem 

de grupos com interesses distintos 

sobre as relações de trabalho. Para a 

certificação é importante entender em 

que medida o empreendimento respeita 
a liberdade dos trabalhadores de se 

reunirem e se organizarem para 
demandar melhorias de suas condições 

de trabalho, além verificar o 

estabelecimento de canais de diálogo 
com as instituições sindicais. 

 

Verificou-se em campo que os 

trabalhadores recebem gratuitamente 
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trabalhadores nas fichas de 
registros de entrega. Assim, não é 

possível comprovar a entrega dos 
equipamentos para os 

trabalhadores. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Foram registrados relatos de 

insuficiência de barracas sanitárias 

nas frentes de trabalho e áreas de 
vivência. Além disso, o 

empreendimento foi questionado 

sobre a distância entre as frentes 

de trabalho e os sanitários. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Foram apresentados relatos sobre a 

condição precária vivenciada pelos 

trabalhadores das empresas 

contratadas pelas prestadoras de 

serviços do empreendimento 
(também denominadas 

subcontratadas ou “quarteirizadas”). 
 

 

 
 

 

 

 

os EPIs adequados às atividades 
realizadas. As fichas de registros de 

entrega de EPIs das prestadoras de 
serviços encontravam-se assinadas 

pelos trabalhadores e os mesmos 

confirmaram ser este o procedimento 
adotado para a retirada de 

equipamentos de proteção. No caso do 

empreendimento, há um registro da 

retirada do EPI por meio de controle 

digital (utilização do crachá), que 

permite o levantamento de todo o 

histórico da retirada dos equipamentos 
pelos funcionários. 

 
A amostra de áreas e frentes de 

trabalho visitadas pelos auditores 

indicou que a empresa atende às 
exigências legais e da certificação 

quanto à instalação de equipamentos 

sanitários e áreas de vivência. Com 

relação às distâncias entre as frentes de 

trabalho e os locais de sanitários, 

verificou-se na amostra de áreas 

auditadas que tais instalações estão 
suficientemente próximas aos 

trabalhadores. Quando a distância entre 
as frentes de trabalho e os locais para 

refeições são muito longas é 

disponibilizado transporte para deslocar 
os trabalhadores. 

 

A equipe de auditoria amostrou em suas 

visitas de campo empresas 

subcontratadas pelos prestadores de 

serviço, tais como empresas de 

transporte de trabalhadores. Constatou-
se que o empreendimento não monitora 

o desempenho trabalhista e de saúde e 
segurança ocupacional de empresas 

subcontratadas por suas prestadoras de 

serviços e de empresas clientes (por 
exemplo, empresas compradores de 

madeira em pé). Foram evidenciadas 

nestas empresas situações de ausência 

de benefícios e meios de comunicação 
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Há alegações de adoção, pelo 
empreendimento, de práticas em 

desconformidade com a legislação 

de saúde ocupacional, incluindo 

reclamações sobre a existência de 

exigências de produtividade que 

forçam o trabalhador a produzir 

mais e sobre condições penosas da 
jornada de trabalho sem paradas 

para descanso, ocasionando 
problemas ortopédicos e perda da 

saúde do trabalhador. Também foi 

relatado que existem cerca de 180 
trabalhadores com lesões e que 

setenta fizeram cirurgia em 

decorrência desses problemas. 

Relatou-se também que o 

empreendimento não emite as 

CATs. As queixas são relativas, em 

sua maioria, aos operadores de 
harvester, que seriam remanejados 

a partir de dois ou três anos de 
função, quando aparecem as 

primeiras lesões ou sintomas de 

lesões, e demitidos após outro 
período, não recebendo o 

tratamento adequado à doença 

ocupacional adquirida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

efetivos para operador de carregadeira, 
pagamentos por fora e ausência de 

pagamento de horas in itinere, 
aplicando-se a NCR #06/2012. 

 

Corre sobre o tema, além de ações 
individuais pleiteando indenizações por 

doença ocupacional, um inquérito civil 

público instaurado pelo Ministério 

Público do Trabalho. Foi requisitada ao 

SESI a realização de uma análise das 

condições ergonômicas nas atividades 

de colheita da Fibria e proposta a 
celebração de um TAC. 

A equipe de auditores analisou um 
conjunto de informações (entrevistas 

com sindicatos e trabalhadores, 

relatórios do departamento de Medicina 
do Trabalho do empreendimento) e 

constatou que os problemas 

relacionados à saúde ocupacional, 

decorrentes de problemas ergonômicos 

com operadores de máquinas de 

colheita, vêm sendo investigados e 

tratados desde 2008, quando foi 
instalado o comitê ergonômico da 

empresa, que acompanha e avalia as 
condições ergonômicas das atividades 

de campo. Verificou-se a realização de 

duas análises ergonômicas realizadas 
nas máquinas de operação de colheita 

(harvester e forwarder). 

Como medida de prevenção contra 

problemas de saúde decorrente das 

atividades com esforço repetitivo os 

estudos ergonômicos apontaram a 

necessidade de orientar os 
trabalhadores a realizarem pequenos 

intervalos de seis minutos a cada duas 
horas de jornada, além de realizar 

ginástica laboral no início da atividade. 

Nas entrevistas com operadores no 
campo verificou-se que estes realizam 

as pausas conforme as orientações. 

De acordo com o empreendimento 

sempre que ocorre uma queixa do 
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O empreendimento não atende à 

norma NR 12 (segurança em 
máquinas e equipamentos). 

trabalhador, são realizados exames 
médicos e procura-se identificar a 

origem do problema. Quando se 
estabelece o nexo causal entre a 

doença manifestada e a atividade 

executada pelo trabalhador são 
tomadas as medidas médicas e legais 

cabíveis em cada caso. 

Embora não tenham sido obtidas 

evidências objetivas suficientes para a 

aplicação de um NCR, caberá à 

certificadora acompanhar a evolução do 

número de casos de afastamento, bem 
como do inquérito civil público, incluindo 

a análise a ser efetuada pelo SESI e a 
eventual assinatura de um TAC. 

 

A NR 12 refere-se à adequação das 
máquinas às exigências de segurança. 

Verificou-se que o empreendimento 

possui monitoramentos sobre as 

condições de segurança das máquinas, 

e são tomadas as medidas de 

adequação necessárias. Evidenciou-se, 

no entanto, que máquinas utilizadas 
para adubação de cobertura e preparo 

de solo em algumas frentes de trabalho 
não oferecem proteção efetiva aos 

trabalhadores contra fatores ambientais 

como ataques de abelhas e poeira, 
aplicando-se a OBS #04/2012. 

Princípio 5: Benefícios 
da Floresta 

Deveria haver uma diversificação da 
economia madeireira da região, 

com o estímulo da produção de 

madeira sólida e outros produtos 

sociais. 
 

 

 
 

A Fibria deveria reservar um 
pequeno porcentual de madeira por 

ano para venda para as 

comunidades, mesmo que a preço 
simbólico, fornecendo orientação 

técnica para produção e 

O empreendimento mantém um manejo 
diferenciado em algumas áreas, visando 

à produção de toras para serraria. São 

mantidos, além disso, investimentos 

sociais para a geração de emprego e 
renda, incluindo projetos de produção e 

comercialização de produtos agrícolas 

pelas comunidades locais (PDRT). 
 

A empresa tem mantido um programa 
de doação de resíduos da colheita, 

voltados à produção de madeira de 

lenha para energia para as 
comunidades locais. As atividades de 

produção de carvão são degradantes 
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comercialização de carvão. para a saúde física dos trabalhadores e 
envolvem uma cadeia produtiva ilegal, 

tendo sido reprimidas pelas autoridades 
públicas e desestimuladas pelo 

empreendimento. 

Princípio 6: Impacto 

Ambiental 

O herbicida que a empresa usa, 

escorre para o rio quando chove e o 

contamina. O Rio São Domingos 
está poluído. Existe contaminação 

do Rio Angelim, que corta 

comunidades quilombolas de São 

Mateus e Conceição da Barra. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

A empresa deve promover ações 

efetivas para recuperar áreas 
naturais e não só esperar a 

regeneração natural. 

 
 

 
 

 

O transporte de madeira impacta as 
bordas de áreas de conservação 

(movimento, ruídos, poeira). 

As concentrações de agrotóxicos 

utilizadas nas operações de manejo 

florestal são pouco significativas, com 
remotas chances de contaminação dos 

cursos d’água presentes na unidade de 

manejo. O controle da presença de 

agrotóxicos deve ocorrer por meio dos 
monitoramentos qualitativos efetuados 

pelo empreendimento. Os 

monitoramentos simplificados de 
recursos hídricos não foram 

considerados suficientes para avaliar os 
impactos quantitativos e qualitativos das 

operações sobre seus recursos 

hídricos. Os monitoramentos 
quantitativos simplificados são 

efetuados por meio de levantamentos 

semestrais, não permitindo uma 

aferição quantitativa adequada ao longo 
do tempo. Estes monitoramentos, além 

disso, não permitem a aferição dos 

impactos de operações florestais 
relevantes, como preparo de solo, 

colheita, aplicação de agrotóxicos, entre 
outros, sobre os aspectos qualitativos e 

quantitativos dos recursos hídricos 

presentes na unidade de manejo, 
aplicando-se o NCR #07/2012. 

 

O EMF possui um plano de restauração 

de áreas principalmente com ações de 
plantio de espécies nativas. De 2011 

até agosto de 2012 já foram plantadas 

mais de seiscentas mil mudas em áreas 
de restauração. O programa do EMF 

visa restaurar cerca de 26 mil hectares 
até 2024. 

 

O EMF relata que já tem discutido estes 
assuntos com responsáveis pelos 

parques. No entanto argumenta que 
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Ocorrência de cupins e caramujos 

que se proliferam nas florestas na 

Comunidade de Roda D’água. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Não conheço as avaliações dos 

impactos ambientais à fauna, flora e 
recursos hídricos decorrentes dos 

plantios de eucalipto. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

nestas estradas há muito tráfego de 
caminhões de outras empresas e que 

qualquer ação deverá ser tomada em 
conjunto. Sobre o tema do cumprimento 

das exigências aplicáveis ao manejo no 

entorno de UCs, ver OBS 15/2012. 
 

O EMF possui um sistema eficaz de 

monitoramento de pragas e doenças. 

Os monitoramentos apresentados pelo 

setor de proteção florestal não 

evidenciam ocorrências de infestação 

de cupins. Nas poucas situações de 
ocorrência, não ocorrem danos, nem é 

efetuado o combate. A ocorrência do 
caramujo constitui um problema de 

saúde pública, não relacionado 

diretamente com o manejo florestal 
praticado. O empreendimento, no 

entanto, vem colaborando com 

materiais educativos sobre o tema junto 

às comunidades locais. 

 

O empreendimento possui um 

procedimento específico, no qual faz a 
descrição da forma como conduz a 

identificação e a avaliação dos aspectos 
e impactos ambientais para cada 

atividade. Outro documento examinado 

foi a Matriz de Aspectos e Impactos 
Ambientais. Nesta matriz são 

apresentadas detalhadamente as 

avaliações realizadas dos aspectos 

ambientais para cada atividade. Na 

própria matriz, o empreendimento faz 

referência a todos os tipos de ações 

relacionadas a controlar, minimizar ou 
eliminar os impactos ambientais 

negativos. Para cada aspecto analisado 
há uma indicação. A matriz também faz 

referências a manuais e a outros 

procedimentos específicos dependendo 
do aspecto ou da atividade avaliada. 

Existem também monitoramentos de 

fauna, flora e recursos hídricos, além de 

monitoramentos pré e pós-operações 
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Vem ocorrendo o secamento de 

riachos e nascentes em função da 
cultura do eucalipto. 

A Lagoa do Espelho em Mucuri, BA, 

secou em função da proximidade 
dos plantios do eucalipto. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

para as questões ambientais e sociais. 
Trata-se de avaliações diretas feitas em 

campo por meio de funcionários 
próprios treinados para esta função. 

Para cada impacto adverso, o EMF faz 

proposições e recomendações de ações 
de mitigação e ou compensação. 

Detalhes sobre os monitoramentos 

podem ser solicitados junto ao 

empreendimento certificado. Sobre o 

monitoramento de recursos hídricos, ver 

NCR #07/2012. 

 
O tema é controverso e recorrente nas 

consultas a partes interessadas, em 
especial em função do fenômeno 

generalizado de secamento de corpos 

d’água, relacionado a questões 
multidisciplinares que incluem o uso e 

ocupação do solo, o aumento na 

demanda de água relacionado ao 

crescimento da população, a ausência 

de um zoneamento ecológico-

econômico implantado, modificações 

climáticas, entre outros. A ciência 
florestal não confirma a suposição 

popular de que o eucalipto seca o solo, 
demonstrando que esta essência se 

comporta de forma semelhante a 

diferentes essências florestais durante 
seu desenvolvimento, reconhecendo, no 

entanto, que a adoção de técnicas 

equivocadas de manejo pode prejudicar 

o balanço hídrico de uma microbacia. O 

sistema FSC, por sua vez, demanda o 

monitoramento, prevenção e mitigação 

dos impactos ambientais causados 
pelas atividades de manejo florestal, de 

forma a contemplar a escala e 
intensidade de manejo do 

empreendimento. 

O empreendimento possui um 
monitoramento qualitativo e quantitativo 

aprofundado, em uma microbacia 

específica, e monitoramentos 

qualitativos e quantitativos 
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Empobrecimento do solo em função 

da cultura do eucalipto. 
 

 
 

 

 
 

 

 

As áreas da Agril não têm aptidão 

para o plantio de eucalipto. Sugere-

se a transformação de toda a área 

em RPPN. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

simplificados, distribuídos de forma 
adequada nas diferentes situações 

edafoclimáticas da unidade de manejo. 
Foi criado, além disso, um grupo 

especialmente voltado ao atendimento 

de questões sobre água levantadas 
pelas comunidades, que executa um 

trabalho informativo e investigativo, 

propondo, quando for o caso, soluções 

práticas para as situações identificadas. 

Sobre os monitoramentos hídricos 

qualitativos simplificados, ver NCR 

#07/2012. 
A Lagoa dos Espelhos está realmente 

seca, embora o plantio de eucaliptos 
respeite os cinquenta metros de 

distância da borda da lagoa. Não foi 

evidenciada uma relação de causa e 
efeito entre o secamento e os plantios 

do eucalipto, remetendo-se o fenômeno 

à questão geral dos impactos do 

eucalipto acima descrita. 

 

O empreendimento adota técnicas de 

preparo do solo, manutenção de 
estradas e colheita florestal de acordo 

com o que há de mais atual em termos 
de operação, com uso do cultivo mínimo 

e manutenção de monitoramentos 

detalhados de fertilidade e estrutura do 
solo. Não foram evidenciadas não 

conformidades sobre o tema. 

 

As áreas de conservação da fazenda 

Agril foram identificadas como uma AVC 

pelo empreendimento, que vem 

tomando medidas específicas para a 
conservação do ecossistema, incluindo 

vigilância constante, reversão de 
plantios de eucalipto, o estabelecimento 

de monitoramentos de fauna, entre 

outros. Foi estabelecida na fazenda, 
adicionalmente, a RPPN Restinga de 

Aracruz. Sobre diferentes aspectos das 

áreas da fazenda Agril, ver NCRs 03 e 

11/2012 e OBS #14/2012. 
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O eucalipto não funciona como 

corredor e não mantém a 
biodiversidade e impede a conexão 

entre os fragmentos de mata 

atlântica das unidades de 
conservação. 

A empresa deveria articular com 

atores para potencializar os 

corredores da mata atlântica. 

A biodiversidade dos tabuleiros 

deve estar em conexão com a dos 

vales. 

 
Embora de forma nunca comparável 

com os habitats naturais, diversas 
espécies de fauna conseguem se 

utilizar de plantações de eucalipto como 

corredores, de forma mais eficiente que 
em diversos outros usos do solo. O 

EMF apresentou ações que visam a 

conectividade entre remanescentes 

naturais, incluindo a promoção de 

corredores com a manutenção de faixas 

de eucalipto que ligam remanescentes 

no momento da colheita e a 
participação no projeto mosaicos 

florestais sustentáveis, em conjunto 
com ONGs ambientais e outras 

empresas. 

Princípio 7: Plano de 

Manejo 

Não houve entrega do resumo 

público do plano de manejo a todas 

as comunidades consultadas. 

Embora o resumo público não tenha 

sido entregue a alguns atores 

importantes nas comunidades, outras 
pessoas das mesmas comunidades 

acusaram seu recebimento. No 

escritório do empreendimento nos foi 

demonstrado que mais de 1.300 cópias 
dos resumos foram enviadas via 

correio, além dos que foram enviados 

por e-mail. Mais cópias foram entregues 
aos monitores das comunidades para 

distribuição em suas respectivas 
comunidades. Não foi evidenciada uma 

não conformidade sobre o tema. 

Princípio 8: 

Monitoramento e 

Avaliação 

Há necessidade de aumento na 

intensidade de amostragem dos 

monitoramentos hídricos 

simplificados. As amostragens são 

efetuadas com pouca abrangência 

e freqüência nos monitoramentos 

simplificados. 

Os monitoramentos simplificados de 

recursos hídricos não foram 

considerados suficientes para avaliar os 

impactos quantitativos e qualitativos das 

operações. Os monitoramentos 

quantitativos simplificados são 

efetuados por meio de levantamentos 
semestrais, não permitindo uma 

aferição quantitativa adequada ao longo 

do tempo. Estes monitoramentos, além 
disso, não permitem a aferição dos 

impactos de operações florestais 
relevantes, como preparo de solo, 

colheita, aplicação de agrotóxicos, entre 

outros, sobre os aspectos qualitativos e 
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quantitativos dos recursos hídricos 
presentes na unidade de manejo, 

aplicando-se o NCR #07/2012. 

Princípio 9: Manutenção 

de Florestas de Alto 
Valor de Conservação 

AVCs constituem um conceito atual 

que ainda deve ser amadurecido na 
empresa. A definição de critérios 

bem sólidos deve ser consolidada 

para que áreas com esse potencial 
sejam escolhidas na empresa. 

O empreendimento efetuou um 

levantamento consistente de AVCs, 
incluindo o estabelecimento de 

parâmetros próprios para cada atributo 

definido pela ProForest e pela HCV 
Network e a consideração de todos os 

remanescentes presentes na unidade 

de manejo florestal. O levantamento foi 

conduzido por uma equipe interna, 
multidisciplinar e qualificada, contando 

também com especialistas sociais e 

ambientais externos, sendo consultadas 
diferentes fontes de informações, 

incluindo imagens da empresa e de 
instituições e órgãos ambientais 

públicos e não governamentais, bem 

como estudos e monitoramentos 
efetuados nas áreas sob análise. Foram 

registradas as principais ameaças aos 

AVCs identificados e as medidas de 

proteção e monitoramento a serem 
mantidas. O diagnóstico da avaliação 

de AAVCs e as medidas de proteção 

estabelecidas contra as ameaças 
identificadas foram submetidos a uma 

consulta pública e a uma revisão 
externa confiável por duas empresas de 

consultoria. Ver sobre o tema a NCR 

#11/2012 e as OBS #12, 13 e 14/2012. 

Princípio 10: Plantações Importância da inclusão de zonas 

“buffer” nas plantações florestais, 

para compensar sua pouca 

diversidade. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Entre remanescentes naturais em 

diferentes estágios sucessionais e 

áreas destinadas à restauração, o 

empreendimento mantém cerca de 

112.000 hectares ou 36% do total da 

unidade de manejo certificada como 
áreas destinadas à conservação. 

Foi evidenciada, adicionalmente, uma 

estrutura de planejamento da paisagem 
e das operações de colheita no âmbito 

de microbacias hidrográficas, 
considerando os padrões de ocorrência 

das florestas naturais na unidade de 

manejo. 
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A empresa deveria recuar os 

plantios das estradas para melhorar 
a paisagem, com a finalidade de 

incrementar o turismo na região. 

 
Em cumprimento de acordo 

estabelecido junto ao fórum florestal, o 
empreendimento vem recuando os 

plantios com relação às comunidades e 

cedendo estas áreas para projetos 
sociais agrícolas. A medida específica 

sugerida não é demandada pelos 

padrões de certificação. 

Outros temas Ocorre um dimensionamento 

quantitativo insuficiente das equipes 

internas e de consultoria em 
diversas áreas de trabalho. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Devem ser considerados os 
possíveis impactos ambientais 

decorrentes do transporte marítimo 
de toras, bem como os impactos 

sociais e ambientais ocasionados 

pela construção e ampliação da 
unidade fabril do empreendimento. 

Houve reclamações dos 

trabalhadores do pátio de madeira 

da fábrica sobre: temperatura da 
comida; vibração nas pontes 

rolantes de abastecimento de 

madeira (os equipamentos novos 
adaptados são piores que os 

antigos); e excesso de horas extras. 
Preocupam o desempenho técnico 

e da equipe de fomento do 

empreendimento. Deveriam ser 
promovidos estudos sobre usos 

alternativos para as florestas de 

A avaliação dos indicadores do critério 

5.1 evidenciou que o empreendimento 

inclui em seus orçamentos provisões 
para as atividades do manejo florestal, 

incluindo ações operacionais, 

ambientais e sociais. Foram 
constatados, adicionalmente, 

investimentos específicos na 
contratação de colaboradores próprios e 

consultores, em especial para 

atendimento das demandas da área 
social. O desempenho de campo 

verificado pela equipe de auditores 

também não evidenciou problemas 

derivados de falta de investimentos por 
parte do empreendimento. 

 

Os temas tratados, embora 
extremamente relevantes, não são 

alcançados pelo sistema de certificação. 
Não são abrangidas pelo escopo de 

certificação as atividades ligadas à área 

industrial nem o manejo praticado pelos 
produtores nos programas de fomento 

mantidos pelo empreendimento. 
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fomentados. O empreendimento 
vem roubando e causando 

prejuízos aos fomentados. 
 

A empresa usa as certificadoras e o 

próprio FSC para blindar erros 
cometidos. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

A relação do presidente do FSC 

mundial com as empresas de 

celulose prejudica a imparcialidade 

necessária para a certificação. 

 
 

 
 

 

 
 

Houve casos de quebra de 

confidencialidade de informações 

relativas aos processos de 

certificação. 

 
 

 
 

O sistema FSC de certificação e o 

Imaflora buscam estimular e induzir 
melhorias nas atividades florestais, 

incluindo objetivos de uso racional de 

recursos, preservação de áreas 

relevantes e produção de benefícios 

para as comunidades locais. A 

comprovação de práticas de blindagem 

levaria certamente à não concessão ou 
ao cancelamento de qualquer 

certificado. A generalidade das 
acusações e a dificuldade de obtenção 

de evidências objetivas sobre o tema, 

no entanto, impede a atuação da equipe 
de avaliação. 

 

Os relacionamentos mantidos pelas 

lideranças mundiais do FSC são 

transparentes e democráticos, visando 

a promoção do sistema de certificação 

e, por consequência, a ampliação de 
seus resultados positivos, envolvendo 

diversas partes interessadas dos 
setores ambiental, social e econômico 

em escala mundial, o que inclui as 

empresas de papel e celulose. 
 

O sistema FSC de certificação 

estabelece regras específicas, a serem 

seguidas pelas certificadoras, para 

garantir a confidencialidade de partes 

interessadas e informações relevantes 

dos empreendimentos, sem prescindir 
da transparência necessária ao 

processo. Os nomes das partes 
interessadas entrevistadas não são 

incluídos em resumos públicos, nem 

são repassados aos empreendimentos 
avaliados. A atuação dos profissionais 

envolvidos nos processos de 

certificação, por outro lado, ocorre 

mediante a assinatura específica de um 
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termo de confidencialidade. 
 
3.2. Resumo da avaliação de evidências para os critérios do FSC 
 
Princípio 1 – Conformidade com as leis e Princípios do FSC 

Critério 1.1 – O manejo florestal deve respeitar todas as leis nacionais, locais e exigências 
administrativas. 

Conformidade  Não Conformidade  X NCR #(s) 10/2012. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

O EMF possui um sistema para conhecimento da legislação pertinente à sua 

atividade e o faz por meio de um sistema online de atualização que permite a 
análise da aplicabilidade da legislação. Foi demonstrado conhecimento das leis 

pertinentes ao sistema de manejo tendo licenças, registros, inscrições e 
autorizações sido apresentadas conforme a necessidade. Durante a auditoria não foi 

evidenciado nenhum descumprimento às leis pertinentes ao sistema de manejo 

adotado pelo EMF. Os controles de acompanhamento dos processos jurídicos e a 
situação dos licenciamentos ambientais são mantidos pelo EMF. 

Embora o empreendimento tenha apresentado uma anuência do IBAMA para a 

realização de suas operações, foi evidenciada uma autuação com ordem de 

interrupção das atividades de colheita na zona de amortecimento do Parque 
Nacional do Descobrimento, fundamentada na não aceitação da documentação para 

regularização apresentada pelo empreendimento ao seu órgão gestor. A 

preocupação quanto ao cumprimento das exigências aplicáveis ao manejo no 
entorno de UCs também foi manifestada em entrevistas com outros profissionais 

atuantes na área, aplicando-se a OBS #15/2012. 
Não foi evidenciado um plano de ação para adequação aos requisitos do plano 

diretor do Município de Mucuri, aplicando-se o NCR #10/2012. 

As prestadoras de serviço do empreendimento, em sua grande maioria, realizam o 
pagamento dos salários através de agências bancárias, com cartão magnético. 

Verificou-se que em alguns casos há a necessidade de efetuar o pagamento por 

meio de cheque. Para esses casos não é disponibilizado o meio período de intervalo 

para descontar o cheque, aplicando-se a OBS #01/12. 

Critério 1.2 – Devem ser pagos todos os impostos, taxas, royalties e outros encargos aplicáveis e 

legalmente requeridos. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

As Certidões Federais e Estaduais apresentadas estão com os pagamentos e 

demais débitos referentes às suas atividades quitados, bem como as Certidões 

negativas das EPS, monitoradas mensalmente. O empreendimento monitora 
mensalmente o pagamento de impostos e encargos das empresas prestadoras de 

serviço. Pela análise da documentação apresentada não se evidenciou a existência 
de reduções, isenções ou outros acordos relativos a tributos. 

Critério 1.3 – Nos países signatários devem ser respeitadas as prescrições de todos os acordos 
internacionais vinculantes como o CITES (Convenção Internacional do Comércio da Fauna e Flora em 

Perigo de Extinção), a OIT (Organização Internacional de Trabalho), o ITTA (Acordo Internacional Sobre 

Madeiras Tropicais) e a CDB (Convenção sobre Diversidade Biológica). 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência O EMF mantém um sistema de controle da legislação com todos os acordos e 
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(fortaleza/fraqueza) tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Não foram evidenciadas situações de 
desrespeito aos acordos e tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Não ocorre 

a comercialização de espécies nativas. O empreendimento respeita as convenções 
e tratados internacionais aplicáveis da OIT, cobertos em sua grande maioria pela 

legislação trabalhista nacional. 

Critério 1.4 – Conflitos entre leis, regulamentos e os P&C do FSC devem ser avaliados caso a caso, para 

propósito de certificação, pelas certificadoras e as partes envolvidas ou afetadas. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

Não foram evidenciados conflitos entre leis, P&C do FSC, tratados ou convenções 
internacionais aplicáveis. 

Critério 1.5 – As áreas de manejo florestal devem ser protegidas da exploração ilegal, assentamentos e 
outras atividades não autorizadas. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 
O EMF possui procedimentos específicos para todas as atividades não autorizadas 

que possam ocorrer em suas áreas, bem como as medidas a serem tomadas caso 

ocorram. Foi evidenciada a existência de um sistema permanente de vigilância 

patrimonial, com inspeções formais periódicas. Em locais de grande incidência de 

ocorrências são realizadas vistorias com maior periodicidade e são instaladas 

placas de sinalização referentes a temas como caça, incêndios e cuidados com 

meio ambiente. O procedimento de vigilância patrimonial prevê a notificação às 

autoridades competentes no caso de qualquer infração cometida dentro das áreas 

do empreendimento. Foram apresentados os relatórios internos da segurança 

patrimonial que relatam mensalmente todas as ocorrências ambientais registradas 

pela equipe responsável. As principais ocorrências envolvem roubo de madeira, 

plantada e nativa, incêndios florestais, entrada de gado nas áreas da unidade de 

manejo e caça e pesca não autorizadas. 

Critério 1.6 – Os responsáveis pelo manejo florestal devem demonstrar um compromisso de adesão de 

longo prazo aos Princípios e Critérios do FSC. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

O EMF demonstra seu comprometimento com os Princípios e Critérios do FSC no 
resumo público de seu plano de manejo florestal e em outras políticas da empresa. 

Não foram evidenciadas atividades que conflitam frontalmente com os P&C do FSC 
fora da área florestal sob avaliação e foram apresentadas as informações solicitadas 

para todas as áreas florestas sobre as quais o empreendimento possui 

responsabilidade e que não se encontram sob o escopo desta certificação. 

Princípio 2 – Posse e Direitos e Responsabilidades de Uso 

Critério 2.1 – Deve ser demonstrada clara evidência quanto aos direitos de longo prazo de uso dos 

recursos florestais da propriedade (e.g., títulos da terra, direitos costumários ou contratos de 

arrendamento). 

Conformidade  Não Conformidade  X NCR #(s) 01/2012 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

As áreas incluídas no escopo de certificação (310.174 hectares) possuem, 

integralmente, títulos de propriedade devidamente registrados em cartórios de 

registro de imóveis. 
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O empreendimento vem efetuando, além disso, uma análise completa da cadeia 
sucessória de cada propriedade, visando descobrir eventuais irregularidades nos 

títulos legítimos. A equipe de auditoria avaliou como viável a inclusão no escopo das 
propriedades que apresentaram alguma lacuna neste processo, uma vez que os 

imóveis em referência são baseados em títulos de propriedade legítimos e de boa 

fé, sem qualquer contestação quanto à sua posse ou propriedade. O EMF 
apresentou um cronograma para identificar e promover a regularização destas 

pendências. 

Foram apresentadas pelo empreendimento pendências relativas aos processos de 

georreferenciamento e obtenção de CCIRs, incluindo a situação atual, as 

providências e os cronogramas a serem obedecidos no processo de regularização. 

Para uma área de 40.931 hectares, com títulos registrados somente junto a cartórios 

de títulos e documentos, o EMF não possui a regularização definitiva. Estas áreas, 
por consequência, não foram incluídas no escopo de certificação, aguardando os 

respectivos processos de regularização. O EMF apresentou, adicionalmente, um 
cronograma para identificação de alternativas e regularização das áreas referidas. 

A certificadora deverá acompanhar a evolução de todos os planos de ação 

apresentados. 
O EMF apresentou uma planilha de controle contendo a situação específica de 

todos os títulos de propriedade ou posse de sua unidade de manejo. 

O exame de informações contidas em certidões de matrículas de imóveis e a 

comparação com os controles do empreendimento evidenciaram imprecisões. 

Foram identificadas matrículas com averbação inferior a 20% e com compensações 

de áreas averbadas de forma equivocada, consideradas como regularmente 

averbadas pelos controles internos do empreendimento, aplicando-se uma não 
conformidade sobre o tema (NCR #01/2012). 

Critério 2.2 – As comunidades locais com direitos legais ou costumários de posse ou uso da terra 
devem manter controle sobre as operações de manejo florestal, na extensão necessária para proteger 

seus direitos ou recursos, a menos que deleguem esse controle para outras pessoas ou entidades, de 
forma livre e consciente. 

Conformidade - Não Conformidade  - NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

Critério não aplicável. Não foram evidenciados casos de manejo florestal em áreas 

pertencentes a comunidades tradicionais. 

Critério 2.3 – Devem ser adotados mecanismos apropriados para resolver disputas sobre a posse ou 

direitos de uso. As circunstâncias e o estado de qualquer disputa serão explicitamente considerados na 
avaliação de certificação. Disputas de magnitude substancial, envolvendo um número expressivo de 

interesses, vão normalmente desqualificar a certificação de um empreendimento. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

O EMF apresentou o Procedimento para Tratamento de Ocorrências Patrimoniais de 

Imóveis Rurais (PO 12.19.002), que visa a resolução de conflitos e o Manual de 

Gestão de Relacionamento (MA 20.01.001), que define a estrutura de governança, 

processos e ferramentas relativas ao relacionamento com partes interessadas. 

Foram apresentados documentos relativos ao acordo com as populações indígenas, 
evidências de cumprimento dos compromissos da Fibria exigidos pelo TAC e a carta 

ao Ministro-Chefe da Casa Civil, de 20/09/2010, reconhecendo a homologação das 

terras indígenas. Foi verificado em campo que as demandas das comunidades 



 

FM-02 19 Abril 2012  Página 97 de 154 

indígenas vêm sendo atendidas pelo EMF e que não há conflitos em andamento. 
Ações sociais e participação em foruns de diálogo e negociação envolvendo 

diversas partes interessadas foram evidenciadas. Todos os processos de 
negociação envolveram representantes das comunidades afetadas. 

Não foram evidenciados conflitos de magnitude substancial em entrevistas com as 

partes interessadas durante a consulta pública. 

Princípio 3 – Direitos dos Povos Indígenas.4 

Critério 3.1 – Os povos indígenas devem controlar as atividades de manejo florestal em suas terras e 

territórios, a menos que deleguem esse controle a outros agentes, de forma livre e consciente. 

Conformidade - Não Conformidade  - NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

Critério não aplicável. Não foi evidenciado manejo florestal praticado pelo 
empreendimento em áreas pertencentes a comunidades indígenas ou tradicionais. 

Critério 3.2 – As atividades de manejo florestal não devem ameaçar ou diminuir, direta ou indiretamente, 
os recursos ou direitos de posse dos povos indígenas. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

O EMF apresentou o Estudo Etnoambiental elaborado por consultoria especializada, 

além de mapas e outros documentos que identificam as comunidades indígenas 

existentes no entorno das áreas de manejo. Também foi apresentado o Relatório 

Matizes, contendo a metodologia e identificação de populações tradicionais dentro 

de sua área diretamente afetada. Foram apresentados mapas de locais de usos 

comunitários detalhados por região (São Mateus, Aracruz e Bahia). 
Foi verificado em campo, através de entrevistas com lideranças indígenas e 

quilombolas, que os direitos das populações tradicionais estão sendo respeitados. 
Foram apresentados documentos referentes às negociações, acordos e projetos 

estabelecidos com as populações tradicionais localizadas na área de influência do 

empreendimento. 
O EMF elaborou um conjunto de diretrizes para avaliar impactos e definir medidas 

de prevenção e mitigatórias, que contemplam todas as comunidades, inclusive as 

tradicionais. As ocorrências são registradas e monitoradas através do SISPART. As 

ferramentas de avaliação de impactos têm se mostrado efetivas, na medida em que 

envolvem as populações tradicionais na definição de medidas de prevenção e 

controle dos impactos identificados. Foi verificado em campo que as populações 

tradicionais percebem uma atitude de abertura para o diálogo e proposição de ações 
e projetos sociais considerados relevantes, indicando uma mudança positiva de 

postura do empreendimento nos últimos anos perante essas populações. 

Critério 3.3 – Os locais de especial significado histórico, arqueológico, cultural, ecológico, econômico 

ou religioso para as comunidades indígenas e comunidades tradicionais devem ser claramente 
identificados em cooperação com estes povos, e reconhecidos e protegidos pelos responsáveis pela 

unidade de manejo florestal. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

O EMF apresentou o Relatório Matizes, contendo a identificação dos sítios de 
especial significado (inclusive a metodologia utilizada) e os mapas dos locais de 

usos comunitários por região (Bahia, Aracruz e São Mateus). Além disso, o Manual 

de Gestão de Relacionamento especifica no item “Gestão de demandas e 

                                                      
4 Para este documento Populações Indígenas significa Comunidade Tradicional mais Populações Indígenas. 
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ocorrências sociais” as diretrizes relativas à identificação de “Áreas de interesse” e 
“Uso costumeiro tradicional dos recursos florestais” (incluindo aqueles que devem 

ser tratados como AVCs). O mesmo procedimento é utilizado em relação ao 
mapeamento de sítios de especial significado para as comunidades indígenas do 

entorno. O planejamento das operações está vinculado às diretrizes da área de 

sustentabilidade definidas nos documentos citados acima. 
Toda ocorrência de local de especial significado obedece às mesmas diretrizes e 

isso inclui o planejamento das operações. O procedimento de identificação de AVC 

explicita etapas de identificação, mapeamento, preparação de recomendações 

socioambientais, microplanejamento e monitoramento pós operações. O EMF 

realiza também o monitoramento e a análise crítica das ocorrências do Diálogo 

Operacional. 

A garantia de acesso aos locais de especial significado está determinada nos 
procedimentos e este item consta do monitoramento do relacionamento com partes 

interessadas e não foram relatadas situações de impedimento ao acesso durante as 
entrevistas realizadas na auditoria. 

Critério 3.4 – Os povos indígenas devem ser recompensados pelo uso de seus conhecimentos 

tradicionais relativos ao uso de espécies florestais ou de sistemas de manejo nas operações florestais. 
Essa recompensa deve ser formalmente acordada mediante consentimento livre e consciente desses 

povos antes do início das operações florestais. 

Conformidade - Não Conformidade  - NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

Critério não aplicável. Não foi evidenciado o uso de conhecimentos tradicionais pelo 

empreendimento. 

Princípio 4 – Relações Comunitárias e Direitos dos Trabalhadores 

Critério 4.1 – Devem ser dadas oportunidades de emprego, treinamento e outros serviços às 
comunidades inseridas ou adjacentes às áreas de manejo florestal. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

Por meio da análise documental e entrevistas com gestores do empreendimento e 

moradores de comunidades locais verificou-se que o EMF tem dado preferência por 
contratar mão de obra local seja na contratação de funcionários próprios ou 

terceirizados. 

Com a finalidade de capacitar população local para a contratação de mão de obra 

especializada nas atividades de corte, o EMF realiza, desde 2010, o Programa de 

Jovem Aprendiz Operador Mantenedor de Máquina Florestal, destinado aos jovens 

de comunidades localizadas em municípios considerados de alta e média prioridade 

pelo empreendimento para investimentos socioambientais. Além disso, o 
empreendimento iniciou projeto de capacitação de funcionários e proprietários de 

restaurantes locais que fornecem refeição aos prestadores de serviço. Nas 
comunidades em que o PDRT é desenvolvido os moradores envolvidos recebem 

capacitação em técnicas de produção agroecológica para a produção de diversas 

culturas de curto, médio e longo prazo. 
Verificou-se que o empreendimento prioriza a contratação de prestadores de 

serviços da região. 

O EMF desenvolve ação social de cidadania que envolve comunidades localizadas 

em municípios considerados pela empresa de alta prioridade. As ações têm enfoque 
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em cidadania, saúde e educação, ocorrendo uma vez por ano com a denominação 
“Você mais cidadão”. 

Critério 4.2 – O manejo florestal deve alcançar ou exceder todas as leis aplicáveis e/ou regulamentações 
relacionadas à saúde e segurança dos trabalhadores e seus familiares. 

Conformidade  Não Conformidade  X NCR #(s) 02/2012. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

Nas visitas de campo às frentes de trabalho foi identificada a existência de 
instalações sanitárias e locais para alimentação adequadas ás exigências da NR 31. 

O EMF possui um comitê para acompanhar e avaliar as condições ergonômicas das 

atividades de trabalho no campo (Comitê Ergonômico). Para as atividades de 
operações de máquinas de colheita, estabeleceu-se o procedimento de intervalos 

frequentes de descanso (seis minutos a cada duas horas). 

Embora determinado formalmente pelo empreendimento, foram evidenciados casos 

de não execução de dois intervalos intrajornada de quinze minutos por EPS 

aplicando-se a OBS #03/2012. 

As entrevistas com funcionários e os documentos de monitoramentos do EMF sobre 

EPS não apresentaram evidências de não conformidades relacionadas ao uso de 
alojamentos, moradias ou outras formas de acomodações temporárias. 

Por meio de visita de campo foi verificado que o EMF e suas prestadoras de serviço 
fornecem água e alimentação para seus trabalhadores. Identificou-se que o 

empreendimento vem adotando ações e estabelecendo procedimentos e 

monitoramentos para garantir o fornecimento de alimentos e água com qualidade. A 
equipe de segurança do EMF realiza um monitoramento bimestral da qualidade da 

água. Durante as entrevistas com os trabalhadores foram registradas várias 

reclamações quanto a qualidade das refeições, sendo aplicada a NCR # 02/2012. 

Além disso, embora o EMF determine a entrega da comida em horário próximo do 

inicio do almoço, foram evidenciados casos em que a alimentação foi conduzida, 

pela manhã, juntamente com as turmas de trabalho, sendo aplicada a OBS # 05/12. 

Em campo foi verificado que os trabalhadores recebem gratuitamente os EPIs 
adequados às suas atividades, conforme acordado nos contratos com os 

prestadores de serviços e na determinação do “Programa de Prestadores de 
Serviços”. São mantidas atividades de treinamento, diálogo e monitoramento sobre 

o tema. 

Foram identificadas, em uma frente de trabalho, falhas no procedimento de 
colocação e retirada dos EPIs de aplicação de herbicidas costais nos horários de 

refeições, aplicando-se a OBS #07/2012. 

No documento Floresta Segura (MA 01.06.001) o EMF aponta as medidas de 

segurança que os trabalhadores próprios e as empresas prestadoras de serviços 

devem seguir. Em campo foi verificado em diversas operações que os trabalhadores 

foram treinados para adotar as medidas de segurança na realização das suas 

atividades. 
O empreendimento mantém registros de acidentes de trabalho, monitorando 

adequadamente sua frequência e gravidade. Medidas preventivas são adotadas, 
incluindo a realização de manutenções das máquinas, treinamentos de segurança e 

monitoramentos constantes sobre as práticas de trabalho. 

Em campo foi verificado que o EMF possui máquinas e ferramentas que atendem, 
em regra, às exigências de segurança, conforme o previsto no PPRA e são 
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mantidos monitoramentos diários e bimestrais das condições das máquinas e 
equipamentos. 

Máquinas utilizadas para adubação de cobertura e preparo de solo em algumas 
frentes de trabalho não oferecem proteção efetiva aos trabalhadores contra fatores 

ambientais como ataques de abelhas e poeira, aplicando-se a OBS #04/2012. 

Foi verificada em campo, tanto para os funcionários próprios quanto para os 
prestadores de serviços, a realização de treinamentos em primeiros socorros, 

assegurando a presença de pessoal capacitado em todas as frentes de trabalho. Há 

também a disponibilização de equipamentos de comunicação para solicitar socorro 

em casos de emergência/acidentes. 

Em uma frente de trabalho foi verificada a situação de um operador de carregadeira 

operando sozinho, sem ferramenta de comunicação efetiva. Ele portava aparelho de 

celular em local cujo sinal não existe ou é muito oscilante, sendo aplicada a OBS 
#08/12. 

O EMF possui uma política específica para orientar o trabalho feminino nos períodos 
de gravidez e aleitamento materno, que inclui cartilhas e cursos disponibilizados a 

funcionárias próprias e terceirizadas. É disponibilizada uma infraestrutura de creche 

para atendimento dos filhos das funcionárias. Além disso, o empreendimento aderiu 
ao Programa Empresa Cidadã, do Governo Federal, que adota períodos de seis 

meses de licença maternidade, e incentiva as EPS com maior presença do trabalho 

feminino a também fazê-lo. 

Verificou-se em campo que os veículos de transporte dos trabalhadores, em regra, 

apresentam condições adequadas de segurança e higiene. Foi aplicada, no entanto, 

a OBS #06/2012 devido à presença, em uma única frente de trabalho, de um ônibus 

adaptado com pouco espaço disponível para o transporte dos trabalhadores. 
Foram evidenciadas placas de sinalização no campo, informando aos transeuntes 

sobre as operações em curso e aos motoristas sobre os limites de velocidade. 

Critério 4.3 – Devem ser garantidos os direitos dos trabalhadores de se organizarem e voluntariamente 

negociarem com seus empregadores, conforme Convenções 87 e 98 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT). 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

Por meio do Código de Conduta do EMF foi verificado o seu compromisso em 

respeitar a livre associação e reconhecer as entidades sindicais como 
representantes legais dos empregados e buscar o diálogo constante. As entrevistas 

com trabalhadores confirmaram essa prática. São monitorados pela empresa os 

acordos coletivos com as EPS e foi evidenciada a existência de canais de diálogo 
com os representantes dos principais sindicatos. 

Critério 4.4 – O planejamento e implantação de atividades de manejo florestal devem incorporar os 
resultados de avaliações de impacto social. Devem ser mantidos processos de consulta com as 

pessoas e grupos diretamente afetados pelas áreas de manejo. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

O EMF atualiza a sua Base de Dados de Partes Interessadas através de 

procedimentos definidos no Manual de Gestão de Relacionamento. Foi apresentado 

um conjunto de ferramentas de diálogo que contempla em grande parte, devendo 

chegar à totalidade, as comunidades inseridas na área diretamente afetada pelo 
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manejo do empreendimento. O conjunto de ferramentas de avaliação de impactos 
sociais do manejo é apropriado à escala e abrangência do empreendimento, já que 

engloba todos os municípios e comunidades da ADA e envolve suas populações. 
Estes mecanismos têm permitido ao empreendimento definir medidas efetivas de 

prevenção e mitigação dos impactos socioeconômicos identificados. 

Não foram constatadas mudanças ou previsões de mudanças que possam alterar o 
quadro de empregos do EMF. 

Foi analisado um conjunto de informações que permitissem à equipe de auditores 

verificar as diferenças entre os trabalhadores das EPS e os trabalhadores próprios. 

Embora o empreendimento venha realizando esforços para diminuir os contrastes 

entre benefícios concedidos, foram identificadas diferenças importantes entre as 

empresas prestadoras de serviços, aplicando-se a OBS #02/2012. 

Critério 4.5 – Devem ser empregados mecanismos apropriados para resolver queixas e para 

proporcionar compensação justa no caso de perdas ou danos que afetem os direitos legais ou de 

costume, propriedade, recursos ou meios de vida das populações locais. Devem ser tomadas medidas 
para evitar tais perdas e danos. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

O EMF apresentou o procedimento Identificação e Avaliação de Impactos (PO 
20.01.005) e o Manual de Gestão de Relacionamento (MA 20.01.001 - Item 4.8.1), 

que contemplam as exigências do critério. 

Todas as reclamações são registradas e monitoradas através do SISPART. Os 
procedimentos estão especificados nos documentos Tratamento de Ocorrências 

Patrimoniais de Imóveis Rurais (PO 12.19.002) e Impactos Sociais Adversos do 

Manejo Florestal (LT 20.01.002), além do citado Manual de Gestão de 

Relacionamento (Item 4.7). 

Princípio 5 – Benefícios da Floresta 

Critério 5.1 – O manejo florestal deve se esforçar rumo à viabilidade econômica, levando em 

consideração todos os custos de produção de ordem ambiental, social e operacional, e assegurando os 

investimentos necessários para a manutenção da produtividade ecológica da floresta. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

O EMF mantém registros financeiros de suas atividades de manejo, com 

detalhamento das despesas, conforme alocadas nas respectivas áreas de 

ocorrência – ambiental, manejo ou social. 
O EMF apresentou planilha demonstrando os gastos do ano de 2012 até o mês de 

agosto e a previsão de gastos com as áreas social, ambiental e de manejo, para os 
próximos cinco anos. Somente para área social estão destinados cerca de 21 

milhões de reais por ano. 

A unidade fabril assume todos os custos da unidade florestal quando do 
recebimento da madeira, com transferência de todos os valores gastos para a 

produção florestal. 

Critério 5.2 – O manejo florestal e as operações de comercialização deveriam estimular a otimização do 

uso e o processamento local da diversidade de produtos da floresta. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

A madeira para celulose é descascada no campo. A casca e as pontas e galhos 

ficam no solo como forma de conservação do solo. Em algumas áreas fazem 



 

FM-02 19 Abril 2012  Página 102 de 154 

doação do resíduo da colheita para comunidades, para venda em, por exemplo, 
padarias e pizzarias. 

O EMF não utiliza o resíduo da colheita. As fábricas de celulose têm suas 
necessidades de produção de energia atendidas por madeira comprada 

especificamente para este fim e, em parte, pela casca do eucalipto descascado na 

fábrica (a madeira para produção de celulose é entregue sem casca). 

Critério 5.3 – O manejo florestal deveria minimizar os desperdícios associados com as operações de 

colheita e processamento local e evitar danos a outros recursos florestais. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

O sistema de colheita adotado em função das exigências de madeira da fábrica é 

adequado, com bom aproveitamento da árvore derrubada, não gerando resíduos em 

demasia. O resíduo produzido serve para proteção do solo. 

Os equipamentos utilizados para derrubada das árvores são adequados, não 

induzindo a quebra de árvores em quantidade significativa. 

Critério 5.4 – O manejo florestal deveria se esforçar para fortalecer e diversificar a economia local, 

evitando a dependência de um único produto florestal. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

O EMF vende toras para serraria e mantém algumas áreas com manejo específico 

para produção de toras para serraria, além de sua produção florestal principal para 
celulose. 

Em algumas áreas o empreendimento maneja a floresta para a produção de toras 

para serraria. Ocorre ainda a doação do resíduo da colheita para comunidades, para 
venda em, por exemplo, padarias e pizzarias. Por outro lado, o Centro de 

Tecnologia demonstra através de pesquisas relacionadas à conservação do solo 
que o ideal é deixar o resíduo da colheita para proteção e reposição de nutrientes e 

matéria orgânica e melhoria da estrutura física do solo. 

Anteriormente a um conjunto de ações repressivas conduzidas pelas autoridades 

públicas com o apoio do empreendimento, as comunidades coletavam madeira de 

forma ilegal para a produção de carvão como principal atividade de subsistência e 

geração de renda. Atualmente o empreendimento doa pequena quantidade de 

resíduos para comercialização como lenha e não mais para produção de carvão. As 
coletas ilegais de madeira reduziram bastante, fato evidenciado por levantamentos e 

monitoramentos realizados pelo empreendimento. 

Critério 5.5 – O manejo florestal deve reconhecer, manter e, quando apropriado, ampliar o valor de 

recursos e serviços florestais, tais como bacias hidrográficas e recursos pesqueiros. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

Constatou-se pelos relatos de atividades e pesquisas desenvolvidas pelas equipes 
de Meio Ambiente Florestal e do Centro de Tecnologia que o manejo florestal do 

EMF é realizado de forma a proteger recursos hídricos, biodiversidade e demais 
serviços ambientais. 

O EMF possui uma base cartográfica detalhada. Os recursos hídricos estão 

identificados, assim como as zonas ripárias estabelecidas pelas leis nacionais. 

Critério 5.6 – A taxa de exploração de recursos florestais não deve exceder níveis que possam ser 

permanentemente sustentados. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 
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Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

As produções florestais são estimadas por sistema de inventário, em parcelas 
permanentes que são medidas anualmente, a partir do segundo ano do plantio. O 

manual de Inventário Florestal define o sistema a ser adotado para cada tipo de 
manejo. Os erros entre as produções estimadas e reais são aceitáveis. 

O setor de planejamento do empreendimento faz suas provisões de madeira própria, 

de compra e venda de madeira para celulose e serraria de acordo com os dados do 
inventário, a longo e médio prazo, visando prover toda a madeira necessária para 

abastecimento da fábrica. 

Dentro dos limites estabelecidos pelo empreendimento, com idade de corte mínima 

de cinco e máxima de nove anos para produção de celulose, os níveis de colheita 

não excedem o que será reposto no planejamento de longo prazo. 

Princípio 6 – Impacto Ambiental 

Critério 6.1 – A avaliação dos impactos ambientais será concluída – de acordo com a escala, a 

intensidade do manejo florestal e o caráter único dos recursos afetados – e adequadamente integrada 
aos sistemas de manejo. As avaliações devem incluir considerações em nível da paisagem, como 

também os impactos das instalações de processamento local. Os impactos ambientais devem ser 

avaliados antes do início das operações impactantes no local. 

Conformidade  Não Conformidade  X NCR #(s) 03/2012. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

Os procedimentos e a matriz de impactos apresentados pelo empreendimento 

definem uma avaliação adequada dos impactos ambientais relacionados às 
operações de manejo. Na própria Matriz de avaliação de aspectos e Impactos 

Ambientais, na coluna “Controles atuais”, o EMF faz referência a todos os tipos de 

ações relacionadas a controlar, minimizar ou eliminar os impactos ambientais 
negativos. Para cada aspecto analisado há uma indicação. A matriz também faz 

referências a manuais e a outros procedimentos específicos dependendo do 

aspecto ou da atividade avaliada. 

Foi constatada, no entanto, a ausência de avaliação dos impactos ambientais 

potenciais causados à fauna pela existência de cercas no meio das áreas alagadas 

da Fazenda Agril, bem como a ausência de definição de medidas preventivas e 

mitigadoras no caso de constatação de impactos significativos, aplicando-se o NCR 
# 03/2012. 

Critério 6.2 – Devem existir salvaguardas que protejam as espécies raras, ameaçadas e em perigo de 
extinção e seus habitats (ex.: ninhos e áreas de alimentação). Devem ser estabelecidas zonas de 

proteção e conservação, apropriadas à escala e à intensidade do manejo florestal e à peculiaridade dos 
recursos afetados. Atividades inapropriadas de caça, pesca, captura e coleta devem ser controladas. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

O EMF possui diversos levantamentos e estudos de flora e fauna com a 

identificação de zonas reservadas para refúgio, alimentação e reprodução de 
espécies ameaçadas, raras e/ou sítios de nidificação colonial. Corredores 

ecológicos são mantidos para o favorecimento do fluxo de fauna e flora entre as 

áreas naturais das fazendas do empreendimento. Em áreas identificadas e 

estabelecidas de reprodução e repouso de animais selvagens, existe um sistema de 

controle das operações de manejo florestal e ações de controle de caça, pesca, 

retirada de madeira e de outros produtos florestais são mantidas em todas as áreas 

da unidade de manejo. 
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Critério 6.3 – As funções e os valores ecológicos devem ser mantidos intactos, aumentados ou 
restaurados, incluindo: 

a) Regeneração e sucessão florestal;  
b) Diversidade genética, de espécies e de ecossistemas;  
c) Ciclos naturais que afetem a produtividade do ecossistema florestal. 
Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

As técnicas de manejo florestal adotadas pelo EMF não danificam os 

remanescentes naturais e outras características ambientais locais. Conforme 
evidenciado em visitas a campo e análise dos procedimentos operacionais do 

empreendimento, o EMF aplica técnicas adequadas de silvicultura e colheita 

florestal. Nas visitas a campo não foram identificados danos em remanescentes 

naturais. 

Critério 6.4 – Amostras representativas dos ecossistemas existentes dentro da paisagem devem ser 

protegidas em seu estado natural e registradas em mapas, de forma apropriada à escala e intensidade 
das operações e peculiaridade dos recursos afetados. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

Os remanescentes naturais presentes na UMF são representativos dos 

ecossistemas naturais da região. Além da equipe regular de vigilância patrimonial e 
da equipe terceirizada de proteção florestal que também verifica aspectos 

ambientais, o EMF conta com uma empresa terceirizada que, por meio de monitores 
ambientais locais, fazem rondas nas áreas do empreendimento para detecção de 

qualquer irregularidade com a integridade das áreas incluindo qualquer perturbação 

em remanescentes naturais. 
O EMF possui os remanescentes naturais caracterizados conforme um 

levantamento realizado no ano de 2000. Desde o ano de 2010 está realizando uma 

atualização da caracterização (42% das áreas já concluídas), com previsão para 

término em 2014. Todos os remanescentes naturais do empreendimento são 

mapeados. O EMF possui um departamento de cadastro que possui toda a base 

cartográfica detalhada das áreas de produção e de conservação. As AVCs estão 

inclusas nos mapeamentos do EMF. 
Apesar das informações de georreferenciamento serem completas, não foi 

evidenciada a identificação, na base cartográfica, de estradas públicas que passam 
por dentro de APPs na unidade de manejo, de forma a monitorar impactos 

ambientais potenciais e tomar possíveis medidas de prevenção e mitigação em 

conjunto com as esferas públicas competentes, aplicando-se a OBS # 10/2012. 

Critério 6.5 – Devem ser preparadas e implementadas orientações escritas para: controlar a erosão; 

minimizar os danos durante a colheita, construção de estradas e demais distúrbios de ordem mecânica; 
e proteger os recursos hídricos. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

A matriz de aspectos e impactos ambientais remete a outros manuais e 

procedimentos que contêm medidas apropriadas de prevenção e mitigação de 

impactos negativos. Foi apresentado um microplanejamento operacional, 

denominado de livro (ou book) operacional, com croquis, mapas, informações dos 

projetos, sequência de corte e monitoramentos pré e pós-operações. Parte do 

microplanejamento de estradas segue o livro operacional e o EMF possui um 
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Manual de Estradas (MA.12.09.001) que contém todas as orientações sobre 
construção e reformas de estradas. Através de supervisores de campo, assim como 

de empresas terceirizadas, o EMF monitora a execução do microplanejamento 
operacional em campo. Nas visitas às frentes de trabalho não foram identificadas 

disposições inadequadas de resíduos de colheita e de estradas. A alocação dos 

pátios de madeira é realizada ao longo das estradas dentro da área de produção e 
nunca em margens de áreas de conservação. 

Critério 6.6 – Os sistemas de manejo devem promover o desenvolvimento e a adoção de métodos não-
químicos e ambientalmente adequados de controle de pragas e doenças, e buscar evitar o uso de 

agrotóxicos. São proibidos agrotóxicos classificados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como 

tipos 1A e 1B e agrotóxicos à base de hidrocarbonetos clorados; os agrotóxicos persistentes, tóxicos 

ou aqueles cujos derivados permanecem biologicamente ativos e são cumulativos na cadeia alimentar 
para além de seu uso desejado; como também quaisquer agrotóxicos banidos por acordos 

internacionais. Se forem utilizados produtos químicos e biológicos deve ser providenciado o uso de 

métodos, equipamentos e treinamentos apropriados para minimizar riscos para a saúde e o ambiente. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

O EMF possui um departamento específico de pesquisa e desenvolvimento com a 

presença de técnicos e analistas para testarem as ações de controles que vão 
desde a seleção de materiais genéticos mais resistentes até a pesquisa de melhores 

alternativas para o combate a pragas e doenças em campo e no viveiro. 

Foi apresentada uma derrogação válida para uso de agrotóxicos proibidos pelo 
FSC. A derrogação autoriza o uso dos princípios ativos sulfluramida e deltametrina, 

para combate a formigas e fipronil para controle de cupins. 

O empreendimento possui conhecimento das condicionantes e tratativas da 

derrogação aprovada pelo FSC e apresentou um arquivo denominado “Tratamento 

de Condicionantes FSC Fibria Aracruz” onde demonstra as avaliações e a situação 

de cada condicionante tanto para formicidas quanto para o cupinicida. 

Foram apresentados procedimentos adequados para manusear, armazenar, aplicar 
e dispor produtos químicos de forma a minimizar riscos a saúde e ao meio ambiente 

e o empreendimento mantém duas listas atualizadas de produtos utilizados. 

Critério 6.7 – Os produtos químicos, vasilhames e resíduos não-orgânicos líquidos e sólidos, incluindo 

combustíveis e óleos lubrificantes, devem ser descartados de forma ambientalmente apropriada, fora da 
área de floresta. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

O EMF destina adequadamente os produtos e embalagens provenientes de 

operações florestais. Tal constatação se deu por meio de entrevistas com 
funcionários da área de meio ambiente florestal e pelas evidências apresentadas, 

como notas fiscais de entrega e certificados de destinação para resíduos. 

O manual de resíduos descreve o procedimento de manejo de produtos químicos e 

em cada regional há um depósito. Uma empresa terceirizada é responsável por toda 

a movimentação de químicos. 

O Plano de Controle de Emergência Florestal contém as medidas de controle, de 

ação e de comunicação a serem tomadas em caso de uma emergência na área 
florestal. O plano de gerenciamento apresentado contém a descrição do resíduo, 

sua classificação, instruções de coleta e locais de depósito e determinações 

técnicas para sua disposição final. 
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Critério 6.8 – O uso de agentes de controle biológico deve ser documentado, minimizado, monitorado e 
criteriosamente controlado de acordo com as leis nacionais e protocolos científicos internacionalmente 

aceitos. O uso de organismos geneticamente modificados deve ser proibido. 

Conformidade  Não Conformidade  X NCR #(s) NCR Maior #04/2012. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

Quando o controle biológico é utilizado para controle de pragas ou doenças este é 
realizado conforme as especificações técnicas fornecidas pelo fornecedor do 

produto, sob orientação do setor de pesquisa e proteção florestal. Todo o uso é 
registrado em sistema eletrônico passível de rastreamento. 

Não foi evidenciado o uso comercial de OGMs nas áreas de escopo da UMF. Foi 

apresentada, adicionalmente, uma declaração formal do empreendimento, 

manifestando um compromisso expresso de não realizar atividades envolvendo 

OGMs em desacordo com as políticas e procedimentos do FSC. Ver, sobre o tema, 

comentário no item 3.6 deste relatório. 

Foi evidenciada, no entanto, a presença de mudas de OGM para fins experimentais 
no viveiro florestal do empreendimento, aplicando-se o NCR Maior #04/2012. 

Critério 6.9 – O uso de espécies exóticas deve ser cuidadosamente controlado e ativamente monitorado 
para evitar impactos ecológicos adversos. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

As espécies utilizadas pelo EMF são adequadas à região, sendo utilizadas técnicas 

de melhoramento genético para garantir sua melhor adaptabilidade. 
O controle de espécies exóticas invasoras segue o descrito no “MA.12.02.002 - 

Manual das Ações Operacionais de Restauração Florestal” e acompanha o plano de 
restauração de áreas do EMF, podendo envolver atividades de limpeza física, 

retirada de mudas, remoção de plântulas, abertura de picadas, corte de arbustos ou 

árvores adultas, corte de lianas (cipós), aplicação de herbicida, desdobramento de 
palmeiras invasoras, plantio de enriquecimento com espécies nativas, entre outras. 

Critério 6.10 – Não deve ocorrer a conversão de florestas para plantações ou quaisquer modalidades de 
uso não-florestal do solo, exceto em circunstâncias nas quais a conversão: 
 
a) Representa uma porção muito limitada da unidade de manejo florestal; e 
b) Não ocorre em áreas de florestas de alto valor de conservação, e 
c) Possibilita benefícios de conservação claros, substanciais, adicionais, seguros e de longo prazo em 

toda a unidade de manejo florestal. 
Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

O EMF identificou que em cerca de 459,0 ha (0,13% da unidade de manejo 

florestal), distribuídos em 25 projetos pode ter acontecido conversão de 

remanescentes nativos para plantações. As áreas em que o EMF está analisando a 
existência de conversão perfazem uma porção pouco significativa do total da 

unidade de manejo (0,13%). No entanto, considerando a confirmação da conversão 

dessas áreas, o EMF definiu alguns passos a serem tomados como: atualização na 
base cadastral dos talhões para serem revertidos em áreas naturais após a colheita 

e elaboração de um plano de recuperação para estas áreas. 
Considerando o montante de áreas destinadas à conservação pelo empreendimento 

e a restauração das referidas áreas de conversão, ficam evidenciados benefícios de 

conservação para a unidade de manejo. 
Não foram evidenciados indícios de ilegalidade nos processos de conversão de 

áreas ocorridos na unidade de manejo. Ainda assim, por abordagem de precaução, 
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as referidas áreas foram retiradas do escopo pelo empreendimento candidato. 
Embora a análise inicial indique que as áreas convertidas constituíam campos sujos 

em estágios iniciais de regeneração, não foi evidenciada uma caracterização 
específica do estagio sucessional dessas áreas, aplicando-se a OBS # 09/2012. 

Princípio 7 – Plano de Manejo 

Critério 7.1 – O plano de manejo e a documentação pertinente devem fornecer: 

 
a) Objetivos do manejo. 
b) Descrição dos recursos florestais a serem manejados, limitações ambientais, uso e situação legal 

das terras, condições sócio-econômicas e um perfil das áreas adjacentes. 
c) Descrição dos sistemas silviculturais e/ou outros sistemas de manejo, com base nas características 

ecológicas da floresta em questão e nas informações coletadas por meio de inventários florestais. 
d) Justificativa das taxas anuais de colheita e da seleção de espécies. 
e) Mecanismos de monitoramento do crescimento e da dinâmica da floresta. 
f) Salvaguardas ambientais baseadas em avaliações ambientais.  
g) Planos para a identificação e proteção de espécies raras, ameaçadas e em perigo de extinção. 
h) Mapas descrevendo a base de recursos florestais, incluindo áreas protegidas, atividades planejadas 

de manejo e as áreas das propriedades. 
i) Descrição e justificativa das técnicas de colheita e equipamentos a serem utilizados. 
Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

O plano de manejo do empreendimento atende aos itens solicitados no critério e 

descreve os diferentes aspectos sociais, ambientais e econômicos. 

Todas as atividades referentes ao manejo florestal têm procedimentos e/ou 

instruções técnicas documentadas e disponibilizadas nas frentes de trabalho 

conforme constatamos nas visitas de campo. 

Critério 7.2 – O plano de manejo deve ser revisado periodicamente para incorporar os resultados do 

monitoramento ou novas informações científicas e técnicas, bem como para responder a mudanças nas 

circunstâncias ambientais, sociais e econômicas. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

O plano de manejo, em sua página 04, prevê revisões anuais. 
As revisões e alterações são previstas para ocorrer com base em monitoramentos 

dos impactos ambientais, sociais e econômicos, e também em trabalhos de 

pesquisas tecnológicas realizadas pelo empreendimento ou por órgãos de pesquisa 
como universidades, e são compatíveis com o tamanho e frequência dos 

monitoramentos. 
Os registros de alterações efetivas ao plano de manejo serão examinados em 

futuras auditorias de monitoramento anual, caso seja obtida a certificação pelo 

empreendimento. 

Critério 7.3 – Os trabalhadores florestais devem receber treinamento e supervisão adequados para 

assegurar a implementação apropriada do plano de manejo. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

Foram verificados registros de treinamentos de trabalhadores próprios e 

terceirizados. Não foi evidenciada falta de treinamentos obrigatórios aos 

trabalhadores. 

O empreendimento possui seu plano de treinamentos e monitora a realização dos 

treinamentos dos prestadores de serviço. 

Por meio de lista de presença dos funcionários e entrevistas de campo foi 
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identificada a oferta e a participação de funcionários em treinamentos para 
desempenho seguro e adequado das atividades de manejo florestal. 

Foi evidenciada a presença de supervisão capacitada nas frentes de trabalho 
visitadas pela equipe de avaliação. Não foram evidenciados no campo desvios 

significativos na implantação das prescrições do plano de manejo. 

Os treinamentos realizados contemplam questões ambientais relacionadas às 
funções exercidas pelos trabalhadores. 

Todas as atividades referentes ao manejo florestal têm procedimentos e/ou 

instruções técnicas documentadas e disponibilizadas nas frentes de trabalho 

conforme constatado nas visitas de campo. 

Critério 7.4 – Respeitando a confidencialidade de informações, os gestores do manejo florestal devem 

disponibilizar ao público um resumo dos principais elementos do plano de manejo, incluindo aqueles 
listados no critério 7.1. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

O resumo público do EMF é adequado e inclui informações listadas no indicador 

7.1.1. O resumo apresenta a lista dos principais monitoramentos socioambientais, 
econômicos e atividades operacionais e resultados relevantes em decorrência dos 

monitoramentos realizados. 
O resumo está disponibilizado publicamente no site do empreendimento no 

endereço abaixo: http://www.fibria.com.br/web/pt/negocios/floresta/manejo.htm. 

O empreendimento enviou via correio em torno de 1.300 resumos públicos de seu 
manejo a entidades, órgãos governamentais, ONGs, lideres de comunidades e 

alguns exemplares para serem distribuídos pelos monitores locais nas comunidades 

impactadas pelo manejo florestal. Resumos públicos também foram enviados via e-

mail. 

Princípio 8 – Monitoramento e Avaliação 

Critério 8.1 – A freqüência e intensidade do monitoramento devem ser determinadas pela escala e 

intensidade das operações de manejo florestal, assim como pela complexidade e fragilidade relativas 

do ambiente afetado. Os procedimentos de monitoramento devem ser consistentes e replicáveis ao 
longo do tempo para permitir a comparação de resultados e a avaliação de mudanças. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

O plano de manejo apresenta o plano de monitoramento no capítulo 14 - Plano de 

Monitoramento e Resultados (páginas 99 a 103). 
Cada um dos monitoramentos definidos pelo empreendimento é formalmente 

descrito, bem como as atividades monitoradas pelo EMF. 
Embora exista a previsão de metas globais pelo empreendimento, não foram 

definidas metas relacionadas a cada monitoramento estabelecido, aplicando-se a 

OBS #11/2012. 
O plano de monitoramento define as formas de registro e arquivo das informações 

de monitoramento. Define, ainda, a frequência dos monitoramentos e prevê a 

revisão anual de metas e práticas de manejo florestal. 

A frequência e a intensidade dos monitoramentos são definidas pelo plano de 

monitoramento, e são compatíveis com complexidade da operação de manejo 

florestal. 

Critério 8.2 – O manejo florestal deve incluir a pesquisa e a coleta de dados necessária para monitorar, 
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no mínimo, os seguintes indicadores: 

a) Incremento de todos os produtos florestais colhidos. 
b) Taxas de crescimento, regeneração e condição da floresta. 
c) Composição e mudanças observadas na flora e na fauna. 
d) Impactos ambientais e sociais da colheita e outras operações. 
e) Custos, produtividade e eficiência do manejo florestal. 
Conformidade  Não Conformidade  X NCR #(s) 05, 06 e 07/2012 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

O EMF possui sistema de inventário contínuo adequado à escala e intensidade do 

manejo adotado. Os monitoramentos de pragas e doenças e de incêndios geram 
resultados úteis para a tomada de decisões operacionais. A produtividade da 

colheita é monitorada de forma adequada à escala e intensidade do manejo 

realizado. Os aspectos socioeconômicos voltados aos custos do manejo e aos 
rendimentos dos produtos são monitorados adequadamente. 

O empreendimento possui uma série de monitoramentos ambientais, alguns 
completos, com riqueza de indicadores e consistência de experimentos e pesquisas, 

como por exemplo, monitoramentos de pragas e doenças, incêndios, controle de 

invasoras e restauração de áreas. Outros monitoramentos são específicos para 
atendimento de condicionantes de licenciamentos ambientais. 

Os monitoramentos simplificados de recursos hídricos não são suficientes para 

avaliar os impactos quantitativos e qualitativos das operações. Os monitoramentos 

quantitativos simplificados são efetuados por meio de levantamentos semestrais, 
não permitindo uma aferição quantitativa adequada ao longo do tempo. Estes 

monitoramentos, além disso, não permitem a aferição dos impactos de operações 

florestais relevantes, como preparo de solo, colheita, aplicação de agrotóxicos, entre 
outros, sobre os aspectos qualitativos e quantitativos dos recursos hídricos 

presentes na unidade de manejo, aplicando-se o NCR #07/2012. 
O EMF monitora os aspectos socioeconômicos através do SISPART, nos três 

Módulos que constam desse sistema: Gestão de Demandas Sociais; Gestão de 

Relacionamento com as Partes Interessadas; e Gestão de Investimentos 
Socioambientais. Também é utilizada como ferramenta de monitoramento a Matriz 

de Priorização de Comunidades, que é atualizada por análises críticas efetuadas 

pela equipe de sustentabilidade e nas reuniões do CRL. É realizada mensalmente 

uma análise crítica do Diálogo Operacional e os índices de acidente são 
monitorados anualmente pela área de SSO. 

O empreendimento realiza monitoramentos dos impactos sociais através de 

indicadores estabelecidos no plano de manejo. As ferramentas de diálogo com as 
partes interessadas, o SISPART e as reuniões do CRL permitem um 

acompanhamento detalhado das ocorrências. Foram estabelecidos monitoramentos 
ambientais e sociais pré e pós-operações florestais. 

Foi realizado um diagnóstico dos aspectos socioeconômicos das comunidades 

inseridas na área de influência do empreendimento e são acompanhadas as 
mudanças dessas condições através da definição de metas e do monitoramento de 

indicadores nos projetos sociais implantados. Toda a comunicação com partes 

interessadas, bem como os encaminhamentos dados, são registrados e 

monitorados. O empreendimento avalia e monitora os impactos sociais das 
operações e de sua presença na região e especifica os procedimentos para cada 



 

FM-02 19 Abril 2012  Página 110 de 154 

tipo de impacto levantado (ver Anexo II). Monitoramentos específicos de acidentes 
de trabalho permitem a análise crítica e adoção de ações preventivas. 

Apesar dos resultados dos monitoramentos realizados pela equipe, verificaram-se 
lacunas na identificação ou no tratamento de irregularidades trabalhistas e de saúde 

e segurança ocupacional, como ausência de ocasião para desconto de cheque, 

variação do valor de benefícios, qualidade de alimentação, não cumprimento da 
determinação do EMF para execução de descanso de quinze minutos entre 

jornadas de trabalho pelas EPS etc. Para a resolução da não conformidade foi 

aplicada a NCR#05/2012. 

Constatou-se que o empreendimento não monitora o desempenho trabalhista e de 

saúde e segurança ocupacional de subcontratadas de suas EPS e de empresas 

clientes (por exemplo, empresas compradores de madeira em pé). Foram 

evidenciadas nestas empresas situações de ausência de benefícios e meios de 
comunicação efetivos para operador de carregadeira, pagamentos por fora e 

ausência de pagamento de horas in itinere, aplicando-se o NCR #06/2012. 
Foram definidos indicadores da área social, especificados no Plano de Manejo 

(Plano de Monitoramento, Anexo I). Além disso, está em etapa de elaboração um 

Sistema de Indicadores de Impacto, que irá cruzar dados socioeconômicos das 
comunidades atendidas com os dados dos censos municipais. O EMF estipulou 

metas de curto e longo prazo, dentro do Planejamento Estratégico de dez anos, 

para o conjunto de projetos socioambientais. Cada ferramenta de diálogo e cada 

projeto tem, adicionalmente, seu conjunto de indicadores e metas. 

Critério 8.3 – O gestor florestal deve fornecer documentação necessária para permitir que organizações 

de monitoramento e certificação possam rastrear cada produto florestal desde sua origem em um 
processo denominado “cadeia de custódia”. 

Conformidade  Não Conformidade  X NCR #(s) 08 e 09/2012. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

O EMF não identificou todas as portas da floresta, deixando de apontar a pilha no 

talhão como a porta da floresta no caso de venda de madeira para serraria, 
aplicando-se o NCR #09/2012. 

O EMF mantém um sistema de inventário florestal adequado à escala de suas 
operações. Os controles de movimentação de madeira e as notas fiscais são aptos 

a receber o código de certificação e a declaração FSC. 

Evidenciou-se que os procedimentos de ajuste de carga não deixam clara a 
metodologia a ser seguida para evitar a mistura de madeira certificada e controlada. 

No COCB foi identificada a mistura de madeira certificada à controlada no ajuste de 

carga de um caminhão, aplicando-se o NCR #08/2012. 

Critério 8.4 – Os resultados do monitoramento devem ser incorporados na implantação e revisão do 

plano de manejo. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

O plano de manejo prevê alterações anuais em função de análise crítica de 

resultados de monitoramentos programados. Os registros das modificações serão 

examinados pela certificadora em monitoramentos anuais, se o empreendimento 

obtiver a certificação FSC. 
As modificações do plano de manejo serão implantadas nas operações de manejo 

nas atividades florestais, segundo o descrito no plano de manejo. A implantação de 

campo das modificações do plano de manejo será examinada pela certificadora em 
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monitoramentos anuais, se o empreendimento obtiver a certificação FSC. 

Critério 8.5 – Respeitada a confidencialidade das informações, os gestores florestais devem 

disponibilizar para o público um resumo com os resultados dos indicadores de monitoramento, 
incluindo aqueles listados no Critério 8.2. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

Os resultados de monitoramentos operacionais, ambientais e sociais estão descritos 

na parte final do resumo público. 

Princípio 9 – Manutenção de Florestas de Alto Valor de Conservação 

Critério 9.1 – Uma avaliação para determinar a presença de atributos consistentes com florestas de alto 

valor de conservação será realizada de forma apropriada à escala e intensidade do manejo florestal. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

O empreendimento efetuou um levantamento consistente de AVCs, incluindo o 
estabelecimento de parâmetros próprios para cada atributo definido pela ProForest 

e pela HCV Network e a consideração de todos os remanescentes presentes na 
unidade de manejo florestal. 

Os AVCs definidos foram localizados e mapeados. Para o levantamento de AVCs 

foram consultadas diferentes fontes de informações, incluindo imagens da empresa 
e de instituições e órgãos ambientais públicos e não governamentais, bem como 

estudos e monitoramentos efetuados nas áreas sob análise. 

O levantamento foi conduzido por uma equipe interna, multidisciplinar e qualificada, 

contando também com especialistas sociais e ambientais externos. 

Foram registradas as principais ameaças aos AVCs identificados e as medidas de 

proteção e monitoramento a serem mantidas. 

O diagnóstico da avaliação de AAVCs e as medidas de proteção estabelecidas 
contra as ameaças identificadas foram submetidos a uma revisão externa confiável 

por duas empresas de consultoria. 

Critério 9.2 – A parte consultiva do processo de certificação deve enfatizar os atributos de conservação 

identificados e as opções para a sua manutenção. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

O processo de consulta pública envolveu pesquisadores e especialistas (durante o 
processo de avaliação), grupos e pessoas com interesse especial em AVCs, como 

órgãos governamentais, ONGs conservacionistas, instituições de pesquisa e 
acadêmicas, entre outros, além de partes interessadas diretamente afetadas pelo 

manejo para validação dos AVCs 5 e 6. As partes interessadas consultadas foram 

registradas por meio do arquivamento dos documentos de envio da consulta. Os 

resultados das consultas foram tabulados e organizados em diferentes documentos. 

O empreendimento desenvolveu um resumo público do processo de avaliação de 

AVCs, com linguagem apropriada ao entendimento das partes interessadas 

consultadas. 
O resumo executivo, bem como as apresentações e os questionários utilizados nas 

diferentes consultas de AVCs ambientais descreveram as medidas de proteção e 

monitoramento dos AVCs em linguagem apropriada. As consultas públicas 
efetuadas trataram as AVCs sociais como potenciais, não descrevendo nem abrindo 

oportunidades de contribuição sobre as ações de proteção e monitoramento. Os 
questionários utilizados para a validação das AVCs 5 e 6 também não especificaram 
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estas ações ou disponibilizaram oportunidades para contribuições, aplicando-se 
uma observação sobre o tema (OBS #12/2012). 

Os modelos de questionários utilizados nas diferentes abordagens de consulta, na 
área ambiental e social, contemplaram questões específicas para a identificação de 

novos AVCs. 

A consulta pública sobre AVCs ambientais especificou perguntas sobre sugestões 
de gestão e monitoramento dos AVCs identificados. Sobre as consultas 

relacionadas aos AVCs 5 e 6 ver descrição de observação aplicada acima. 

Critério 9.3 – O plano de manejo deve incluir e implantar medidas específicas que assegurem a 

manutenção e/ou melhoria dos atributos de conservação aplicáveis, consistentes com uma abordagem 

de precaução. Estas medidas devem ser especificamente incluídas no resumo do plano de manejo 

disponível ao público. 

Conformidade  Não Conformidade  X NCR #(s) #11/2012. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

O plano de manejo e o respectivo resumo público apresentam uma descrição de 

medidas de gestão e proteção para os AVCs ambientais. As ações de proteção 

descritas, no entanto, foram específicas para AVCs ambientais, não contemplando 
os AVCs 5 e 6. Foi aplicada a OBS #13/2012. 

O empreendimento apresentou evidências de implantação de medidas de gestão e 
proteção de AVCs, inclusive para os atributos sociais. 

Na RPPN Restinga de Aracruz foram identificados diferentes impactos ambientais, 

incluindo sinais de incêndio antrópico pontual, presença significativa de lixo no ponto 
de embarque e seu entorno, abertura de trilhas diversas e evidências de coleta de 

materiais vegetais sem controle pela comunidade indígena vizinha (folhas de 

palmáceas). Embora se reconheça a complexidade da situação, considerando-se a 

existência de uma comunidade indígena que transita e se utiliza do local, foi 

aplicado o NCR #11/2012. 

Critério 9.4 – Monitoramentos anuais devem ser conduzidos para avaliar a efetividade das medidas 

empregadas para manter ou melhorar os atributos de conservação aplicáveis. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

O item 5.2 do levantamento de AVCs do EMF (“Identificação de Áreas de Alto Valor 

de Conservação na Fibria Celulose S/A – Unidade Aracruz”) apresenta uma tabela 
prevendo as principais medidas de gestão e monitoramentos previstas para cada 

atributo de conservação identificado. Para as áreas da Agril, com características 

típicas de áreas alagáveis e presença importante de espécies compatíveis com este 
ambiente, os monitoramentos previstos (avifauna e mastofauna) não atendem 

integralmente às características do ecossistema, aplicando-se a OBS #14/2012. 
A descrição de freqüência e intensidade dos monitoramentos propostos para cada 

atributo de AVCs apresentada no item 5.2 do levantamento de AVCs do EMF foi 

considerado adequado pela equipe de avaliação. 

O mesmo item 5.2 do levantamento de AVCs do EMF prevê inicialmente a 

realização de análises críticas anuais, respeitada a freqüência prevista para cada 

monitoramento estabelecido. 

Princípio 10 – Plantações 

Critério 10.1 – Os objetivos do manejo da plantação, incluindo objetivos de conservação e restauração 

de florestas naturais, devem ser explicitamente citados no plano de manejo, e claramente 
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demonstrados na sua implementação. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

Os objetivos do manejo são explicitados no item 2 – Apresentação do plano de manejo. 
Os objetivos do manejo para conservação e restauração de ecossistemas naturais são 

depreendidos do conteúdo do item 9 – Meio Ambiente. 

Ações de conservação e restauração de áreas degradadas para florestas naturais 
foram evidenciadas por meio do exame do planejamento das atividades florestais e das 

visitas de campo. 

Critério 10.2 – O desenho e a disposição física das plantações devem promover a proteção, restauração 

e conservação das florestas naturais, e não aumentar as pressões sobre as mesmas. No delineamento 

da plantação devem ser utilizados corredores de fauna, matas ciliares e um mosaico de talhões de 

diferentes idades e períodos de rotação, em conformidade com a escala das operações. A escala e a 
disposição dos talhões de plantio devem ser consistentes com os padrões dos talhões florestais 

encontrados na paisagem natural. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

O EMF apresentou ações que visam a conectividade entre remanescentes naturais, 

incluindo corredores com faixas de eucalipto e participação no projeto mosaicos 
florestais sustentáveis. O empreendimento faz o planejamento de talhões levando em 

consideração a disposição do terreno, sua cobertura vegetal e o formato de corpos 

d’água. 

Critério 10.3 – É preferível a diversidade na composição das plantações, de forma a intensificar a 

estabilidade econômica, ecológica e social. Tal diversidade pode incluir o tamanho e a distribuição 

espacial das unidades de manejo dentro da paisagem, o número e a composição genética de espécies, 

as classes de idade e as estruturas. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

Os plantios do EMF são realizados em áreas propícias para a atividade. Os talhões são 
configurados com tamanhos que proporcionem áreas mínimas para controles de 

crescimento e produção e não tão grandes que demandem longas extensões de área. 
O empreendimento recomenda a utilização de uma diversidade de clones para o 

mesmo projeto. Em muitos casos constatou-se também a variação de idades em 

talhões do mesmo projeto. 
Conforme descrito no indicador 6.9.1, o EMF busca novas espécies e desenvolve 

pesquisas de melhoramento genético para encontrar novos clones que sejam mais 

produtivos e adaptados às condições da região. 

Critério 10.4 – A seleção de espécies para plantio deve ser baseada na sua adequação geral ao local e 

na sua conformidade aos objetivos do manejo. De forma a melhorar a conservação da diversidade 

biológica, as espécies nativas são preferíveis às espécies exóticas no estabelecimento de plantações e 
na restauração de ecossistemas degradados. As espécies exóticas, que devem ser usadas somente 

quando seu desempenho é melhor que o das espécies nativas, devem ser cuidadosamente monitoradas 

para detectar anormalidades na mortalidade, nas doenças ou no aumento da população de insetos e 
nos impactos ecológicos adversos. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

O EMF apresentou uma lista de espécies nativas regionais com mais de setecentos 

nomes (Lista de Espécies Nativas da Mata Atlântica – Fibria – Unidade Aracruz-2012), 
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utilizadas para seu programa de restauração. Não são utilizadas espécies exóticas nos 
programas de recuperação de áreas. 

Critério 10.5 – Uma proporção da área total de manejo florestal, apropriada à escala da plantação e a ser 
determinada segundo padrões regionais, deve ser manejada de forma a restaurar o local a uma 

cobertura florestal natural. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

No Manual de ações operacionais de restauração florestal são descritas informações 

técnicas para as atividades de recuperação e restauração de áreas. O EMF apresentou 

um plano de longo prazo que visa a recuperação de cerca de 26 mil hectares até 2024. 

São realizados monitoramentos de qualidade nas áreas de recuperação 

Critério 10.6 – Devem ser tomadas medidas para manter e melhorar a estrutura dos solos, sua 

fertilidade e atividade biológica. As técnicas e taxas de colheita, construção e manutenção de estradas 

e caminhos, e a escolha de espécies não deverão resultar em degradação dos solos em longo prazo, ou 

impactos adversos na qualidade da água, quantidade ou desvio significativo nos padrões de drenagem 
de cursos d’água. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

O EMF possui procedimentos adequados para preparo do solo, preparação de 

estradas e técnicas de colheita. Faz também a análise de impactos ambientais das 

atividades, avaliando a condição do solo e adotando medidas mitigadoras para os 
impactos negativos identificados. Não foram evidenciadas situações de acúmulo de 

água ou erosão excessiva nas visitas de campo. 

O empreendimento não faz uso de fogo para preparo do solo. Conforme visitas de 

campo e entrevistas com funcionários do Centro de Tecnologia e do setor de meio 

ambiente florestal, não foram evidenciados impactos negativos na hidrologia local 

devido ao manejo do EMF. 

Critério 10.7 – Devem ser tomadas medidas para prevenir e minimizar ocorrências de pragas e doenças, 

fogo e introdução de plantas invasoras. Manejo integrado de pragas deve ser parte essencial do plano 

de manejo, com a adoção preferencial de práticas de prevenção e métodos de controle biológico em 
lugar de pesticidas químicos e fertilizantes. O manejo das plantações deve fazer todos os esforços para 

deixar o uso de químicos e fertilizantes, incluindo aqueles usados em viveiros. O uso de químicos está 
também tratado nos Critério 6.6 e 6.7. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

O EMF possui um sistema completo de monitoramento de formigas (ao longo do ciclo) 

e de pragas e doenças (com intervalos de sessenta a noventa dias). Os especialistas 

da área de Proteção Florestal com o envolvimento do Desenvolvimento Operacional e 

o apoio do Centro de Tecnologia trabalham com métodos que visam o manejo 

integrado de pragas e doenças. O EMF possui um plano consolidado de prevenção e 
controle de incêndios. Foram apresentados registros de uso dos produtos químicos e 

fertilizantes em relatórios anuais para as regionais ES, BA e MG. Nos relatórios são 

apresentadas informações referentes à listagem completa dos produtos utilizados, 
quantidade e métodos de aplicação, e a relação e quantidade de embalagens vazias 

devolvidas aos postos de recolhimento. 

Critério 10.8 – O monitoramento das plantações deve incluir a avaliação regular dos impactos 

potenciais (dentro e fora da UMF) sociais e ecológicos (ex: regeneração natural, efeitos nos recursos 
hídricos e fertilidade dos solos, e impactos na qualidade de vida), de forma apropriada à escala ou à 
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diversidade da operação, em complemento aos elementos citados nos princípios 8, 6, e 4.  Nenhuma 
espécie poderá ser plantada em larga escala até que provas locais e/ou a experiência tenha 

demonstrado que elas são ecologicamente bem adaptadas aos sítios, não são invasoras e não têm 
impactos ecológicos negativos significativos em outros ecossistemas. Atenção especial deve ser dada 

às questões sociais de aquisição de terras para plantações, especialmente a proteção de direitos locais 

de posse, uso ou acesso. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

Os procedimentos para compra e arrendamento de terras preveem a análise da 

documentação de propriedade do arrendante ou do proprietário vendedor. O histórico 

de ocupação das áreas pela antiga Aracruz é apontado como conflituoso por partes 
interessadas locais, mas não há indícios do emprego de tais práticas pelo 

empreendimento na atualidade. 

O EMF não realiza plantios em escala comercial de novas espécies sem antes testá-las 
e aprová-las. O Centro de Tecnologia é encarregado de empregar o máximo de 

pesquisas e experimentos antes de qualquer possibilidade de uso comercial de novos 
materiais. 

Critério 10.9 – Plantações estabelecidas em área convertidas de florestas naturais depois de novembro 
de 1994 normalmente não devem ser qualificadas para a certificação. A certificação pode ser permitida 

em circunstâncias nas quais exista suficiente evidência submetida ao certificador de que o 

gestor/proprietário não é direta ou indiretamente responsável por tal conversão. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 

(fortaleza/fraqueza) 

Ver comentários no critério 6.1, com aplicação da OBS # 09/2012. 

Utilizando-se de uma abordagem de precaução, o empreendimento determinou a 

ausência de responsabilidade somente para conversões realizadas pelo menos três 
anos antes da aquisição da propriedade. 
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3.3. Não conformidades identificadas e relatórios de não conformidade (NCRs) 
Uma não conformidade é uma discrepância ou falha identificada durante a avaliação, entre algum 
aspecto do sistema de gestão do EMF e um ou mais requisitos do FSC. Dependendo da 
gravidade da não conformidade, a equipe de avaliação a classifica como uma não conformidade 
maior ou menor. 
• Não conformidade Maior é resultante de uma falha fundamental para atingir o objetivo do 
critério. Uma série de não-conformidades menores de um requerimento pode ter um efeito 
cumulativo e ser considerada uma não conformidade maior. 
• Não conformidade Menor é uma não conformidade não-usual, temporária ou não-sistemática, 
para a qual os efeitos são limitados. 
 
Não conformidades maiores devem ser corrigidas antes que o certificado seja concedido. Não 
conformidades menores não proíbem a cessão do certificado, devendo ser cumpridas no prazo 
estipulado para a manutenção do certificado. 
 
Cada uma das não conformidades é abordada pela equipe de avaliação, aplicando-se uma ação 
corretiva. As NCRs são exigências com as quais as operações candidatas devem estar de acordo 
e que devem ser cumpridas nos prazos estipulados. 
 
NCR # 01/2012 Classificação da NC Maior  Menor X 

Norma e Requisito Padrão Interino Rainforest Alliance/Imaflora para Avaliação do Manejo de 
Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0) - Indicador 2.1.4. 

Seção do Relatório Anexo II. 

Descrição da não conformidade e evidências relacionadas 

2.1.4 O EMF mantém resumos da situação fundiária de cada propriedade ou posse. 
 

A planilha de controle apresentada pelo empreendimento, contendo a situação fundiária de todas suas 

propriedades e posses, apresentou informações imprecisas. 
As informações contidas nesta planilha apresentaram inconsistências quando comparadas com as 

informações contidas em certidões de matrículas de imóveis. 
Foram identificadas matrículas com averbação inferior a 20% e com compensações de áreas averbadas de 

forma equivocada, consideradas como regularmente averbadas pelos controles internos do 

empreendimento. 
Solicitação de ação corretiva O EMF deve implementar ações corretivas para demonstrar conformidade 

com os requisitos referenciados acima. 

 

Nota: ações corretivas efetivas devem focar no encaminhamento da 

ocorrência descrita na evidência acima, bem como eliminar e prevenir a 

causa principal com o objetivo de não haver a recorrência da não-
conformidade. 

Prazo para a adequação  Até o próximo monitoramento. 
Evidências fornecidas pelo 
empreendimento 

PENDENTE 

Informações obtidas para 
avaliação das evidências 

PENDENTE 
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Situação do NCR ABERTA 
Comentários (opcional) N/A. 

NCR # 02/2012 Classificação da NC Maior  Menor X 

Norma e Requisito Padrão Interino Rainforest Alliance/Imaflora para Avaliação do Manejo de 
Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0) – Indicador 4.2.3. 

Seção do Relatório Anexo II. 

Descrição da não conformidade e evidências relacionadas 

4.2.3 O EMF deve garantir o fornecimento de alimentação e água, em quantidade e qualidade compatíveis 

com as atividades desenvolvidas, aos trabalhadores próprios, terceiros e subcontratados. 
 

Entrevistas com os trabalhadores nas frentes operacionais evidenciaram reclamações generalizadas sobre 

a qualidade da alimentação. Em uma frente definida, foram evidenciadas também reclamações quanto à 

quantidade da alimentação fornecida. 
Solicitação de ação corretiva O EMF deve implementar ações corretivas para demonstrar conformidade 

com os requisitos referenciados acima. 
 

Nota: ações corretivas efetivas devem focar no encaminhamento da 

ocorrência descrita na evidência acima, bem como eliminar e prevenir a 
causa principal com o objetivo de não haver a recorrência da não-

conformidade. 
Prazo para a adequação  Até o próximo monitoramento. 
Evidências fornecidas pelo 
empreendimento 

PENDENTE 

Informações obtidas para 
avaliação das evidências 

PENDENTE 

Situação do NCR ABERTA 
Comentários (opcional) N/A. 

NCR # 03/2012 Classificação da NC Maior  Menor X 

Norma e Requisito Padrão Interino Rainforest Alliance/Imaflora para Avaliação do Manejo de 
Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0) – Indicador 6.1.1. 

Seção do Relatório Anexo II. 

Descrição da não conformidade e evidências relacionadas 

6.1.1 Durante o planejamento do manejo, o EMF deve, de forma documentada, identificar e avaliar 

aspectos e impactos ambientais relacionados às suas operações florestais, instalações locais de 
processamento, obras e outras atividades potencialmente causadoras de impactos ambientais negativos. 

 

Foi constatada a ausência de avaliação dos impactos ambientais potenciais causados à fauna pela 

existência de cercas no meio das áreas alagadas da Fazenda Agril, bem como a ausência de definição de 

medidas preventivas e mitigadoras no caso de constatação de impactos significativos. 
Solicitação de ação corretiva O EMF deve implementar ações corretivas para demonstrar conformidade 

com os requisitos referenciados acima. 

 

Nota: ações corretivas efetivas devem focar no encaminhamento da 
ocorrência descrita na evidência acima, bem como eliminar e prevenir a 

causa principal com o objetivo de não haver a recorrência da não-
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conformidade. 
Prazo para a adequação  Até o próximo monitoramento. 
Evidências fornecidas pelo 
empreendimento 

PENDENTE 

Informações obtidas para 
avaliação das evidências 

PENDENTE 

Situação do NCR ABERTA 
Comentários (opcional) N/A. 

NCR Maior # 04/2012 Classificação da NC Maior X Menor  

Norma e Requisito Padrão Interino Rainforest Alliance/Imaflora para Avaliação do Manejo de 
Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0) - Indicador 6.8.1. 

Seção do Relatório Anexo II. 

Descrição da não conformidade e evidências relacionadas 

6.8.1 O EMF deve respeitar as diretrizes do FSC sobre o não uso de OGM na Unidade de Manejo. 

 
Foi evidenciada a presença de mudas de OGM para fins experimentais no viveiro florestal do 

empreendimento. 
Solicitação de ação corretiva O EMF deve implementar ações corretivas para demonstrar conformidade 

com os requisitos referenciados acima. 
 

Nota: ações corretivas efetivas devem focar no encaminhamento da 

ocorrência descrita na evidência acima, bem como eliminar e prevenir a 

causa principal com o objetivo de não haver a recorrência da não-

conformidade. 
Prazo para a adequação  Antes da outorga de certificação. 

A avaliação deverá ocorrer por meio de exame de documentos. 

Evidências fornecidas pelo 
empreendimento 

Foi examinado o documento “NCR 4 – tratamento – revisão 01”, que 

incluiu a descrição das medidas tomadas para retirada das mudas do 

viveiro, incluindo evidências da definição do destino, notas fiscais de 

remessa, carta de comunicação de transferência à CTNBio e fotografias 

dos processos de carregamento e limpeza das instalações utilizadas. As 
medidas efetuadas foram consideradas suficientes para o encerramento 

da não conformidade. 
Informações obtidas para 
avaliação das evidências 

O empreendimento definiu formalmente localidades fora do escopo de 

certificação para o armazenamento de materiais geneticamente 

modificados a serem utilizados em pesquisas. Foram definidas áreas e 
instalações nos Municípios de Taquarivaí no Estado de São Paulo e 

Linhares, no Estado do Espírito Santo. Comprovou-se o envio das mudas 
por meio da apresentação das notas fiscais de remessa e de fotografias do 

processo de embarque das mudas. O órgão federal responsável pela 

fiscalização de atividades envolvendo organismos geneticamente 

modificados foi formalmente comunicado e as instalações utilizadas no 

viveiro do empreendimento devidamente desocupadas e limpas. 

As evidências apresentadas foram consideradas suficientes para o 

encerramento da não conformidade. 
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Situação do NCR ENCERRADA. 
Comentários (opcional) N/A. 

NCR # 05/2012 Classificação da NC Maior  Menor X 

Norma e Requisito Padrão Interino Rainforest Alliance/Imaflora para Avaliação do Manejo de 
Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0) – Indicadores 8.2.6 e 8.2.7. 

Seção do Relatório Anexo II. 

Descrição da não conformidade e evidências relacionadas 

8.2.6 O EMF deve dispor de procedimentos e/ou sistemas de monitoramento internos, documentais e de 

campo, para assegurar o cumprimento da legislação trabalhista e das cláusulas de acordos e convenções 
coletivas aplicáveis aos trabalhadores próprios, de empresas prestadoras de serviços, subcontratados, 

clientes compradores de madeira e seus contratados ou subcontratados atuando na unidade de manejo 

florestal. 

8.2.7 O EMF deve dispor de procedimentos e/ou sistemas de monitoramento internos, documentais e de 
campo, para assegurar o cumprimento da legislação de saúde e segurança ocupacional aplicável aos 

trabalhadores próprios, de empresas prestadoras de serviços, subcontratados, clientes compradores de 

madeira e seus contratados ou subcontratados atuando na unidade de manejo florestal. 
 

Foram evidenciadas lacunas na identificação ou no tratamento de irregularidades trabalhistas e de saúde e 
segurança ocupacional. 

Evidenciaram-se situações de ausência de ocasião para desconto de cheque pelos trabalhadores, variação 

do valor de benefícios, problemas com a qualidade de alimentação, não cumprimento da determinação do 
EMF para execução de descansos de quinze minutos entre jornadas de trabalho pelas EPS etc. 
Solicitação de ação corretiva O EMF deve implementar ações corretivas para demonstrar conformidade 

com os requisitos referenciados acima. 

 

Nota: ações corretivas efetivas devem focar no encaminhamento da 

ocorrência descrita na evidência acima, bem como eliminar e prevenir a 
causa principal com o objetivo de não haver a recorrência da não-

conformidade. 
Prazo para a adequação  Até o próximo monitoramento. 
Evidências fornecidas pelo 
empreendimento 

PENDENTE 

Informações obtidas para 
avaliação das evidências 

PENDENTE 

Situação do NCR ABERTA 
Comentários (opcional) N/A. 

NCR # 06/2012 Classificação da NC Maior  Menor X 

Norma e Requisito Padrão Interino Rainforest Alliance/Imaflora para Avaliação do Manejo de 

Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0) - Indicadores 8.2.6 e 8.2.7. 

Seção do Relatório Anexo II. 

Descrição da não conformidade e evidências relacionadas 

8.2.6 O EMF deve dispor de procedimentos e/ou sistemas de monitoramento internos, documentais e de 

campo, para assegurar o cumprimento da legislação trabalhista e das cláusulas de acordos e convenções 
coletivas aplicáveis aos trabalhadores próprios, de empresas prestadoras de serviços, subcontratados, 

clientes compradores de madeira e seus contratados ou subcontratados atuando na unidade de manejo 
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florestal. 
8.2.7 O EMF deve dispor de procedimentos e/ou sistemas de monitoramento internos, documentais e de 

campo, para assegurar o cumprimento da legislação de saúde e segurança ocupacional aplicável aos 
trabalhadores próprios, de empresas prestadoras de serviços, subcontratados, clientes compradores de 

madeira e seus contratados ou subcontratados atuando na unidade de manejo florestal. 

 
Constatou-se que o empreendimento não monitora o desempenho trabalhista e de saúde e segurança 

ocupacional de empresas subcontratadas por suas EPS e de empresas clientes (por exemplo, empresas 

compradores de madeira em pé). 

Foram evidenciadas nestas empresas situações de ausência de benefícios e meios de comunicação 

efetivos para operador de carregadeira, pagamentos por fora e ausência de pagamento de horas in itinere. 
Solicitação de ação corretiva O EMF deve implementar ações corretivas para demonstrar conformidade 

com os requisitos referenciados acima. 

 

Nota: ações corretivas efetivas devem focar no encaminhamento da 
ocorrência descrita na evidência acima, bem como eliminar e prevenir a 

causa principal com o objetivo de não haver a recorrência da não-
conformidade. 

Prazo para a adequação  Até o próximo monitoramento. 
Evidências fornecidas pelo 
empreendimento 

PENDENTE 

Informações obtidas para 
avaliação das evidências 

PENDENTE 

Situação do NCR ABERTA 
Comentários (opcional) N/A. 

NCR # 07/2012 Classificação da NC Maior  Menor X 

Norma e Requisito Padrão Interino Rainforest Alliance/Imaflora para Avaliação do Manejo de 

Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0) - Indicador 8.2.2. 

Seção do Relatório Anexo II. 

Descrição da não conformidade e evidências relacionadas 

8.2.2 O EMF deve estabelecer monitoramentos relativos a impactos ambientais sobre remanescentes 
naturais, fauna, flora, solos e recursos hídricos ocasionados pelas operações de manejo e deve monitorar a 

ocorrência de pragas e doenças, incêndios, espécies invasoras, eventos climáticos, entre outros. 

 

Os monitoramentos simplificados não são suficientes para avaliar os impactos quantitativos e qualitativos 

das operações sobre os recursos hídricos. 

Os monitoramentos quantitativos simplificados são efetuados por meio de levantamentos semestrais, não 

permitindo uma aferição quantitativa adequada ao longo do tempo. Estes monitoramentos, além disso, não 
permitem a aferição dos impactos de operações florestais relevantes, como preparo de solo, colheita, 

aplicação de agrotóxicos, entre outros, sobre os aspectos qualitativos e quantitativos dos recursos hídricos 
presentes na unidade de manejo. 
Solicitação de ação corretiva O EMF deve implementar ações corretivas para demonstrar conformidade 

com os requisitos referenciados acima. 

 

Nota: ações corretivas efetivas devem focar no encaminhamento da 
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ocorrência descrita na evidência acima, bem como eliminar e prevenir a 
causa principal com o objetivo de não haver a recorrência da não-

conformidade. 
Prazo para a adequação  Até o próximo monitoramento. 
Evidências fornecidas pelo 
empreendimento 

PENDENTE 

Informações obtidas para 
avaliação das evidências 

PENDENTE 

Situação do NCR ABERTA 
Comentários (opcional) N/A. 

NCR # 08/2012 Classificação da NC Maior  Menor X 

Norma e Requisito Padrão Interino Rainforest Alliance/Imaflora para Avaliação do Manejo de 

Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0) – Indicador 8.3.3. 

Rainforest Alliance Chain-of-Custody Standard for Forest Management 

Enterprises (FMEs) - V 4.0, Abril 2012) – FM 35, itens 1.2, 1.3 e 2.1. 

Seção do Relatório Anexos II e III. 

Descrição da não conformidade e evidências relacionadas 

Os procedimentos do EMF não apresentam os controles operacionais necessários para garantir a 

segregação de materiais certificados ao longo de todo o processo, especialmente no ajuste de carga para 

cumprimento da Lei da Balança realizado nos hubs e pátios. 

Evidenciou-se que os procedimentos de ajuste de carga não deixam clara a metodologia a ser seguida para 

evitar a mistura de madeira certificada e controlada. No COCB foi identificada a mistura de madeira 

certificada à controlada no ajuste de carga de um caminhão. 

São evidências objetivas os procedimentos: MG.01.01.009 v3.0 e MA.12.17.001. 
Solicitação de ação corretiva O EMF deve implementar ações corretivas para demonstrar conformidade 

com os requisitos referenciados acima. 
 

Nota: ações corretivas efetivas devem focar no encaminhamento da 
ocorrência descrita na evidência acima, bem como eliminar e prevenir a 

causa principal com o objetivo de não haver a recorrência da não-

conformidade. 
Prazo para a adequação  Até o próximo monitoramento. 
Evidências fornecidas pelo 
empreendimento 

PENDENTE 

Informações obtidas para 
avaliação das evidências 

PENDENTE 

Situação do NCR ABERTA 
Comentários (opcional) N/A. 

NCR # 09/2012 Classificação da NC Maior  Menor X 

Norma e Requisito Padrão Interino Rainforest Alliance/Imaflora para Avaliação do Manejo de 

Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0) – Indicador 8.3.1. 

Rainforest Alliance Chain-of-Custody Standard for Forest Management 
Enterprises (FMEs) (V 4.0, Abril 2012) – FM 35, item 2.2. 

Seção do Relatório Anexos II e III. 

Descrição da não conformidade e evidências relacionadas 
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O EMF não identificou todas as portas da floresta, deixando de apontar a pilha no talhão como a porta da 
floresta no caso de venda de madeira para serraria. 
Solicitação de ação corretiva O EMF deve implementar ações corretivas para demonstrar conformidade 

com os requisitos referenciados acima. 

 
Nota: ações corretivas efetivas devem focar no encaminhamento da 

ocorrência descrita na evidência acima, bem como eliminar e prevenir a 

causa principal com o objetivo de não haver a recorrência da não-
conformidade. 

Prazo para a adequação  Até o próximo monitoramento. 
Evidências fornecidas pelo 
empreendimento 

PENDENTE 

Informações obtidas para 
avaliação das evidências 

PENDENTE 

Situação do NCR ABERTA 
Comentários (opcional) N/A. 

NCR # 10/2012 Classificação da NC Maior  Menor X 

Norma e Requisito Padrão Interino Rainforest Alliance/Imaflora para Avaliação do Manejo de 

Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0) – Indicador 1.1.3. 

Seção do Relatório Anexo II. 

Descrição da não conformidade e evidências relacionadas 

1.1.3 Em caso de pendências administrativas ou jurídicas, o responsável pela unidade de manejo florestal 

deve agir para a sua resolução, listando as pendências, as providências tomadas e a serem encaminhadas 

e seus prazos de execução. O EMF deve monitorar o andamento de etapas dependentes da atuação de 

órgãos públicos. 

 
Não foi evidenciado um plano de ação para adequação aos requisitos do plano diretor do Município de 

Mucuri. 
Solicitação de ação corretiva O EMF deve implementar ações corretivas para demonstrar conformidade 

com os requisitos referenciados acima. 
 

Nota: ações corretivas efetivas devem focar no encaminhamento da 

ocorrência descrita na evidência acima, bem como eliminar e prevenir a 
causa principal com o objetivo de não haver a recorrência da não-

conformidade. 
Prazo para a adequação  Até o próximo monitoramento. 
Evidências fornecidas pelo 
empreendimento 

PENDENTE 

Informações obtidas para 
avaliação das evidências 

PENDENTE 

Situação do NCR ABERTA 
Comentários (opcional) N/A. 

NCR # 11/2012 Classificação da NC Maior  Menor X 

Norma e Requisito Padrão Interino Rainforest Alliance/Imaflora para Avaliação do Manejo de 
Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0) – Indicador 9.3.2. 
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Seção do Relatório Anexo II. 

Descrição da não conformidade e evidências relacionadas 

9.3.2 O EMF deve implantar as medidas e práticas previstas para manter ou melhorar os atributos de cada 

AVC e/ou reduzir ameaças a esses atributos. 
 

Na RPPN Restinga de Aracruz foram identificados diferentes impactos ambientais, incluindo sinais de 

incêndio antrópico pontual, presença significativa de lixo no ponto de embarque e seu entorno, abertura de 

trilhas diversas e evidências de coleta de materiais vegetais sem controle pela comunidade indígena 
vizinha (folhas de palmáceas). 
Solicitação de ação corretiva O EMF deve implementar ações corretivas para demonstrar conformidade 

com os requisitos referenciados acima. 

 

Nota: ações corretivas efetivas devem focar no encaminhamento da 
ocorrência descrita na evidência acima, bem como eliminar e prevenir a 

causa principal com o objetivo de não haver a recorrência da não-
conformidade. 

Prazo para a adequação  Até o próximo monitoramento. 
Evidências fornecidas pelo 
empreendimento 

PENDENTE 

Informações obtidas para 
avaliação das evidências 

PENDENTE 

Situação do NCR ABERTA 
Comentários (opcional) N/A. 

 
3.4. Cumprimento de ações corretivas (somente para recertificações) 
Esta seção descreve as atividades que o detentor do certificado deve desenvolver para solucionar 
cada relatório de não conformidade (NCR) que tenha sido aberto em auditorias prévias. Para cada 
NCR evidências são apresentadas, conjuntamente com a descrição da situação, usando as 
categorias abaixo. Falhas no cumprimento dos NCRs resultarão na mudança de categoria, p.ex. um 
NCR menor não cumprido será elevado a um NCR maior com tempo de cumprimento de até três 
meses com o risco de suspensão ou término do certificado se um NCR maior não for cumprido. A 
classificação abaixo é utilizada para indicar a situação dos NCRs: 

 
Status Explicação 

Encerrada A operação cumpriu com as exigências das NCR.   

Aberta A operação não cumpriu ou cumpriu parcialmente com as exigências da NCR.  

 
 Marcar caso não aplicável (não há NCRs abertas a serem revisadas). 

 
3.5. Observações 

 
Observações: podem ser identificadas quando aspectos ou estágios iniciais de um problema são 
identificados, não constituindo em si mesmos não conformidades, mas considerados pelo auditor 
como podendo levar a uma não conformidade futura se ações não forem tomadas pelo 
empreendimento. Uma observação pode ser um sinal de alerta sobre uma questão particular, que, 
se não for tratada, pode se transformar em um NCR no futuro (ou uma pré-condição ou NCR maior 
durante a recertificação). 
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OBS #01/2012 

Referência ao padrão: Padrão Interino Rainforest Alliance/Imaflora para 

Avaliação do Manejo de Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0) - Indicador 
1.1.2. 

Descrição das evidências encontradas: embora a maioria das prestadoras de serviços realize 
pagamentos por meio de depósitos bancários, evidenciou-se que algumas prestadoras efetuam o 

pagamento de seus funcionários por meio de cheque, sem o devido intervalo de meio período para seu 

desconto. 

Observação: é recomendável que o EMF corrija a situação evidenciada e previna a ocorrência de 

situações semelhantes no futuro. 

 

OBS #02/2012 

Referência ao padrão: Padrão Interino Rainforest Alliance/Imaflora para 

Avaliação do Manejo de Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0) - Indicador 

4.4.6. 

Descrição das evidências encontradas: embora o empreendimento venha realizando esforços para 

diminuir os contrastes entre benefícios concedidos, foram identificadas diferenças importantes entre as 

empresas prestadoras de serviços. 

Observação: é recomendável que o EMF corrija a situação evidenciada e previna a ocorrência de 

situações semelhantes no futuro. 

 

OBS #03/2012 

Referência ao padrão: Padrão Interino Rainforest Alliance/Imaflora para 

Avaliação do Manejo de Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0) - Indicador 

4.2.1. 

Descrição das evidências encontradas: embora determinado formalmente pelo empreendimento, foram 

evidenciados casos de não execução de dois intervalos intrajornada de quinze minutos por algumas EPS. 

Observação: é recomendável que o EMF corrija a situação evidenciada e previna a ocorrência de 

situações semelhantes no futuro. 

 

OBS #04/2012 

Referência ao padrão: Padrão Interino Rainforest Alliance/Imaflora para 

Avaliação do Manejo de Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0) - Indicador 
4.2.7. 

Descrição das evidências encontradas: máquinas utilizadas para adubação de cobertura e preparo de 
solo em algumas frentes de trabalho não oferecem proteção efetiva aos trabalhadores contra fatores 

ambientais como ataques de abelhas e poeira. 

Observação: é recomendável que o EMF corrija a situação evidenciada e previna a ocorrência de 

situações semelhantes no futuro. 

 

OBS #05/2012 
Referência ao padrão: Padrão Interino Rainforest Alliance/Imaflora para 
Avaliação do Manejo de Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0) - Indicador 

4.2.3. 

Descrição das evidências encontradas: embora o EMF determine a entrega da comida em horário 

próximo ao inicio do almoço, foram evidenciados alguns casos em que a alimentação foi conduzida pela 

manhã, juntamente com as turmas de trabalho. 

Observação: é recomendável que o EMF corrija a situação evidenciada e previna a ocorrência de 
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situações semelhantes no futuro. 

 

OBS #06/2012 

Referência ao padrão: Padrão Interino Rainforest Alliance/Imaflora para 

Avaliação do Manejo de Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0) - Indicador 

4.2.10. 

Descrição das evidências encontradas: foi evidenciada a presença, em uma única frente de trabalho, de 
um ônibus adaptado com pouco espaço disponível para o transporte dos trabalhadores. 

Observação: é recomendável que o EMF corrija a situação evidenciada e previna a ocorrência de 
situações semelhantes no futuro. 

 

OBS #07/2012 

Referência ao padrão: Padrão Interino Rainforest Alliance/Imaflora para 

Avaliação do Manejo de Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0) - Indicador 
4.2.6. 

Descrição das evidências encontradas: foram identificadas, em uma frente de trabalho, falhas no 
procedimento de colocação e retirada dos EPIs de aplicação de herbicidas costais nos horários de 

refeições. 

Observação: é recomendável que o EMF corrija a situação evidenciada e previna a ocorrência de 

situações semelhantes no futuro. 

 

OBS #08/2012 

Referência ao padrão: Padrão Interino Rainforest Alliance/Imaflora para 

Avaliação do Manejo de Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0) - Indicador 

4.2.8. 

Descrição das evidências encontradas: em uma frente de trabalho foi verificada a situação de um 

operador de carregadeira operando sozinho, sem ferramenta de comunicação efetiva. Ele portava aparelho 

de celular em local cujo sinal não existe ou é muito oscilante. 

Observação: é recomendável que o EMF corrija a situação evidenciada e previna a ocorrência de 

situações semelhantes no futuro. 

 

OBS #09/2012 
Referência ao padrão: Padrão Interino Rainforest Alliance/Imaflora para 
Avaliação do Manejo de Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0) - Indicador 

6.10.1. 

Descrição das evidências encontradas: embora a análise inicial indique que as áreas convertidas 

identificadas pelo empreendimento constituíam campos sujos em estágios iniciais de regeneração, não foi 
evidenciada uma caracterização específica do estágio sucessional dessas áreas. 

Observação: é recomendável que o EMF corrija a situação evidenciada e previna a ocorrência de 
situações semelhantes no futuro. 

 

OBS #10/2012 

Referência ao padrão: Padrão Interino Rainforest Alliance/Imaflora para 

Avaliação do Manejo de Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0) - Indicador 
6.4.3. 

Descrição das evidências encontradas: apesar das informações de georreferenciamento serem 
completas, não foi evidenciada a identificação, na base cartográfica, de estradas públicas que passam por 

dentro de APPs na unidade de manejo, de forma a monitorar impactos ambientais potenciais e tomar 

possíveis medidas de prevenção e mitigação em conjunto com as esferas públicas competentes. 

Observação: é recomendável que o EMF corrija a situação evidenciada e previna a ocorrência de 
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situações semelhantes no futuro. 

 

OBS #11/2012 

Referência ao padrão: Padrão Interino Rainforest Alliance/Imaflora para 

Avaliação do Manejo de Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0) - Indicador 

8.1.3. 

Descrição das evidências encontradas: embora exista a previsão de metas globais pelo 
empreendimento, não foram definidas metas relacionadas a cada monitoramento estabelecido. 

Observação: é recomendável que o EMF corrija a situação evidenciada e previna a ocorrência de 
situações semelhantes no futuro.  

 

OBS #12/2012 

Referência ao padrão: Padrão Interino Rainforest Alliance/Imaflora para 

Avaliação do Manejo de Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0) - 
Indicadores 9.2.3 e 9.2.5. 

Descrição das evidências encontradas: embora as consultas gerais sobre AVCs tenham sido 
consideradas satisfatórias quanto aos aspectos ambientais, elas trataram as AVCs sociais como potenciais, 

não descrevendo adequadamente nem abrindo oportunidades de contribuição sobre as ações de proteção 

e monitoramento. Os questionários utilizados para a validação das AVCs 5 e 6 também não especificaram 

estas ações ou disponibilizaram oportunidades para contribuições das comunidades afetadas. 

Observação: é recomendável que o EMF corrija a situação evidenciada e previna a ocorrência de 

situações semelhantes no futuro.  

 

OBS #13/2012 
Referência ao padrão: Padrão Interino Rainforest Alliance/Imaflora para 

Avaliação do Manejo de Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0) - 

Indicadores 9.3.1 e 9.3.3. 

Descrição das evidências encontradas: o resumo executivo, bem como as apresentações e os 

questionários utilizados nas diferentes consultas de AVCs ambientais descreveram as medidas de proteção 
e monitoramento dos AVCs em linguagem apropriada. As consultas públicas efetuadas, no entanto, 

trataram as AVCs sociais como potenciais, não descrevendo nem abrindo oportunidades de contribuição 
sobre as ações de proteção e monitoramento. Os questionários utilizados para a validação das AVCs 5 e 6 

também não especificaram estas ações ou disponibilizaram oportunidades para contribuições. 
Observação: é recomendável que o EMF corrija a situação evidenciada e previna a ocorrência de 

situações semelhantes no futuro. 

 

OBS #14/2012 
Referência ao padrão: Padrão Interino Rainforest Alliance/Imaflora para 
Avaliação do Manejo de Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0) - Indicador 

9.4.1. 

Descrição das evidências encontradas: o trabalho de avaliação da presença de AVCs na unidade de 

manejo do empreendimento apresentou a descrição das principais medidas de monitoramento para cada 

atributo de AVCs. Para as áreas da Agril, no entanto, com características típicas de áreas alagáveis e 

presença importante de espécies compatíveis com este ambiente, os monitoramentos previstos (avifauna e 

mastofauna) não atendem integralmente às características do ecossistema. 

Observação: é recomendável que o EMF corrija a situação evidenciada e previna a ocorrência de 

situações semelhantes no futuro. 

 

OBS #15/2012 Referência ao padrão: Padrão Interino Rainforest Alliance/Imaflora para 
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Avaliação do Manejo de Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0) - Indicador 
1.1.2. 

Descrição das evidências encontradas: embora o empreendimento tenha apresentado uma anuência do 
IBAMA para a realização de suas operações, foi evidenciada uma autuação com ordem de interrupção das 

atividades de colheita na zona de amortecimento do Parque Nacional do Descobrimento, fundamentada na 
não aceitação da documentação para regularização apresentada pelo empreendimento ao seu órgão 

gestor. A preocupação quanto ao cumprimento das exigências aplicáveis ao manejo no entorno de UCs 

também foi manifestada em entrevistas com outros profissionais atuantes na área. 

Observação: é recomendável que o EMF corrija a situação evidenciada e previna a ocorrência de 

situações semelhantes no futuro. 

 
 
3.6. Recomendação de certificação 
Com base no desempenho de campo, na consulta a partes interessadas, nas análises dos 
documentos do manejo e de outras evidências de auditoria, a equipe de avaliação 
Imaflora/Rainforest Alliance recomenda: 

 
Exigências de certificação atingidas;  

Com a aplicação da(s) NCR(s) abaixo 
Foi aplicada a NCR Maior #04/2012, encerrada antes da finalização do relatório. Foram 
aplicadas, adicionalmente, as NCRs 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11/2012. 

 

Exigências de certificação não atingidas; 
Conformidade(s) com NCR(s) maior(es) requerida(s) 

 

 
O EMF demonstrou que seu sistema de manejo está sendo implementado com consistência 
em todas as áreas florestais cobertas pelo escopo de avaliação 

Sim  
Não  

Comentários: N/A.  
Considerando o(s) relatório de não conformidades menores (se aplicável), o EMF demonstrou 
que seu sistema de manejo está sendo implementado com consistência em todas as áreas 
florestais cobertas pelo escopo de avaliação 

Sim  
Não  

Comentários: aplicada a NCR Maior #04/2012, encerrada antes da finalização do relatório. 
Foram aplicadas, adicionalmente, as NCRs 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11/2012. 

 

Problemas identificados como controversos ou de difícil avaliação. 
Sim  
Não  

Autos de infração e ações judiciais em andamento: 
A equipe de avaliação examinou o andamento de diversos autos de infração e processos 
judiciais, resumidos a seguir. A certificadora deverá acompanhar o desenlace de cada 
processo, reavaliando a ocorrência ou não de não conformidades após as decisões finais. 
 
1 – Autos de infração: 
- IDAF nº 05978/A, de 17/10/2003: este auto teve por objeto a execução de atividade de 
silvicultura, através de plantio de eucalipto, em uma área de 4,89 ha, em Vila Valério-ES, 
obrigada por termo de compromisso à formação de área de reserva legal, impedindo ou 
dificultando sua regeneração natural, em desacordo com o licenciamento emitido pelo IDAF. A 
empresa argumentou que, de acordo com o §2º do art.44 da lei 4.771/65, a recomposição da 
reserva legal pode ser realizada mediante o plantio temporário de espécies exóticas como 
pioneiras. Argumentou ainda que o tratamento destinado à área em questão não causou 
nenhum dano à sua regeneração, em processo. 
Na mesma autuação constou o objeto de uma supressão de 4,22 ha de vegetação nativa de 
mata atlântica, em estágio médio de regeneração, considerada reserva legal, na localidade 
denominada Araribóia, município de Vila Valério/ES, mais precisamente no AI 540, sem 
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autorização do IDAF. A empresa constatou falha na demarcação da área, o que implicou em 
erro no corte e elaborou prontamente um plano de ação corretiva. Alegou, ainda, que a área 
suprimida é menor do que a informada pelo órgão, questionando o valor da multa. 
A empresa apresentou sua defesa em 31/10/2003 e aguarda manifestação do órgão. 
 
Posicionamento: 
A utilização de espécies exóticas em reserva legal, desde que não interferindo no processo de 
recuperação da vegetação natural, constitui, se confirmada, infração administrativa sujeita a 
multa. Evidenciou-se, em campo e pelo exame de procedimentos, que a prática não é utilizada 
pelo empreendimento, que emprega espécies naturais de sua região para a recuperação de 
áreas. A questão de supressão de áreas naturais é tratada em tópico específico abaixo, neste 
mesmo item do relatório. Não foram identificadas não conformidades sobre o tema. 
 
- IBAMA nº 367156-D (02006.001040/2006-48), de 30/03/2006: implantação na Fazenda Santa 
Maria, localizada no município de Prado/BA, no entorno do Parque do Descobrimento de 
202,92 hectares de eucalipto sem a prévia anuência do IBAMA. O empreendimento alegou que 
o próprio IBAMA, órgão gestor da UC em questão à época, emitiu o ofício 063/2003, 
autorizando a realização dos trabalhos necessários à implantação da área, considerando a 
inexistência de danos ambientais. A empresa apresentou defesa em 20/04/2006 e aguarda 
manifestação do órgão. Paralelamente, foi ajuizada Ação Anulatória visando desconstituir o 
Auto de Infração. Os autos encontram-se em fase de apelação no TRF1ª região. 
 
Posicionamento: 
No caso em discussão, não há como antecipar a decisão administrativa e/ou judicial sobre a 
validade ou não da autorização recebida, restando à certificadora esperar pela decisão judicial 
sobre o tema. 
Embora o empreendimento tenha apresentado uma anuência do IBAMA para a realização de 
suas operações, foi evidenciada uma autuação com ordem de interrupção das atividades de 
colheita na zona de amortecimento do Parque Nacional do Descobrimento, fundamentada na 
não aceitação da documentação para regularização apresentada pelo empreendimento ao seu 
órgão gestor. A preocupação quanto ao cumprimento das exigências aplicáveis ao manejo no 
entorno de UCs também foi manifestada em entrevistas com outros profissionais atuantes na 
área, aplicando-se a OBS #15/2012. 
 
- IBAMA nº 098500-D (02009.003166/03-84), de 10/10/2003: implantação de cultura de 
eucalipto em 213 hectares, em Vila Valério-ES, com licença de operação expedida pelo IDAF, 
contrariando as normas da Resolução 237/97 do CONAMA, bem como da Resolução 01/86 do 
CONAMA, pela não elaboração de EIA/RIMA. A empresa alega que o licenciamento concedido 
é regular, de acordo com o art.10 da Lei 6.938/81 e § único do art. 53 do Decreto 4.124-N de 
12/06/97. No que tange ao EIA, a Resolução CONAMA 01/86 estabelece sua exigência apenas 
para empreendimentos em áreas superiores a 1.000 ha. A empresa apresentou recurso em 
22/04/2009 e aguarda manifestação do órgão. 
 
Posicionamento: 
A validade da licença expedida pelo órgão estadual do meio ambiente, bem como a 
aplicabilidade dos incisos XIV ou XVII da resolução CONAMA 01/86 são matérias para decisão 
judicial. Cabe à certificadora, no caso, aguardar as decisões finais do Poder Judiciário. Não 
foram identificadas não conformidades sobre o tema. 
 
- CRA nº 2007.006582/TEC/AIMU-0343, de 23/05/2008: operação de empreendimento florestal 
em desacordo com as condicionantes da licença de localização expedida pelo CEPRAM, 
deixando de estabelecer um cronograma para recuperação de áreas de preservação 
permanente e reserva legal para que estas áreas sejam recuperadas em um prazo de doze 
anos. A empresa apresentou o referido plano ao então CRA, contendo cronograma de 
execução, na data de 03/01/2001, anteriormente à autuação. A empresa ajuizou Ação 
Anulatória em 14/10/2009 e aguarda uma manifestação do Judiciário. 



 

FM-02 19 Abril 2012  Página 129 de 154 

 
Posicionamento: 
A documentação apresentada pelo empreendimento é compatível com as alegações efetuadas. 
A decisão, no entanto, não pode ser tomada pela certificadora, cabendo ao órgão estadual de 
meio ambiente ou ao Poder Judiciário. Não foram identificadas não conformidades sobre o 
tema. 
 
- CRA nº 2007.003741/TEC/AIMU-0177, de 26/07/2007: realização de averbação de reserva 
legal da propriedade BLOCO 01 - ALC-B em desconformidade com a legislação MP 2.166-67 
de 24/08/2001 em seu art. 16, parágrafo 4. A empresa alegou que considerou todos os critérios 
e instrumentos dispostos no § 4º do art. 16 da Lei 4.771/65 na identificação e demarcação da 
reserva legal, de modo que sua ação não importou em dano ou risco de dano ao meio 
ambiente. Alegou, ademais, a declaração, na certidão de matrícula do imóvel, de que a reserva 
legal averbada foi realizada em conformidade com termo de responsabilidade firmado junto ao 
IBAMA. A empresa apresentou recurso em 23/10/2011 e aguarda decisão do órgão. 
 
Posicionamento: 
A autuação vem sendo defendida com argumentos consistentes, cabendo uma decisão final ao 
órgão ambiental ou ao Poder Judiciário. Não foram identificadas não conformidades sobre o 
tema. 
 
- IBAMA nº 098743-D (02009.000876/2006-03), de 28/07/2006: destruição/desmatamento de 
floresta considerada de preservação permanente, num total de 0,86 hectares localizados no 
Córrego Farias, Linhares- ES. A empresa alega que obteve autorização do próprio IBAMA para 
o Plano de Retirada de eucaliptos em APP, apresentado àquele órgão com o objetivo de 
adequar os plantios ao afastamento determinado pela lei em vigor. A empresa apresentou 
defesa em 18/08/2006 e aguarda decisão do órgão. Paralelamente o MP-ES instaurou Inquérito 
Civil para apuração dos fatos, que culminou com a celebração de um Termo de Ajustamento de 
Conduta cujas obrigações assumidas já foram adimplidas pela empresa. 
 
Posicionamento: 
A resolução da autuação deve ser considerada resolvida com o cumprimento do mencionado 
Termo de Ajustamento de Conduta. A questão de supressão de áreas naturais é tratada em 
tópico específico abaixo, neste mesmo item do relatório. Não foram identificadas não 
conformidades sobre o tema.  
 
2 – Ações judiciais: 
- Ação Civil Pública nº 2005.50.01.001768-3, de 15/03/2005 (Fase x IEMA, IDAF, IBAMA e 
Aracruz Celulose: pleiteia i) a suspensão dos licenciamentos dos plantios realizados pela ex 
Aracruz Celulose incorporados à LO 03/99, a partir do ano 2000; ii) a exigência de elaboração 
de EIA/Rima de todas as áreas de plantio superiores a 100 ha e licenciadas a partir de 2000; e 
iii) o pagamento de compensação ambiental da Lei do SNUC. A empresa argumenta que: i) 
Não há irregularidade na reunião de várias áreas de plantio sob uma única licença (CONAMA 
237/97, art. 12 §2º); ii) O EIA somente deve ser exigido para áreas superiores a 1.000 ha 
(Resolução CONAMA 01/86, art.2º, XVII) e iii) ainda não há definição quanto à retroatividade 
da Lei 9.985/2000 (SNUC). A empresa apresentou defesa em 19/02/2008 e aguarda 
manifestação do Judiciário. 
 
Posicionamento: 
A ação vem sendo defendida dentro da normalidade jurídica pelo empreendimento e as 
matérias tratadas devem ser definidas por decisão judicial. Não foram identificadas não 
conformidades sobre o tema. 
 
- Processo nº 2003.50.01.017354-4, de 25/12/2003: ação movida pelo empreendimento, 
visando a desconstituição do auto de infração Nº AI 9836551, lavrado pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego contra a terceirização de atividades florestais no ES. O pedido foi julgado 
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procedente em 1ª e 2ª instâncias. A União apresentou Recurso Especial e aguarda decisão. 
 
Posicionamento: 
A questão da legalidade ou não da terceirização de atividades florestais gira em torno da 
discussão sobre a caracterização ou não de tais atividades como atividades-fim com relação à 
produção final de celulose e papel. As decisões judiciais têm variado caso a caso para o setor, 
não havendo um consenso judicial sobre o tema. Cabe à certificadora, além do 
acompanhamento da evolução desta ação e de outras eventualmente propostas sobre o tema, 
verificar o desempenho de campo de empresas terceirizadas atuando na unidade de manejo 
florestal submetida à certificação. Sobre as questões trabalhistas e de saúde e segurança 
ocupacional, do empreendimento e de suas prestadoras de serviços, ver comentários aos 
princípios 1, 4 e 8, bem como respectivas NCRs e OBS aplicadas. 
 
- Ação Civil Pública nº 32095-83.2012.4.01.3400, de 22/06/2012: pleito de abstenção de tráfego 
de caminhões de transporte de toras em rodovias federais com excesso de peso. A empresa foi 
citada em 07/08/2012 e estava elaborando sua defesa para apresentação no prazo legal à 
época da avaliação. 
 
Posicionamento: 
O atendimento à Lei da Balança vem sendo acompanhado pela certificadora. O 
empreendimento vem buscando continuamente a adequação às prescrições da lei, incluindo a 
instalação de dois pontos de pesagem, em Mucuri e em Conceição da Barra, o 
estabelecimento de um sistema de comunicação com as gruas, a definição e instalação de um 
sistema de marcação de fueiros, o controle de pesagens na fábrica visando a tomada ágil de 
ações e a reavaliação dos contratos com as empresas de transporte. 
A comunicação com o campo tem sido efetiva, propiciando a tomada de ações de correção na 
operação de carregamento. As novas balanças, por outro lado, aliadas à correção de cargas 
com gruas nos pontos de pesagem, imprimem um grau significativo de precisão, restando o 
problema dos locais com transporte direto à fábrica, sem passagem pelos pontos de pesagem 
intermediários. 
O empreendimento vem estudando diversas hipóteses adicionais para o aprimoramento do 
sistema, incluindo construção de um novo ponto de pesagem em Sooretama, aumento do 
período de permanência da madeira no campo ou em pátios intermediários, redução da tara 
dos reboques, instalação de células de carga nos semirreboques (não foi obtido sucesso na 
instalação de células de carga na grua), instalação de balança de saída da fábrica para 
controle da tara dos caminhões, reposicionamento do pino-rei, redução do uso de estradas com 
o aumento do transporte por barcaças, e ingerência junto aos órgãos normativos para 
consideração do transporte de toras como carga dinâmica e não como carga estática. 
Não foi viável o desenvolvimento de uma planilha de acompanhamento do peso por eixo. O 
desempenho com relação ao peso total bruto foi satisfatório, em especial para as regionais da 
Conceição da Barra e da Bahia. Para a regional de Aracruz os resultados deverão ser 
ampliados com a instalação das células de carga nas carretas. Não foram identificadas lacunas 
sobre o tema, embora devam ser acatadas as decisões judiciais definitivas estabelecidas pelo 
poder judiciário. 
 
- Inquérito Civil Público instaurado pelo Ministério Público do Trabalho, nº 
000126.2009.17.003/3, de 20/08/2007, diversas ações individuais de operadores de máquinas 
pleiteando indenizações por doença ocupacional: o inquérito civil público foi instaurado visando 
investigar irregularidades nas condições ergonômicas de operadores de máquinas florestais. O 
Ministério Público do Trabalho requisitou ao SESI a realização de análise das condições 
ergonômicas nas atividades de colheita da Fibria e propôs a celebração de um TAC. 
 
Posicionamento: 
A equipe de auditores analisou um conjunto de informações (entrevistas com sindicatos e 
trabalhadores, relatórios do departamento de Medicina do Trabalho do empreendimento) e 
constatou que os problemas relacionados a saúde ocupacional decorrentes de problemas 
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ergonômicos com operadores de máquinas de colheitas vem sendo investigados, analisados e 
tratados desde de 2008, quando foi instalado o comitê ergonômico da empresa, que 
acompanha e avalia as condições ergonômicas das atividades de trabalho no campo. Verificou-
se a realização de duas análises ergonômicas realizadas nas máquinas de operação de 
colheita (harvester e forwarder). 
Como medida de prevenção contra problemas de saúde decorrente das atividades com esforço 
repetitivo os estudos ergonômicos apontaram a necessidade de orientar os trabalhadores a 
realizarem pequenos intervalos de seis minutos a cada duas horas de jornada, além de realizar 
ginástica laboral no início da atividade. Nas entrevistas com operadores no campo verificou-se 
que estes realizam as pausas conforme as orientações. 
De acordo com o empreendimento sempre que ocorre uma queixa do trabalhador, são 
realizados exames médicos e procura-se identificar a origem do problema. Quando se 
estabelece o nexo causal entre a doença manifestada e a atividade executada pelo trabalhador 
são tomadas as medidas médicas e legais cabíveis em cada caso. 
Embora não tenham sido obtidas evidências objetivas suficientes para a aplicação de um NCR, 
caberá à certificadora acompanhar a evolução do inquérito civil público, incluindo a análise a 
ser efetuada pelo SESI e a eventual assinatura de um TAC. 
 
Documentação de posse e propriedade: 
O empreendimento apresentou um levantamento referente às propriedades que compõem o 
escopo candidato à certificação. As áreas incluídas no escopo de certificação (310.174 
hectares) possuem, integralmente, títulos de propriedade devidamente registrados em cartórios 
de registro de imóveis. Para uma área de 40.931 hectares, com títulos registrados somente 
junto a cartórios de títulos e documentos, o empreendimento não possui a regularização 
definitiva. Estas áreas, por consequência, não foram incluídas no escopo de certificação, 
aguardando os respectivos processos de regularização. O empreendimento vem efetuando, 
além disso, uma análise completa da cadeia sucessória de cada propriedade, visando 
descobrir eventuais irregularidades nos títulos legítimos registrados no livro dois de cartórios de 
registro de imóveis. A equipe de auditoria avaliou como viável a inclusão no escopo das 
propriedades que apresentaram alguma lacuna neste processo, uma vez que os imóveis em 
referência são baseados em títulos de propriedade legítimos e de boa fé, sem qualquer 
contestação quanto à sua posse ou propriedade. O empreendimento apresentou um 
cronograma para identificar e promover a regularização destas pendências e a certificadora 
deverá acompanhar o andamento destes processos nos próximos monitoramentos anuais, se 
obtida a certificação pelo empreendimento candidato. Foram examinados títulos de posse e 
propriedade, amostrados a partir da lista completa de títulos disponibilizada pelo EMF, incluindo 
certidões de inteiro teor e certidões descritivas da cadeia sucessória dos imóveis. Foram 
examinados também os onze contratos de arrendamento incluídos no escopo de certificação. 
Não foram identificadas não conformidades com relação ao tema. 
 
Comunidades indígenas: 
A aquisição de terras na região norte do Espírito Santo, pela antiga Aracruz Celulose iniciou-se 
na década de 60. Em portaria de 1979, a FUNAI declarou que 6.500 hectares no município de 
Aracruz eram terras de ocupação indígena. Decretos presidenciais homologaram como de 
ocupação e posse permanente dos índios uma área de 4.492 hectares — inferior em 2.008 
hectares à que fora declarada na portaria de 1979. Em 1981, após negociações, a Aracruz 
doou à FUNAI uma área de 1.696,1 ha, para complementação do montante declarado. 
Em 1994, a FUNAI, após novo estudo, identificou no município de Aracruz uma área total de 
18.070 hectares, sendo 14.270 hectares da área indígena de Caieiras Velhas e Pau Brasil e 
3.800 hectares da área de Comboios. No ano de 1998, o ministro da Justiça, optou por limitar a 
2.571 ha a ampliação dos territórios indígenas no município de Aracruz, que passaram a 
totalizar 7.061 hectares. Insatisfeitos com esta decisão, os índios invadiram as propriedades da 
Aracruz, as quais foram desocupadas pacificamente após liminar de reintegração de posse 
requerida pela empresa. Nesse mesmo ano os índios e a Aracruz Celulose celebraram um 
acordo reconhecendo as decisões judiciais. A então Aracruz ficou de financiar projetos de 
sustentabilidade dos índios pelo prazo de vinte anos. Durante os sete anos de vigência do 
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acordo, a Aracruz repassou aos índios mais de R$ 23 milhões. 
Em 1999, a Aracruz assinou com os índios um contrato de Fomento Florestal, abrangendo 
1.608 ha, o que transformou as comunidades indígenas nos maiores fornecedores individuais 
de madeira para a empresa. 
O acordo vigorou até maio de 2005, quando as tensões voltaram a crescer e os índios voltaram 
a invadir as áreas adicionais pleiteadas. Simultaneamente aos conflitos, a FUNAI constituiu um 
novo grupo de trabalho, com o objetivo de confirmar se os territórios indígenas Tupiniquim e 
Guarani no município de Aracruz eram, de fato, os mesmos identificados em 1994. Os estudos 
refeitos confirmaram que as terras de ocupação tradicional indígena tupiniquim e guarani no 
município de Aracruz cobriam uma área de 18.027 hectares, dos quais já se encontrava na 
posse e usufruto permanente das comunidades um total de 7.061 hectares. Embora a Aracruz 
Celulose tenha contestado o resultado dos estudos, estes foram confirmados pela justiça,que 
concedeu a área total de 18.027 hectares, dos quais 14.227 hectares referem-se à Terra 
Indígena Tupiniquim e 3.800 hectares à Terra Indígena Comboios. A decisão levou à 
celebração de um novo acordo entre a Aracruz e as comunidades indígenas. 
Este histórico é permeado por conflitos graves entre empresa e comunidades indígenas, que 
envolveram invasões de instalações da empresa, campanhas contrárias à identidade e os 
direitos indígenas e uma ação violenta de reintegração de posse, com consequências físicas 
entre os representantes indígenas e forte repercussão negativa, nacional e internacional, em 
especial entre os movimentos sociais organizados. 
Em 2007, é assinado um TAC entre comunidades indígenas, Aracruz, FUNAI e Ministério 
Público Federal, estabelecendo diferentes responsabilidades para as partes. A empresa retirou, 
a titulo de indenização pela ocupação de boa fé, todo o eucalipto plantado. Uma organização 
não governamental foi selecionada pela FUNAI, com a aprovação das comunidades indígenas, 
para a realização de um estudo etnoambiental para identificar as alternativas de uso da terra, 
visando à elaboração de projetos e programas de autossustentabilidade. A Fibria, empresa 
formada pela compra da Aracruz pela Votorantim Celulose e Papel, teve como 
responsabilidade o pagamento do estudo no valor limitado a R$380.000,00 (trezentos e oitenta 
mil reais) e a obrigação de financiar projetos dele resultantes, no montante global de R$ 
3.000.000,00 (três milhões de reais), já repassados integralmente às comunidades. 
A partir do encerramento do TAC a empresa contratou uma consultoria especializada em 
relações com comunidades indígenas para o estabelecimento de um novo modelo de 
relacionamento, visando adotar ações apropriadas para o desenvolvimento das comunidades. 
Ainda existe por parte das comunidades uma clara apreensão sobre os desafios de lidar com o 
novo território e com as questões sociais, econômicos e culturais existentes. Há um 
entendimento de ambas as partes de que está em curso a construção de relações de confiança 
e que os resultados a serem alcançados são de médio e longo prazo. 
A despeito da gravidade dos fatos históricos relativos ao tema, houve uma nítida mudança de 
postura do empreendimento com relação ao tratamento dado às comunidades indígenas, 
acompanhada por ações concretas de aproximação, diálogo e busca de alternativas viáveis de 
apoio. A certificadora avaliou que os fatos aqui narrados não são impeditivos à certificação do 
empreendimento. 
 
Produção do carvão e coleta de resíduos: 
Na região de divisa entre os estados da Bahia e do Espírito Santo a atividade de produção de 
carvão com uso de resíduos da colheita de eucalipto foi durante vários anos a principal fonte de 
subsistência das comunidades locais. Ao longo da última década, uma rede de produção ilegal 
de carvão foi estabelecida na região, envolvendo atores externos que organizaram uma cadeia 
de produção e comercialização do carvão para siderúrgicas dos Estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo, baseada no roubo de madeira das empresas produtoras da região. As práticas 
ilegais envolveram, entre outras ações, incêndios criminosos e roubo direto de madeira nas 
pilhas de toras através da cooptação das comunidades locais. Os atravessadores da madeira 
garantiam a cadeia produtiva ilegal, estimulando o roubo, fornecendo equipamentos e 
máquinas e comprando toda a produção. As condições de trabalho das pessoas envolvidas 
nesta atividade eram extremamente precárias, sem qualquer condição de higiene, saúde e 
segurança, envolvendo a utilização de trabalho infantil e situações de trabalho degradante. As 
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máquinas, caminhões e outros equipamentos apresentavam péssimas condições, havendo 
relatos e registros de acidentes com vítimas fatais na atividade de transporte. 
A realidade socioeconômica das comunidades locais, sem alternativas suficientes para gerar 
emprego e renda para um número maior de pessoas, foi um fator que contribuiu para que a 
cadeia ilegal do carvão se estabelecesse na região. 
As empresas florestais presentes na região buscaram diferentes alternativas para reverter a 
atividade ilegal, entre elas, a formação de cooperativas de carvoeiros locais com licença para 
retirada de resíduos da colheita, implantação de projetos de geração de renda, apoio a ações 
policiais, entre outros. Além disso, as empresas dispunham de serviços de segurança privada, 
o que gerava situações de conflito direto entre membros das comunidades, “carvoeiros” e 
representantes dessas empresas de segurança, chegando ao limite do advento de uma morte 
no mês de março de 2010 nas áreas da empresa Fibria ocorrida durante ação da empresa de 
segurança do empreendimento. O inquérito policial, aberto para investigar esta morte, ainda se 
encontra em trâmite, com indícios apontando até o momento para a hipótese de ocorrência de 
legítima defesa. 
Todas as tentativas de coibição do roubo e reversão das atividades não resultaram na extinção 
da produção ilegal de carvão. Numa articulação entre empresas, Ministério Público da Bahia e 
os governos da Bahia e Espírito Santo, que também viam nessa prática uma evasão de 
impostos estaduais, foram adotadas a partir de 2011 medidas de fiscalização, legais e policiais 
para enfrentar a rede de criminalidade instalada na região. 
Liderado pelo MP da Bahia formou-se um Grupo de Trabalho (GT) na principal região produtora 
e centro de operações da cadeia ilegal do carvão, o Picadão, divisa entre os Estados da Bahia 
e Espírito Santo. O GT do Picadão, como foi chamado, reuniu as empresas Fibria e Suzano, 
carvoeiros, a prefeitura do município de Mucuri, a polícia federal e o MP da Bahia, na busca de 
alternativas de trabalho e renda e na articulação da desmobilização dos fornos de produção de 
carvão. No GT do Picadão foram estabelecidos acordos para a contratação de duzentos 
carvoeiros e o investimentos em projetos de geração de renda e distribuição emergencial de 
cestas básicas às famílias dependentes do carvão por parte das empresas participantes. A 
ação de desmobilização dos fornos ocorreu em dezembro de 2011, comandada pela polícia 
federal. No Espírito Santo, O NUROC (Núcleo de Repressão ao Crime Organizado) foi o órgão 
que empreendeu ações de desmantelamento da atividade ilegal. 
Com as ações empreendidas pelos governos da Bahia e Espírito Santo, o comando da 
atividade criminosa deixou a região e as empresas passaram a estabelecer novo 
relacionamento com as comunidades locais. Atualmente as comunidades locais cujos 
moradores não estão inseridos no mercado de trabalho formal nem são beneficiários de 
projetos sociais de geração de renda, demandam a coleta dos resíduos da colheita para venda 
como madeira de energia para cerâmicas, padarias e outros. A empresa organizou a 
distribuição de áreas de coleta de resíduos para as comunidades locais e está investindo em 
outros projetos de geração de renda, especialmente agrícolas, na tentativa de impedir a volta 
da atividade de produção de carvão na região. A forte diminuição das atividades de produção 
de carvão trouxe consequências positivas, como a redução da violência na região e o fim das 
atividades clandestinas e insalubre, bem como negativas, em especial a redução de 
alternativas de geração de emprego e renda. Durante esta avaliação para certificação, foi 
avaliada a consistência e o alcance das ações sociais já implantadas e dos planos para sua 
expansão. Também foi avaliada a postura atual das equipes de vigilância, não sendo 
evidenciadas não conformidades com relação ao tema. 
 
Comunidades quilombolas: 
Atualmente, 32 comunidades de remanescentes quilombolas em todo estado do Espírito Santo 
estão em processo de reconhecimento pela Fundação Cultural Palmares. No Espírito Santo, o 
INCRA iniciou processos de identificação e delimitação de quatro territórios quilombolas que 
afetam a empresa Fibria no norte do estado. Desses processos, dois foram anulados pela 
justiça (Comunidades Linharinho e São Jorge). Um processo ainda não foi entregue pelo 
INCRA (Angelim) e outro foi recém publicado (São Domingos). Nestes dois últimos processos, 
a área pertencente à Fibria passível de desapropriação totaliza 15.732 hectares. 
As demais comunidades, enquanto aguardam a finalização dos processos, reivindicam a 
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devolução inicial de três mil hectares identificados como terras devolutas, que afirmam estar 
sobrepostas às áreas sob posse do empreendimento e também de outros produtores 
particulares. As comunidades locais consideram que essas terras permitiriam às famílias 
mudanças em suas condições de vida, na medida em que poderiam produzir não apenas para 
a subsistência, mas também excedentes para comércio. 
A equipe de auditores visitou as comunidades localizadas nos municípios de Conceição da 
Barra e São Mateus. Também conhecidos como complexo Sapê do Norte, esses municípios 
agregam em suas áreas rurais cerca de quarenta comunidades negras que se identificam como 
remanescentes de quilombolas e totalizam aproximadamente 1.100 famílias. 
No passado a economia dos municípios da região foi baseada na produção agrícola, pecuária e 
pesqueira. Com o fim da escravidão a economia concentrou-se na extração de madeira nativa 
da mata atlântica, passando posteriormente para a pesca de subsistência do camarão. Hoje, a 
economia da região é baseada na plantação de eucalipto e cana-de-açúcar, além do turismo. 
Atualmente, a exploração de petróleo promoveu o investimento em infraestrutura de malhas 
rodoviárias, viabilizando acesso a áreas pouco habitadas e investimento em estruturas 
educacionais e culturais. 
As entrevistas realizadas nas comunidades de remanescentes quilombolas (São Domingos, 
Angelim I e II, Linharinho, São Jorge, entre outras) e os documentos analisados apontaram 
uma complexa trama social que envolve disputas de interesses entre atores: Estado, 
proprietários agrícolas, empreendimentos florestais, movimentos sociais de luta pela terra, 
indígenas, movimento negro, centros de direitos humanos e organizações não governamentais 
nacionais e internacionais. 
A instalação do empreendimento gerou mudanças significativas na região, incluindo a alteração 
do perfil essencialmente rural da sociedade para um perfil urbano. 
Muitas comunidades são cercadas pelas plantações de eucalipto, cana-de-açúcar ou pasto. As 
comunidades quilombolas demandam recuperar o que eles entendem ser seu território e que 
apontam ter sido apropriado de modo indevido pela então Aracruz e outros proprietários. Para 
isso utilizam da estrutura jurídica de reconhecimento da comunidade como remanescente de 
quilombos e consequente direito de reaver seu território.   
A maioria das comunidades visitadas possui como principais fontes de renda a agricultura de 
subsistência, com o cultivo da mandioca para a produção de farinha e beiju, empregos 
informais, empregos nas empresas locais, ou ainda, coleta de resíduos florestais. A Fibria 
autorizou a coleta de resíduos de suas áreas de corte para a produção de lenha, optando 
atualmente pela organização de cada comunidade em associações e estabelecendo regras 
para o acesso às áreas comercialização da madeira. A empresa está, adicionalmente, 
investindo em projetos de geração de renda, visando assegurar que as comunidades 
encontrem alternativas à atividade de produção de carvão. 
A empresa promoveu uma mudança de postura com relação às comunidades quilombolas nos 
últimos anos. Foram estabelecidos canais de diálogo e desenvolvidos projetos de geração de 
renda, como já citado, além da criação de um grupo de trabalho que acompanha a implantação 
dos projetos e visa qualificar o debate para discutir de forma organizada a questão fundiária 
junto a essas comunidades. Não foram identificadas lacunas sobre o tema, que deverá ser 
acompanhado durante os monitoramentos anuais. 
 
Movimentos sociais de luta pela terra – MST: 
Entre os anos de 2007 e 2010 o empreendimento teve um total de onze mil ha de suas áreas 
de plantio (cinco fazendas) ocupadas pelo MST - BA. O processo de negociação para 
resolução do conflito encaminhou-se a partir da mudança de postura do empreendimento com 
relação aos casos de ocupação de terras (que antes ocorria somente por meio das vias 
jurídicas), contando com o importante trabalho de intermediação efetuado por um grupo de 
pesquisas da ESALQ. As negociações envolveram representantes da empresa, do MST e do 
INCRA que passaram a discutir as formas legais para a doação das áreas aos assentados e a 
implantação de um assentamento estruturado na busca da sustentabilidade e da criação de um 
modelo a ser replicado em outras situações. As negociações resultaram na disponibilização 
integral das áreas ocupadas aos acampados liderados pelo MST, a ser formalizada por meio 
de desapropriação a ser efetuada pelo Estado. Em contrapartida, o movimento suspendeu 



 

FM-02 19 Abril 2012  Página 135 de 154 

temporariamente outros processos de ocupação nas áreas do empreendimento. As 
negociações evoluíram, iniciando-se assim, uma segunda etapa do processo, incluindo a 
oficialização da disponibilização e o início dos trâmites jurídicos necessários para que as terras 
possam ser transformadas em assentamentos rurais de reforma agrária. O assentamento deve 
seguir o modelo de assentamento PDS – Projeto de Desenvolvimento Sustentável. 
O grupo de pesquisa da ESALQ é responsável pelo processo de implantação do projeto que 
prevê, além da doação da terra, o estabelecimento de uma escola de nível técnico voltada para 
a agroecologia, destinada por decisão do movimento ao benefício dos assentados e das 
comunidades do entorno.   
Atualmente, encontram-se em trâmite as seguintes etapas: 
1. Trâmites burocráticos a serem resolvidos junto ao INCRA e ao Estado para a efetivação e 
oficialização das terras de assentamento; 
2. Planejamento e construção do centro de formação do MST em uma das fazendas destinadas 
ao assentamento; e 
3. Realização de um diagnóstico das famílias que serão assentadas nessas terras, a fim de 
verificar a compatibilidade do perfil de cada família com as exigências do INCRA. 
As negociações, bem como os resultados alcançados representam um marco na história do 
relacionamento do setor empresarial com os movimentos sociais. A mudança de postura do 
empreendimento, a intermediação do meio acadêmico e a disposição do movimento para a 
negociação, sem abrir mão de seus ideais, representam um modelo a ser seguido. A 
certificadora deverá acompanhar a evolução do processo durante os monitoramentos anuais. 
 
Monocultivo do eucalipto e concentração de terras: 
As atividades de reflorestamento com a finalidade de produção de madeira para a fabricação 
de celulose utilizam em regra grandes extensões de áreas. O processo de desenvolvimento 
histórico e econômico regional configurou uma concentração de empresas dedicadas a esta 
atividade na região, ocasionando uma significativa concentração de terras. Embora este 
modelo econômico receba severas críticas de movimentos sociais regionais e internacionais, o 
FSC Internacional tem mantido em suas assembleias gerais a decisão de aceitação da 
certificação de tais atividades, tendo em vista principalmente os benefícios socioambientais que 
podem advir da aplicação efetiva dos padrões do FSC. O processo de certificação considerou 
as medidas socioambientais tomadas pelo empreendimento candidato para o tratamento de 
impactos derivados das operações de manejo florestal, incluindo aqueles indiretos, 
relacionados à escassez de oportunidades de geração de emprego e renda. 
 
Conversão de áreas: 
Foram identificados pelo empreendimento aproximadamente 459 ha (0,13% da unidade de 
manejo florestal), distribuídos em 25 projetos, em que pode ter acontecido a conversão de 
pequenas faixas de remanescentes nativos para plantações. As áreas sob análise perfazem 
uma porção pouco significativa do total da unidade de manejo. No entanto, considerando a 
confirmação da conversão dessas áreas, o empreendimento decidiu pela atualização na base 
cadastral dos talhões, a serem destinados à recuperação após a colheita e pela elaboração de 
um plano de recuperação para estas áreas. Considerando o montante de áreas destinadas à 
conservação pelo empreendimento e a restauração das referidas áreas de conversão, ficam 
evidenciados benefícios de conservação para a unidade de manejo. Não foram evidenciados 
indícios de ilegalidade intencional nos processos de conversão de áreas ocorridos na unidade 
de manejo. Por abordagem de precaução, no entanto, as referidas áreas foram retiradas do 
escopo pelo empreendimento candidato. Embora a análise inicial indique que as áreas 
convertidas constituíam campos sujos em estágios iniciais de regeneração, não foi evidenciada 
uma caracterização específica do estagio sucessional dessas áreas, aplicando-se a OBS # 
09/2012. 
 
Acesso a água, secamento de corpos d’água, contaminação por agrotóxicos: 
O tema é controverso e recorrente nas consultas a partes interessadas, em especial em função 
do fenômeno generalizado de secamento de corpos d’água, relacionado a questões 
multidisciplinares que incluem o uso e ocupação do solo, o aumento na demanda de água em 
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função do crescimento da população, a ausência de um zoneamento ecológico-econômico 
implantado, modificações climáticas, entre outros. A ciência florestal não confirma a suposição 
popular de que o eucalipto seca o solo, demonstrando que esta essência se comporta de forma 
semelhante a diferentes essências florestais durante seu desenvolvimento, reconhecendo, no 
entanto, que a adoção de técnicas equivocadas de manejo pode prejudicar o balanço hídrico 
de uma microbacia. O sistema FSC, por sua vez, demanda o monitoramento, prevenção e 
mitigação dos impactos ambientais causados pelas atividades de manejo florestal, de forma a 
contemplar a escala e intensidade de manejo do empreendimento. 
O empreendimento possui um monitoramento qualitativo e quantitativo aprofundado, em uma 
microbacia específica, e monitoramentos qualitativos e quantitativos simplificados, distribuídos 
de forma adequada nas diferentes situações edafoclimáticas da unidade de manejo. Foi criado, 
além disso, um grupo especialmente voltado ao atendimento de questões sobre água 
levantadas pelas comunidades, que executa um trabalho informativo e investigativo, propondo, 
quando for o caso, soluções práticas para as situações identificadas. 
As concentrações de agrotóxicos utilizadas nas operações de manejo florestal são pouco 
significativas, com remotas chances de contaminação dos cursos d’água presentes na unidade 
de manejo. O controle da presença de agrotóxicos deve ocorrer por meio dos monitoramentos 
qualitativos efetuados pelo empreendimento. Os monitoramentos simplificados de recursos 
hídricos não foram considerados suficientes para avaliar os impactos quantitativos e 
qualitativos das operações sobre seus recursos hídricos. Os monitoramentos quantitativos 
simplificados são efetuados por meio de levantamentos semestrais, não permitindo uma 
aferição quantitativa adequada ao longo do tempo. Estes monitoramentos, além disso, não 
permitem a aferição dos impactos de operações florestais relevantes, como preparo de solo, 
colheita, aplicação de agrotóxicos, entre outros, sobre os aspectos qualitativos e quantitativos 
dos recursos hídricos presentes na unidade de manejo, aplicando-se o NCR #07/2012. 
 
Pesquisa com OGM em áreas fora do escopo de certificação: 
É mantido pelo empreendimento um programa de pesquisas com organismos geneticamente 
modificados em áreas fora do escopo de certificação. Tais atividades possuem caráter 
investigativo e ocorrem em escala limitada. Os experimentos existentes possuem prazos 
definidos, compatíveis com os objetivos de pesquisa. 
A empresa fundamenta sua decisão sobre a pesquisa de OGMs na legislação vigente e em 
conhecimentos científicos atualizados, por meio da contínua avaliação dos impactos e ganhos 
econômicos, ambientais e sociais decorrentes da aplicação desta tecnologia, e do cumprimento 
de todos os procedimentos técnico-científicos necessários à eliminação dos potenciais riscos 
associados, acreditando que a engenharia genética de espécies florestais possa trazer 
benefícios à sociedade. 
Para exercer tais atividades o empreendimento conta com instalações, pesquisadores e 
parcerias focados na pesquisa e desenvolvimento de materiais geneticamente modificados de 
eucalipto, incluindo um laboratório autorizado pelo órgão federal responsável, o CTNBio, para 
realizar pesquisas em sistema fechado e controlado. O laboratório está localizado no município 
de Jacareí em área não pertencente ao escopo da certificação e que não gera nenhum risco de 
potencial contaminação com o material genético utilizado atualmente para os plantios 
comerciais nas áreas certificadas. Foi obtido também um certificado de biossegurança em 
nome de uma fazenda na região de Três Lagoas – MS. Devido à ausência de interesse em 
realizar experimentos de campo nesta fazenda, encontra-se em andamento o processo de 
solicitação de cancelamento do certificado junto ao CTNBio. 
Atualmente é mantida uma parceria com uma empresa de pesquisa, para a qual foram cedidas, 
por meio de contratos de comodato, áreas não certificadas para a realização de experimentos 
de campo com materiais geneticamente modificados de eucalipto. Estes experimentos seguem 
todas as recomendações legais exigidas no país, sendo devidamente controlados e 
autorizados pelo órgão federal competente. Os contratos de comodato das áreas onde estão 
sendo realizados os experimentos repassam toda a responsabilidade de manejo para a 
empresa de pesquisa parceira. Estas áreas não fazem parte do escopo da certificação. 
A certificadora tem conhecimento das instalações, locais e outros detalhes de experimentos 
com OGMs realizados pelo empreendimento ou em parceria. Tais informações, no entanto, são 
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mantidas em sigilo em razão de aspectos de biossegurança e de políticas de confidencialidade 
do empreendimento certificado. 
Foi evidenciada, durante a avaliação, a presença de mudas de OGM para fins experimentais no 
viveiro florestal do empreendimento, aplicando-se o NCR Maior #04/2012. Durante o processo 
de elaboração do relatório, o empreendimento certificado apresentou evidências objetivas 
suficientes para o encerramento do NCR aplicado (ver detalhes na seção 3.3 deste relatório).  

Tipo de certificado recomendado: 
 Manejo florestal e cadeia de custódia 
 Somente manejo florestal (sem CoC) 

 
Para manter a certificação, se obtida, o EMF será auditado anualmente no campo e deverá 
permanecer em conformidade com os Princípios e Critérios do FSC definidos por diretrizes 
regionais desenvolvidas pelo Imaflora / Rainforest Alliance ou pelo FSC. O EMF deverá também 
cumprir com as ações corretivas aplicáveis. Especialistas do Imaflora / Rainforest Alliance vão 
revisar o desempenho contínuo do manejo florestal e a conformidade com as ações corretivas 
descritas neste relatório anualmente, durante auditorias programadas e ao acaso. 
Como resultado do processo de certificação, foi aplicada uma não conformidade maior referente à 
presença em pequena escala de materiais genéticos modificados destinados à pesquisa nas 
áreas de viveiro do empreendimento. Como as ações corretivas foram tomadas de imediato pelo 
empreendimento e as evidências apresentadas à certificadora antes da finalização do relatório, a 
não conformidade foi encerrada no seu próprio corpo (ver a descrição do processo de verificação 
no item 2.5 e das evidências apresentadas e conclusões da certificadora no item 3.3 deste 
relatório). 
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4. INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO CLIENTE 

4.1 Descrição da propriedade e posse da terra 
As áreas incluídas no escopo de certificação (310.174 hectares) possuem, integralmente, títulos de 
propriedade devidamente registrados em cartórios de registro de imóveis. Desse total, cerca de 4.700 
hectares são manejados por meio de onze contratos de arrendamento, sendo o restante constituído por 
áreas próprias do empreendimento.  
4.2 Contexto legal e de regulamentação governamental 
As áreas da UMF candidata à certificação localizam-se nos Estados do Espírito Santo, Bahia e Minas 
Gerais. 
A União detém competência legislativa privativa quanto aos direitos fundiários e do trabalho. União, 
Estados e Municípios possuem capacidade legislativa tributária relativa aos impostos de sua 
competência. 
Sobre as matérias florestais e ambientais, o EMF obedece, concorrentemente, aos diplomas legais 
emitidos pelos poderes legislativos da União e dos Estados em que se situam as propriedades. 
Submete-se, além disso, a eventuais legislações municipais sobre o tema, desde que versem sobre 
assuntos de interesse local. 
O EMF deve obedecer, ainda, aos atos normativos emitidos pelas diferentes esferas do Poder Executivo, 
desde que legitimados por alguma das leis acima citadas. 
O IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), órgão executivo 
Federal, mantém atuação restrita. Temas relacionados a unidades de conservação e conservação da 
biodiversidade envolvem a atuação do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade). As incumbências administrativas relativas aos temas florestais e ambientais vêm sendo 
executadas, portanto, pelos órgãos ambientais estaduais (INEMA – Instituto do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos na Bahia, IDAF – Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal e IEMA – Instituto 
Estadual de Meio Ambiente no Espírito Santo e IEF – Instituto Estadual de Florestas e IGAM – Instituto 
Mineiro de Gestão das Águas em Minas Gerais), com o auxílio das Polícias Florestais (ou Ambientais) 
estaduais nas atividades de fiscalização. 
No contexto administrativo agrário/fundiário, atuam o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária) na esfera Federal e os Órgãos estaduais (CDA – Conselho de Desenvolvimento 
Agrário na Bahia, o próprio IDAF, no Espírito Santo e o ITER MG, em Minas Gerais). 
Os representantes dos Ministérios Públicos Estaduais exercem suas funções de proteção e fiscalização 
do cumprimento das leis do País e de defesa dos interesses difusos e coletivos da sociedade em geral, 
com destaque para o NUMA, grupo especializado em assuntos ambientais regionais.     
4.3 Contexto ambiental 
O sistema vegetacional da região considerada inclui as seguintes tipologias: floresta ombrófila densa 
(formação aluvial, terras baixas e submontana), floresta estacional semidecidual (formação aluvial e 
submontana), formação pioneira de influência fluvial, formação pioneira de influência marinha e formação 
pioneira de influência edáfica.  
Em geral, as áreas da empresa se encontram em situação de relevo plano a suave ondulado (com 
declividade geral menor que 3%). Os taludes das drenagens podem ou não se caracterizar como grotas. 
O aproveitamento para o plantio florestal pode ser feito até o limite de declividade previsto pela 
legislação (45%). Entretanto, em algumas áreas onde predomina o relevo plano, os plantios são 
efetuados preferencialmente em terrenos onde as operações são mecanizáveis (declividade menor que 
25%). No cadastro florestal as áreas de plantio são classificadas em plana (área mecanizável) e grota 
(área não mecanizável), para fins de controle operacional. 
O clima predominante nas áreas é tropical úmido, com estação chuvosa no verão e seca no inverno. Em 
áreas mais próximas ao litoral e ao longo de toda a costa a precipitação é mais bem distribuída ao longo 
do ano e não há uma estação seca pronunciada. 
São classes de solos dominantes nas áreas da Fibria Unidade Aracruz: 
a. Argissolo amarelo - é a classe de solo dominante em todas as regionais. São solos coesos, bem 
drenados, ocupam diferentes posições do relevo e a textura do horizonte B varia de média a muito 
argilosa, com predomínio de textura média. Inclui solos com horizonte B textural, com baixos teores de 
ferro, que se apresentam bastante adensados quando secos. Sua permeabilidade é baixa e tem teores 
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elevados de caulinita. 
b. Argissolo vermelho - ocorre esparsamente nas regionais São Mateus e Bahia (incluindo áreas de 
Minas Gerais), sendo facilmente visualizado pelo contraste da cor vermelha em relação à cor amarela, 
amplamente dominante na paisagem dessas regiões. A textura é média ou argilosa na superfície, com 
incremento no teor de argila em profundidade, para argilosa ou muito argilosa. 
c. Argissolo acinzentado - ocorre nas partes mais baixas da paisagem, em áreas levemente abaciadas. 
As cores acinzentadas abaixo do horizonte superficial são indicativas de falta de oxigênio sazonal para 
as raízes do eucalipto, ajudando a explicar as mortes destas plantas neste ambiente. 
d. Espodossolo - apresenta acentuada pobreza de macro e micronutrientes e elevada acidez, além de 
problemas de drenagem nas áreas onde o horizonte Bir está muito endurecido e encontra-se próximo à 
superfície. Devido à sua textura arenosa, é baixa a retenção de água, o que acarreta uma intensa 
lixiviação na época de chuvas e ressecamento rápido durante o período seco. 
e. Latossolo amarelo - são solos coesos, bem drenados e a textura varia de média a argilosa. Ocorrem 
ao norte e noroeste da área da regional Aracruz e em áreas muito restritas nas filiais de São Mateus e 
Sul da Bahia.  
4.4 Contexto socioeconômico 
 A Unidade de Manejo da Fibria se encontra em uma região que inclui municípios densamente 
urbanizados e inseridos na região metropolitana de Vitória, significativos centros regionais, como 
Teixeira de Freitas, Linhares e São Mateus, pequenos municípios basicamente agrícolas, como 
Montanha ou Vereda, por exemplo, e outros de grande base territorial, com forte presença da 
eucaliptocultura, como Conceição da Barra, Mucuri e Alcobaça. As principais atividades da região de 
atuação da Empresa são a pecuária, a agricultura e fruticultura (cacau, mamão, maracujá e melancia, 
entre outros), pesca (nos municípios localizados próximos ao litoral) e a eucaliptocultura. A atividade 
industrial está mais presente nos municípios de Aracruz, Serra, Teixeira de Freitas, Mucuri e São 
Mateus. O PIB per capita dos municípios da região, de R$ 12,2 mil, é 25% inferior à média nacional e à 
dos estados da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. As regiões da Costa das Baleias (Mucuri, Nova 
Viçosa, Caravelas Alcobaça, Prado e Teixeira de Freitas) e do Vale do Cricaré (São Mateus, Conceição 
da Barra e Pedro Canário) abrigam inúmeras comunidades pequenas, dispersas e desconectadas entre 
si, que apresentam fragilidades e problemas que são fatores de inibição ao seu desenvolvimento. Em 
grande parte, essas comunidades encontram-se cercadas por florestas plantadas. Nos últimos anos, 
houve uma redução das taxas de analfabetismo no país para todas as categorias de cor ou raça, mas 
subsistem grandes diferenças. Enquanto a taxa nacional de analfabetismo entre pessoas de 15 ou mais 
anos de idade era de 9,6% em 2010, nos municípios da área de influência direta da Fibria essa taxa é de 
16,1, variando de 5,6% (Serra, ES) a 30,9% (Vereda, BA). Em relação ao saneamento básico, embora a 
proporção de domicílios adequados (ligados à rede geral de esgoto ou fossa séptica, abastecidos por 
rede geral de água e com lixo coletado direta ou indiretamente por serviço de limpeza) tenha subido de 
34,9% em 2000 para 46,6% em 2010, somente doze cidades da região possuem índice igual ou superior 
à média nacional de 61,8%. Na grande maioria das residências rurais o abastecimento de água se dá 
por poços artesianos ou nascentes.  
4.5 Trabalhadores 
Número de trabalhadores incluindo empregados, tempo parcial ou trabalhadores sazonais: 
Total de trabalhadores 9.266 Trabalhadores (detalhe abaixo) 
- Trabalhadores de tempo integral locais (a:b) 8.571 Homens 695 Mulheres 
- Trabalhadores de tempo integral não locais (c:d) 0,0 Homens 0,0 Mulheres 
- Trabalhadores locais de tempo parcial (e:f) 0,0 Homens 0,0 Mulheres 
- Trabalhadores não locais de tempo parcial (g:h) 0,0 Homens 0,0 Mulheres 
Acesso dos trabalhadores a água potável no local de 
trabalho 

 SIM  NÃO 

Trabalhadores de tempo integral recebendo mais de U$2 
por dia  

 SIM  NÃO 

Número de acidentes sérios (últimos doze meses) 23 acidentes com afastamento.   
Número de fatalidades (últimos doze meses) 0,0 
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ANEXO I - Resumo público do plano de manejo 

1. Os principais objetivos de manejo florestal são: 

Objetivo principal: 

Melhoria no rendimento da Colheita e venda de tora 
Abastecimento de madeira de eucalipto para a Unidade Industrial ES, 
observando-se parâmetros de produtividade, qualidade, baixo custo, 
responsabilidade socioambiental, assegurando a sustentabilidade e a 
competitividade do empreendimento. 

Objetivo secundário: 
Alcançar a sustentabilidade do manejo florestal  
Descrever as práticas, responsabilidades e estratégias para alcançar a 
sustentabilidade do manejo florestal praticado pela Fibria - Unidade Aracruz. 

Outros objetivos: 

Agregar informações sobre os aspectos técnicos ; Boas práticas de Manejo ; 
Processos de Certificações 
Agregar informações sobre os aspectos técnicos, sociais e ambientais do 
processo florestal para profissionais da Fibria - Unidade Aracruz, prestadores de 
serviços (provedores) e demais partes interessadas. 
Apresentar as políticas e boas práticas de manejo florestal fundamentadas na 
estratégia da expansão da sustentabilidade. 
Apoiar os processos de Certificações Florestais. 

Composição da floresta: 

A produção florestal da Fibria ES baseia-se no manejo florestal de florestas plantadas de eucalipto para o 
abastecimento da Unidade Industrial para produção de celulose branqueada. As florestas são formadas 
predominantemente por híbridos de eucalipto obtidos a partir do cruzamento entre as espécies Eucalyptus 
grandis e Eucalyptus urophilla. Estas espécies e seus híbridos foram selecionados por melhor adaptação 
as condições locais após vários ciclos de melhorias e pesquisas. 
Descrição (es) do sistema (s) silvicultural (is) utilizados: 

Uso de amplas áreas de corte raso (>5 ha). 
Produção de mudas 
O empreendimento produz mudas clonais de eucalipto a partir de estacas de plantas superiores, 
preservando a uniformidade e as características originais da planta. 
Plantio e manutenção de florestas 
O programa plurianual de plantio, reforma e rebrota em áreas próprias e arrendadas é disponibilizado 
anualmente pelo plano de suprimento de madeira de longo prazo, no qual grande parte das restrições 
operacionais para condução da rebrota são inseridas no sistema de planejamento de longo prazo. Os 
resultados deste planejamento indicam os percentuais a serem manejados, uma vez que o resultado de 
corte do longo prazo é reotimizado pelo sistema de planejamento de médio prazo. Com base nos 
resultados do planejamento de médio prazo e seguindo as diretrizes para reforma e/ou rebrota são 
definidos os plantios a serem conduzidos nos próximos quatro anos. Eventualmente, poderá haverá 
pequenas alterações do ano de condução em função do plano de corte de curto prazo. 
O plantio de eucalipto inclui práticas de preparo de solo, cultivo mínimo (galhos e folhas são deixados no 
solo, evitando a erosão e melhorando a qualidade nutricional do solo), aplicação parcelada de fertilizantes, 
uso responsável de herbicida, irrigação, entre outras. 
2. Sistema silvicultural % florestal sobre este 

manejo 
Manejo de corte com idade uniforme  177.142 ha 
   Corte raso (área a ser manejada com corte raso) 177.142 ha 
   Abrigo de madeira 0,0 ha 
Manejo de corte com desbastes 0,0 ha 
   Desbaste seletivo 0,0 ha 
   Desbaste sistemático (colheita com menos de um hectare de área total) 
Outros tipos de manejo (explicar) N/A. 

0,0 ha 
0,0 ha 
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3. Operação florestal  
3.1 Métodos e equipamentos de colheita 
utilizados: 

A idade média de corte dos plantios é definida de acordo 
com a otimização do uso dos recursos florestais, obtida com 
o plano de suprimento de madeira de longo prazo. 
A colheita da madeira utiliza equipamentos florestais 
mecanizados (harvesters, forwarders, feller bunchers, 
clambunks e mesas slasher). 
Os produtos gerados pela colheita florestal são toras de 
madeira. 

3.2 Estimativa de sustentabilidade máxima para as espécies comerciais: Variável conforme 
disponibilidade 
determinada pelo 
planejamento de longo 
prazo do 
empreendimento. 

3.3 Explicação sobre os fundamentos para as estimativas e referências sobre as fontes de dados nos quais 
estão baseadas as estimativas de produção (i.e sistema de inventário, parcelas permanentes, tabelas de 
campo, etc.). 
Os resultados de produção florestal da Fibria são provenientes de informações de Inventário Florestal, ou 
de curvas de projeção ajustadas internamente a partir das medições de parcelas permanentes, ou de 
cubagens rigorosas realizadas nos plantios da própria empresa. Os dados convencionais de inventário são 
processados dentro de um sistema próprio (Módulo de Inventário Florestal do Sistema de Gestão Florestal). 
Para ajustes de equações e outros desenvolvimentos, são utilizados softwares estatísticos como o pacote 
‘R’. 
O planejamento florestal de longo prazo trata de decisões e restrições no nível estratégico através da 
otimização dos recursos florestais e logísticos de madeira no horizonte de dezoito anos. Os principais 
objetivos são: dimensionamento da área florestal, expansão da fábrica, definição de políticas de compra e 
permuta de terra, de fomento florestal e de compra de madeira de terceiros, garantia de atendimento das 
grandes restrições sociais e ambientais, abastecimento das unidades consumidoras (internas e externas), 
definição do período de corte, quantificação do fluxo de madeira nos modais de transporte, definição dos 
programas silviculturais, projeção do fluxo de caixa e maximização do valor presente líquido do processo de 
produção florestal.  
O planejamento florestal de médio prazo (tático), através da otimização dos recursos florestais, é 
responsável por garantir o abastecimento de madeira num horizonte de quatro anos, distribuídos 
semestralmente. Os principais objetivos são: definir os custos de utilização florestal, dimensionar o uso da 
rede de transporte, definir as transferências de recursos entre regionais, estudar os depósitos de madeira, 
quantificar o fluxo de madeira nos modais de transporte e estudar a viabilidade econômica da habilitação de 
novas redes de transporte. 
Para a estimativa do crescimento da floresta, são consideradas a análise de solo, clima e histórico de 
produtividade, gerando cinco classes de capacidade produtiva. Para cada classe de capacidade produtiva 
foram ajustadas curvas de crescimento, com dados oriundos de parcelas permanentes, gerando uma 
expectativa de produtividade a ser obtida de acordo com o manejo recomendado. Esta expectativa de 
produtividade é representada pelo incremento médio anual (IMA) em m³ de madeira sem casca/ha/ano. A 
estimativa do crescimento da floresta existente é obtida por meio de dados de parcelas temporárias e 
permanentes e ajustes de modelos matemáticos compatíveis com o crescimento da floresta em questão. 
As estimativas da floresta existente são realizadas pela área de inventário florestal e disponibilizadas para o 
planejamento florestal, que se utiliza desta informação para gerar as prescrições de corte da floresta. 
 
3.4 Estrutura organizacional e responsabilidades gerenciais, do nível hierárquico superior ao operacional 
(como a gestão é organizada, quem controla e toma as decisões, contrato dos empreiteiros, previsão de 
treinamento etc.): 
Estrutura Organizacional - Presidência, Diretoria e Gerência. 
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3.5 Estruturas das unidades florestais (divisões das áreas florestais em unidades de manejo, etc.). 
Estrutura Organizacional Silvicultura, Colheita e Logística Florestal. 
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3.6 Procedimentos de monitoramento (incluindo todos os produtos florestais, taxas de crescimento, 
regeneração natural, e condições da floresta, fauna e flora, impactos ambientais e sociais do manejo, 
custos, produtividade e eficiência do manejo florestal). 
Procedimentos da Fibria são disponibilizados no Sistema on line. 
Política de Gestão Integrada da Fibria; 
Aspectos e Impactos Ambientais dos Processos; 
PO.12.02.001 - Adubação; 
PO.12.02.002 - Controle a Formiga; 
PO.12.02.004 - Manejo Silvicultural; 
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PO.12.02.006 - Plantio; 
PO.12.02.008 - Preparo de Solo; 
PO.12.02.007 - Preparo de Área; 
PO.12.02.009 - Proteção Florestal; 
PO.12.02.010 - Trato Cultural; 
PO.12.03.001 - Controle da Qualidade das Atividades de Colheita; 
PO.12.16.006 - Controle de Qualidade do Inventário Florestal; 
PO.12.16.001 - Cubagem Rigorosa; 
PO.12.16.003 - Levantamento de Sobrevivência; 
PO.12.16.004 - Marcação de Árvores – Desbastes e Corte Raso para Serraria; 
MA.12.02.001 - Manual da Silvicultura; 
MA.12.13.001 - Manual de Gestão de Resíduos - Área Florestal; 
MA.12.01.001 - Manual do Viveiro; 
MA.12.03.002 - Manual de Manutenção Florestal – Colheita; 
MA.12.16.001 - Manual de Inventário Florestal; 
MA.12.17.002 - Manual de Manutenção – Transporte; 
MA.12.14.002 - Manual de Assistência Técnica em Projetos de Fomento Florestal; 
MA.12.14.001 - Manual de Gestão do Programa Poupança Florestal; 
MA.12.17.001 - Manual de Transporte e Movimentação de Madeira; 
MA.12.03.001 - Manual de Colheita Florestal; 
MA.12.09.001 - Manual de Estradas; 
MA.12.13.002 - Manual de Manejo para Conservação de Áreas Protegidas; 
MA.12.13.003 - Plano de Manejo Florestal; 
PO.12.16.008 - Planejamento de Uso do Solo; 
PO.12.13.001 - Licenciamento Ambiental Florestal; 
PO.12.01.002 - Comercialização e Cessão de Material Genético; 
PO,12.16.009 - Atualização Cadastral das Bases de Apoio Socioambientais; 
PO.12.04.001 - Comitê de Desenvolvimento Operacional Florestal; 
PO.12.04.002 - Gestão de Risco de Pragas Florestais; 
PO.12.13.003 - Procedimento para Tratamento de Ocorrência Arqueológica e Paleontológica. 
3.7 Estratégias de gestão para a identificação e proteção de espécies raras, ameaçadas e em perigo de 
extinção. 
Tecnologias em sustentabilidade - Plano de Manejo. 
A Fibria Unidade Aracruz utiliza as aves como indicadoras da biodiversidade em seu manejo florestal desde 
1993. Este trabalho consiste na realização de estudos e monitoramentos consistentes e sistemáticos de 
aves cobrindo toda a área de abrangência da Unidade a partir de projetos específicos. 
O armazenamento dos dados coletados em campo é feito no Banco de Dados Biodiversidade, principal 
ferramenta de gerenciamento e controle das informações das espécies da fauna e flora registradas nas 
áreas da Fibria, que consiste em um módulo computacional especializado disponível no Sistema de Gestão 
Florestal (SGF). 
A utilização deste Banco de Dados permite análises de séries temporais e a detecção de oportunidades de 
conservação, gerando recomendações para o manejo dos plantios de eucalipto que favoreçam a 
biodiversidade. 
Atualmente, na Unidade Aracruz, o Banco de Dados de Biodiversidade acumula mais de 140 mil registros 
de aves, mais de 164 mil horas/rede e mais de quinze mil aves anilhadas. Foram identificadas 540 espécies 
de aves, 79 espécies de mamíferos e 864 espécies de plantas. Nos estudos e monitoramentos de aves são 
utilizados os seguintes métodos: captura em rede ornitológica (anilhamento), censo por pontos, 
observações (sistemáticas ou assistemáticas), coleta de sangue e sexagem por análise de DNA para 
espécies sem diferenças externas de sexo. 
Estas informações também permitem realizar recomendações operacionais para o manejo, buscando a 
melhoria da qualidade ambiental dos plantios, a manutenção do equilíbrio da fauna e a melhoria da 
conectividade da paisagem. Estas recomendações já resultaram em ações de manejo como, por exemplo: 
- Manutenção de dormitórios de psitacídeos. 
- Emprego de árvores ponte para facilitar o trânsito de aves entre fragmentos. 
- Utilização de flora consumidas/dispersas por aves em programas de restauração ambiental. 
- Criação de RPPNs (Reservas Particulares do Patrimônio Natural). 
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- Estabelecimento de corredores de conexão entre fragmentos (nativos ou com eucalipto). 
- Contribuição na elaboração das listas estaduais de espécies ameaçadas. 
- Conservação de espécies ameaçadas de extinção. 
3.8 Medidas de proteção ambiental, i.e. zonas tampão para riachos, áreas ripárias, etc. Espécies e/ou 
habitats raras,  ameaçadas ou em perigo de extinção. 
Medidas de proteção descritas no Plano de Manejo: 
As atividades relacionadas à conservação da biodiversidade são realizadas de acordo com os objetivos 
gerais e específicos descritos no Plano de Manejo, que incluem: áreas de alto valor de conservação, 
manejo de paisagens, educação ambiental, conservação de espécies ameaçadas de extinção, restauração 
da reservas legais e áreas de preservação permanente, e monitoramento de impactos ambientais. 
Os recursos florestais da Fibria contribuem com a estabilidade ambiental (clima, solos, água e 
biodiversidade) e com a prestação de serviços da floresta como sequestro de carbono, valor paisagístico, 
capacitação e conscientização ambiental, proteção e conservação da biodiversidade (fauna e flora), 
formação de mosaico entre áreas naturais e plantio de eucalipto e proteção do solo e dos recursos hídricos. 
Estas áreas são mantidas com vegetação natural nos diversos estágios sucessionais. A locação das 
reservas legais prioriza áreas ao longo das APPs de forma a proteger os recursos hídricos e a zona ripária 
e conectar as reservas de vegetação natural. Os projetos de reserva legal são apresentados ao órgão 
ambiental para sua anuência, antes da definitiva averbação à margem da matrícula do imóvel. 
O monitoramento e controle de espécies exóticas invasoras em áreas de preservação permanente e 
reservas legais visam a estabilização e perpetuação destas áreas, priorizando a mínima intervenção e 
levando em consideração o estágio das espécies e sua ameaça ao ecossistema. 
O programa de restauração ambiental da Unidade Aracruz teve início em 2010 com foco na restauração 
dos processos ecológicos, que são responsáveis pela construção de uma floresta funcional sustentável. 
Tais ações são empregadas, prioritariamente, nas áreas de preservação permanente e reservas legais, 
visando atender à legislação, condicionantes das licenças de operação florestal e/ou procedimentos 
internos. 
O manejo é realizado por meio de plantio de espécies nativas da Mata Atlântica, condução da regeneração 
natural, enriquecimento e/ou técnicas específicas. Para as áreas cobertas com fragmentos florestais já 
estabelecidos com algum tipo de fator de degradação, o manejo pode ser feito por meio de proteção de 
borda, aumento efetivo e/ou manejo de plantas exóticas e/ou invasoras. 
Outras seções podem ser incluídas pelo EMF. 
A Fibria realiza a Gestão do Relacionamento com Comunidades por meio de uma série de ferramentas 
ilustradas na figura a seguir. Os dados e resultados da aplicação destas ferramentas são gerenciados pelo 
SISPART. 
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Na Fibria o investimento socioambiental é o repasse voluntário de recursos de forma planejada, monitorada 
e sistemática para ações e projetos sociais, ambientais e culturais de interesse público, que contribuam 
para o desenvolvimento das comunidades onde a empresa atua. Estão segmentados em quatro tipos de 
intervenção, conforme descrito a seguir. 
- Parceria: apoios pontuais de curto prazo com finalidade social que pressupõe contrapartida do solicitante 

e estão relacionados às operações, expertises e produtos oriundos do negócio da Fibria. 
- Doação: apoios pontuais de curtíssimo prazo que atendem a demandas de partes interessadas e que 

visam aproximação e fortalecimento das relações institucionais 
- Patrocínio: concessão de recurso financeiro, material e/ou serviço pela Fibria a um patrocinado, com o 

objetivo de viabilizar determinada atividade ou evento, sendo considerado um instrumento de 
comunicação. 

- Projeto: investimentos socioambientais, próprios ou apoiados, planejados e desenvolvidos no âmbito de 
determinado programa, tendo propósito e duração determinados (objetivos, metas, custos, prazos, 
indicadores e responsabilidades). 

A Fibria prioriza seus investimentos socioambientais em comunidades presentes nas regiões onde possui 
unidades industriais, plantios próprios, centros de operações florestais e em municípios com base 
significativa do programa de fomento florestal. Os investimentos devem ser originados, preferencialmente, 
dos processos de relacionamento e de engajamento comunitário. Além disso, devem possuir prazo 
determinado e estarem alinhados às políticas públicas, reforçando a ação de instituições e processos 
locais. 
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ANEXO II - Lista de verificação de conformidade ao padrão de certificação (Confidencial) 
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ANEXO III - Conformidade da cadeia de custódia FM-35 (Confidencial) 
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ANEXO IV - Lista de sítios visitados (Confidencial) 
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ANEXO V - Lista detalhada de partes interessadas consultadas (Confidencial) 
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ANEXO VI - Adendo dos revisores independentes (Confidencial) 
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ANEXO VII - Análise das condicionantes das derrogações de químicos 
(Confidencial) 
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ANEXO VIII - Mapa do EMF (localização geográfica) (Confidencial) 

 


