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ACP Ação Civil Pública 

APAD Áreas de Proteção Adicional 

APAE Associação de Pais e Amigos de Excepcionais 

APP Área de Preservação Permanente 

APRUNVE Associação dos Produtores Unidos Venceremos 

ARISBA Associação dos Revendedores de Insumos Agrícolas do Sul da Bahia 

ASI Accreditation Services International 

ATP Adenosina Trifosfato (P) 

AVC Alto Valor de Conservação 

B Bloco 

BA Bahia 

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

ºC Grau Celsius 

CB/CBE Controle Básico Eventual 

CE Controle Extra 

CM Controle de Manutenção 

BR Brasil 

CAR Corrective Action Request 

CAT Comunicado de Acidente de Trabalho 

CDA Coordenação de Desenvolvimento Agrário – Governo da Bahia 

CDB Convenção sobre Diversidade Biológica 

CEA Centro de Estudos Ambientais 

CEBRAP Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 

CEP Código de Endereçamento Postal 

CEPEDES Centro de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Extremo Sul da Bahia 

CEPOC Corredor Ecológico Porto Seguro/Cabrália 

CEPRAM Conselho Estadual do Meio Ambiente 

CERFLOR Sistema de Certificação Florestal Brasileiro 

CESAT Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador 

CFL Colheita Florestal 

CIPPA Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental 

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

CLT Consolidação das Leis do Trabalho 

COC Cadeia de custódia (Chain of Custody) 

CRA Centro de Recursos Ambientais 

CVA CAR Verification Audit 
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DDS Diálogo Diário de Segurança 

DERBA Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia 

DICE Dano, Infestação, Custo e Eficiência 

DIFIS Diretoria de Fiscalização e Monitoramento Ambiental 

DORT Distúrbio Osteo-muscular Relacionado ao Trabalho 

Dr. Doutor 

DU Dose Única 

EEP Escola de Engenharia de Piracicaba 

EFL Estradas Florestais 

EIA Estudo de Impactos Ambientais 

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

EMF Empreendimento de manejo florestal 

EPI Equipamento de Proteção Individual 

EPS Empresa Prestadora de Serviços 

ESALQ Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Universidade de São Paulo. 

FAO Food and Agriculture Organization 

FAVC Floresta de Alto Valor para Conservação 

FETAG Federação dos Trabalhadores na Agricultura 

FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

FISPQ Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos 

FLO Florestal 

FM Manejo Florestal (Forest Management) 

FSC Forest Stewardship Council ou Conselho de Manejo Florestal 

FTL Frente dos Trabalhadores Livres 

FUMEP Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba 

FUNAI Fundação Nacional do Índio 

FUNCATE Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais 

FUNDACENTRO Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho 

FURB Universidade Regional de Blumenau 

g Grama 

GUI Guidance 

ha Hectares 

i.a. Ingrediente Ativo 

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICMBio Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

IMA Instituto do Meio Ambiente 

Imaflora Instituto de Manejo Florestal e Agrícola 

INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

INEMA Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
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INSS Instituto Nacional de Seguridade Social 

ISO Organização Internacional para Padronização (International Organization for Standardization) 

IT Instrução Técnica 

ITTA Acordo Internacional sobre Madeiras Tropicais 

IUCN International Union for Conservation of Nature 

Kg Quilograma 

Km Quilômetro 

LAC Levantamento Antes do Controle 

LEEC Laboratório de Ecologia Espacial e Conservação 

LER Lesão por Esforço Repetitivo 

m Metro 

m2 Metro quadrado 

m3 Metro cúbico 

MAN/ME Manutenção/Monitoramento Específico 

mg Miligramas 

MG Minas Gerais 

MIPI Micro Porta Iscas 

MLT Movimento de Luta pela Terra 

mm Milímetro 

MMA Ministério do Meio Ambiente 

MP Ministério Público 

MPE Ministério Público do Estado 

MPT Ministério Público do Trabalho 

MRC Movimento de Resistência Camponesa 

MST Movimento dos Sem Terra 

NA ou N/A Não Aplicável 

NASA National Aeronautics and Space Administration 

NC Não Controle 

NCR Non Comformity Report (relatório de não conformidade) 

N/D Não disponibilizado 

NTFP Non Timber Forest Products (PFNM) 

NUMA Núcleo do Meio Ambiente (competência especializada do Ministério Público) 

OBS Observação 

OEA Organização dos Estados Americanos 

OGM Organismos Geneticamente Modificados 

OIT Organização Internacional do Trabalho 

OMS Organização Mundial da Saúde 

ONG Organização Não Governamental 

PARNA Parque Nacional 

PC Procedimento Corporativo 
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PCF Programa de Certificação Florestal 

P&C Princípios e Critérios 

PEFC Program for Endorsement of Forest Certification 

PFL Planejamento Florestal 

PFNM Produtos Florestais Não-Madeireiros 

PGA Programa de Gestão Ambiental 

PGRS Plano de Gerenciamento de Resíduos 

PL Plano 

PMA Programa Mata Atlântica 

PMF Plano de Manejo Florestal 

PO Procedimento Operacional 

PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

POL Política (Policy) 

PPF Programa do Produtor Florestal 

PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

PR Programa 

PRAD Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 

PREV Plano de Recuperação, Revegetação e/ou Enriquecimento da Vegetação 

PRO Procedure 

PROBIO Projeto Nacional de Ações Integradas Público-Privadas para Biodiversidade 

Prof. Professor 

PTEAS Projeto Técnico, Econômico, Ambiental e Social 

R Rua(s) 

RA Rainforest Alliance 

RAC, RA-Cert Rainforest Alliance Certified 

RADAM Radar na Amazônia 

RES Resíduos 

RH Recursos Humanos 

RIMA Relatório de Impactos Ambientais 

RL Reserva Legal 

RPPN Reserva Particular do Patrimônio Natural 

S Sul 

S.A. Sociedade Anônima 

SAC Solicitação de Ação Corretiva 

SAP Systems, Applications, and Products in Data Processing 

SERIN Secretaria de Relações Institucionais da Bahia 

SESMT Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 

SGI Sistema de Gestão de Informações 

SGS Société Générale de Surveillance 

SIL Silvicultura 
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SLIMF Florestas pequenas e com baixa intensidade de manejo (Small and Low Intensity Managed Forest) 

SMF Sistema de Monitoramento Florestal 

s/n Sem Número 

SOS Save Our Souls 

SP São Paulo 

spp. Espécies diversas 

SRTM Shuttle Radar Topography Mission 

SST Saúde e Segurança do Trabalho 

STD Standard 

STTR Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 

SUDENE Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

TAC Termo de Ajustamento de Conduta 

TC Termo de Compromisso 

TDE Tecnologia e Desenvolvimento 

Tel Telefone 

TER Terras 

TM Trademark 

TRF Tribunal Regional Federal 

TST Tribunal Superior do Trabalho 

UBS Unidade Básica de Saúde 

UFABC Universidade Federal do ABC 

UFSCar Universidade Federal de São Carlos 

UMF Unidade de Manejo Florestal 

UNESP Universidade Estadual de São Paulo 

UNICAMP Universidade Estadual de Campinas 

UNICEF United Nations International Children's Emergency Fund 

UNIMEP Universidade Metodista de Piracicaba 

USA United States of America 

USP Universidade de São Paulo 

VT Vermont 

W West (oeste) 

ZEE Zoneamento Ecológico Econômico 
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INTRODUÇÃO 

Este relatório apresenta os resultados de uma auditoria independente de avaliação de 
recertificação conduzida por uma equipe de especialistas representantes do Imaflora/Rainforest 
Alliance. O propósito deste processo de recertificação foi avaliar o desempenho ambiental, social 
e econômico do manejo florestal da Veracel Celulose S.A. 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 contendo 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. 
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1. ESCOPO DO CERTIFICADO 

1.1. Escopo do certificado 
 
Informações sobre o empreendimento de manejo flores tal: 
Nome legal do EMF: Veracel Celulose S.A. 
Jurisdição legal do EMF: Eunápolis, Estado da Bahia. 
Tipo de pessoa jurídica: Sociedade Anônima. 
Pessoa de contato (público) Luiz Henrique Tápia. 
Endereço: Fazenda Brasilândia, BA 275, Km 24 s/n – Zona Rural, CEP 45820-970. 
Tel/FAX/email: (73) 3166-8052; (73) 8802 7025 / luiz.tapia@veracel.com.br. 
Página eletrônica: www.veracel.com.br 
Período do relatório: Avaliação de recertificação Data 08 de março de 2013. 
 

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

 Nível 1 Nível 2 Espécies 

 W1 Rough Wood W1.1 Roundwood (logs) Eucalyptus grandis; 
Eucalyptus 
urophylla; 
Híbrido de 
Eucalyptus grandis 
e Eucalyptus 
urophylla (eucalipto 
urograndis). 

 W2 Wood charcoal         
 W3 Wood in chips or 

particles  
W3.1 Wood chips       

                                                   
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. 

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): 

UMF único. 

 
Classificação do tamanho da UMF com o escopo: N/A. 

 # de UMF Área florestal total da UMF 
< 100 ha             ha 
100 – 1000 ha             ha       
1000 – 10 000 ha             ha 
> 10 000 ha             ha 

Grupo 
ou 

UMF 
Múltiplo 

SLIMF UMF             ha 
Certificado de grupo: Lista de UMF ou membros do grupo incluídas no escopo do certificado descrito no 
Anexo IV-a : 
Certificado Único/Múltiplo UMF: Lista de cada UMF do escopo do certificado: 
UMF 
Nome/descrição 

Área Tipo da 
floresta 

Localização 
Latitude/Longitude1 

Região de Eunápolis, Bahia. 189.332 ha Plantações Latitude:             16°05’20” S 
Longitude:          39°24’29” W  
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 W4 Impregnated/treated 
wood  

W4.1 Impregnated roundwood       

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

W5.1 Flitches and boules       

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

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

comercial 
Corte anual 
permitido 

Safra atual 
(2011) 

Safra projetada 
para o próximo 
ano 

Eucalyptus spp. Eucalipto. Volume 
definido 
conforme 
planejamento 
de longo 
prazo. 

3.777.400 m3 N/D m3 

Total  N/A. m3 3.777.400 m3 N/D m3 
 
Total estimado de produção anual de toras 3.777.400 m3 
Total estimado de produção anual produtos NTFPs certificado: Não há produção de NTFP. 
(Lista de todos os NTFPs certificados por tipo de produção): 
Não há produção de NTFP. 

 
N/A. m3 

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

- Natural 95.716 ha 
- Plantação 83.546 ha 

Margens de rios e corpos de água 3.591,60 Quilômetros lineares 
 
 
E. Classificação da área florestal 
Área total certificada 189.332 ha 

1. Área total florestal 179.262 ha 
a. Área total de florestas de produção 83.546 ha 
b. Área total de florestas sem produção (sem colheita) 95.716 ha 

- Área de florestas protegidas (reserva 
absoluta) 

95.716 ha 

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

0,0 ha 

- Remanescentes florestais não produtivos 95.716 ha 

 

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

10.070 ha 

F. Propriedade/classificação do manejo  
Propriedade da terra Propriedade privada 
Gestão da posse (listar posse primária para certificados de grupo) Manejo privado 
A área certificada é:     Manejo privado 189.332 ha 
                                     Manejo público/do Estado 0,0 ha 
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                                     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 189.332 ha 
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 respe ctivas áreas (identificadas pela avaliação formal 
de AVCs do EMF) 
Código TIPOS DE AVC2 Descrição Área  
AVC1 Floresta que contém concentrações significativas, 

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

Os seis AVCs ambientais 
(RPPN Estação Veracel, 
Taquara, Santa Maria, Ipê, 
Imbiriba e Sucupira) foram 
enquadrados neste atributo, 
pois no diagnóstico de 
campo foram encontradas 
espécies ameaçadas e 
endêmicas de fauna. 

9.588,50  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. 

A RPPN (6.069 ha) e 
a Taquara (1.304,1 ha) são 
capazes de manter 
populações viáveis de 
muitas espécies silvestres. 

A Imbiriba e a Santa Maria, 
junto ao PARNA Pau Brasil, 
formam uma área contínua 
de vegetação nativa 
preservada. 

8.387,70  ha 

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

Todas as AVCs estão 
inseridas no Bioma Mata 
Atlântica. 

9.588,50 ha 

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

Os atributos identificados 
não foram considerados 
AVCs pelo EMF. 

0,0 ha 

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

Exploração de Piaçava pela 
comunidade de Ponto 
Central, município de Santa 
Cruz Cabrália, 
proporcionando geração de 
renda. 

170,0 ha 

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). 

O cemitério de Mundo Novo 
foi identificado como 
representativo de identidade 
cultural significativa para a 
comunidade. 

A exploração de piaçava 
pela comunidade de Ponto 
Central foi considerada uma 

170,0 ha 

                                                   
2A 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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atividade que representa 
uma identidade cultural 
entre a comunidade e o 
território. 

Número de locais significantes populações indígenas e/ou comunidades locais 02 
 
I. Uso de pesticida 

 O EMF não faz uso de pesticidas (excluir tabela abaixo) 
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 107.387,41 Kg 89.390,90 ha 
Uso de pesticidas não proibidos no último ano calendário  
Nome Quantidade # de hectares tratados 
Imidacloprida (Evidence). 12.916,47 Kg 28.965 ha 
 
 

 
PLANEJAMENTO 

FLORESTAL  
 

    
  

 

  Uso do Solo       

        

        

Áreas de plantio de eucalipto (ha)       

Própria 75.212    Própria 75219,21  

Arrendamento 5.940    Arrendamento 5939,751  

Área disponível para plantio 2.394    
Área disponível para 
plantio 2395,764  

Total 83.546    Reserva Legal 41006,9  

Áreas não destinadas ao plantio (ha)     Preservação Permanente 19534,7  

Reserva Legal 40.250    Estação Veracel 6062,936  

Preservação Permanente 18.887    Infraestrutura 8834,7  

Estação Veracel 6.063    Área protegidas adicionais 30350,34  

Infraestrutura 10.070       

Área protegidas adicionais 30.516       

Total 105.786       

Área Total no Escopo 189.332       
 
 
Tabela geral de uso do solo das áreas do escopo de certificação 

Código Imóvel APAD APP Infraestrutura RL RPPN 
Área Plantio 

(ha) 
Total 
Geral 

A001 COLORADO I 84,7 54,3 101,3 309,7 0,0 948,6 1.498,6 

A001E BOM JESUS III 44,0 23,7 11,3 46,2 0,0 55,8 181,1 

A001F COLORADO II 117,2 15,0 8,6 97,2 0,0 39,1 277,2 

A002 CARIRI 3,0 3,5 19,0 29,9 0,0 86,1 141,6 

A003 BELA VISTA/SANT.TRINDADE 21,0 28,0 22,8 47,5 0,0 122,5 241,7 
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A004 COLUMBIA E OUTRAS 109,8 183,3 106,6 355,3 0,0 1.020,8 1.775,9 

A005 ROMA 437,4 166,2 105,8 420,8 0,0 959,0 2.089,2 

A006 ALIANÇA 66,3 103,8 78,1 250,7 0,0 739,3 1.238,3 

A007 
NOVA 

EXTREMA/INDEPENDÊNCIA 
0,8 18,8 17,5 47,4 0,0 152,3 236,9 

A008 CËRREGO DO BANDEIRA III 52,1 34,0 23,3 75,4 0,0 185,8 370,6 

A009 SAYONARA 67,4 70,4 37,7 97,4 0,0 214,3 487,2 

A010 CAPIXABA 300,6 153,4 65,4 275,1 0,0 552,4 1.346,9 

A011 CONJUNTO HAWAÍ 261,4 222,7 79,9 297,5 0,0 625,8 1.487,3 

A012 SANTO ANTÈNIO 102,0 89,6 31,1 119,5 0,0 261,8 604,0 

A013 BOM JARDIM 53,4 33,6 17,2 0,0 0,0 98,5 202,6 

BE079A LIBERDADE A 286,3 67,1 20,5 138,3 0,0 226,7 738,8 

BE079B LIBERDADE B 41,9 16,2 4,3 40,2 0,0 50,9 153,6 

BE173 CANTO ALEGRE 95,4 23,7 25,7 0,0 0,0 111,3 256,1 

BE258B MACANAIBA B 14,7 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 

BE302 BOA LEMBRANCA 6,4 10,3 9,5 27,8 0,0 76,0 130,0 

BE309 SITIO SANTA RITA 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 17,5 

BE310 SITIO MADUREIRA 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 16,1 

BE353 FUTUROSA 28,3 38,4 14,8 38,3 0,0 70,4 190,2 

BE358 VITORIA 1,9 30,3 19,5 258,8 0,0 173,8 484,3 

BE365 EUCLIDES 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 

BE371 MUELLER 28,6 8,8 8,8 16,3 0,0 7,6 70,2 

BE372 PARAIZOLANDIA 28,3 14,6 4,4 43,9 0,0 4,2 95,4 

BE380A PANCADINHA A 93,0 17,3 7,7 67,4 0,0 33,2 218,7 

BE386 PENTA 34,1 3,0 11,3 0,0 0,0 66,3 114,7 

BE388A GRANDE RIO A 0,9 38,8 14,1 52,8 0,0 157,1 263,7 

BE388B GRANDE RIO B 0,2 0,0 0,4 0,2 0,0 8,5 9,3 

BE388C GRANDE RIO C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 

BE395 COPAIBA 47,7 49,1 13,7 177,3 0,0 110,7 398,5 

BE397 ARACI 118,3 45,0 19,6 59,8 0,0 86,4 329,1 

BE406 SANTA ROSA SUL 0,0 17,6 0,8 40,5 0,0 0,0 59,0 

BE408 TRAVESSIA 31,6 9,0 4,9 14,3 0,0 40,8 100,6 

BE410A PLANALTO A 16,2 17,1 11,3 13,7 0,0 215,5 273,8 

BE410B PLANALTO B 4,4 3,1 6,5 0,0 0,0 57,9 71,9 

BE414 SANTA RITA 6,4 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 8,0 

BE415 CRUZINHA1 6,7 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 8,9 

BE416 CRUZINHA2 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9 

BE418 JERUSALEM 3,8 3,4 1,2 6,1 0,0 6,5 20,9 

BE420 BOA UNIAO 1,7 9,8 1,4 26,7 0,0 8,4 47,9 

BE422 MARIA AUGUSTA 80,6 44,5 16,1 62,4 0,0 70,8 274,3 

BE426 MONTE VERDE 95,6 19,1 8,8 0,0 0,0 38,9 162,4 

BE427 RANCHO ALEGRE 6,9 17,6 13,1 83,4 0,0 110,6 231,7 
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BE430 OURO VERDE 28,5 57,2 19,3 191,9 0,0 146,0 442,8 

BE431 DUAS ALEGRIAS 9,6 58,6 28,2 53,6 0,0 178,9 329,0 

BE432A SAO JOAO II 92,0 60,4 19,3 50,5 0,0 110,3 332,5 

BE435 MARIANA 94,2 46,5 14,2 20,5 0,0 81,2 256,6 

BE440A PANAMA DE CIMA A1 0,7 8,6 3,7 8,9 0,0 19,5 41,4 

BE440B PANAMA DE CIMA B 15,3 25,0 12,9 68,4 0,0 101,5 223,0 

BE440C PANAMA DE CIMA A2 0,0 4,2 0,9 2,1 0,0 11,7 18,9 

BE441A SAO JOSE DAS POMBAS A 0,3 4,2 2,3 5,7 0,0 28,6 41,0 

BE442 PANAMA 1,8 55,5 7,9 32,1 0,0 147,0 244,4 

BE443 RECORDACAO 2,1 10,0 5,4 13,1 0,0 44,4 75,1 

BE446 SAO JOSE DAS POMBAS II 5,5 1,9 2,7 6,6 0,0 27,1 43,7 

BE449 REDENCAO 13,7 53,8 24,5 80,7 0,0 193,5 366,2 

BE450 RIO BRANCO 73,6 28,4 14,5 0,0 0,0 65,0 181,6 

BE451 MONTE ALTO 11,8 13,8 4,2 14,2 0,0 26,2 70,2 

BE452 AGUA FORMOSA 277,1 161,4 43,4 53,5 0,0 245,4 780,8 

BE457 SOSSEGO 161,5 45,5 16,0 0,0 0,0 90,5 313,5 

BE461 SANTA CLARA 12,8 30,6 6,6 67,7 0,0 37,9 155,5 

BE466 SAO JOSE DO RIO SALSA 6,6 26,4 11,3 87,4 0,0 53,3 184,9 

BE471 TRES LAGOAS 252,4 249,9 83,0 863,2 0,0 778,0 2.226,4 

BE472 NOVA VIDA 31,9 35,3 20,9 54,9 0,0 169,6 312,6 

BE475 MIRASSOL 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 

BE483 CRUZINHA 2,6 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 11,6 

BE486 GULOSO 23,3 6,0 4,8 0,0 0,0 35,7 69,9 

BE489 FORMOSA 19,4 8,7 3,8 22,5 0,0 15,6 69,9 

BE495 SAO PEDRO 32,5 93,2 29,3 296,9 0,0 153,9 605,7 

BE496 BOA SORTE 1,1 9,3 3,5 45,3 0,0 15,7 74,9 

BE499 BARRACAO 23,4 8,0 1,4 0,0 0,0 1,8 34,6 

BE502 CUBA ROSA 32,6 15,6 9,8 29,1 0,0 61,7 148,9 

BE506 SITIO CONSTELACAO 4,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 5,5 

BE507 N.SRA.CONCEICAO 142,5 86,8 19,2 137,4 0,0 196,5 582,4 

BE512 ENCANTADO 163,3 60,3 16,7 108,6 0,0 191,8 540,8 

BE525 CORREGO DO OURO 69,7 31,3 9,3 119,5 0,0 86,4 316,1 

BE532 SANTA LUZIA 9,4 21,2 6,3 69,3 0,0 26,1 132,2 

BE533 RANCHO ALEGRE 122,3 40,8 9,8 0,0 0,0 83,0 255,9 

BE541 ESTRELA DALVA 27,9 26,8 10,4 40,4 0,0 35,9 141,3 

BE542 SITIO QUATRO AMIGOS 1,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 1,7 

BE548 SAO JOSE DAS POMBAS 4,6 2,4 1,6 0,1 0,0 10,2 19,0 

BE549 JARDIM DAS ACACIAS 0,7 10,6 2,8 22,6 0,0 13,8 50,4 

BE552A NOVA AMERICA A 27,2 25,9 7,9 38,0 0,0 52,1 151,1 

BE556 MONTE VERDE 28,4 17,1 9,9 26,2 0,0 49,4 131,0 

BE566 BOA ESPERANCA 206,4 107,6 44,1 169,6 0,0 260,5 788,1 
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BE567 MONTE CRISTO A 42,4 9,8 6,2 0,0 0,0 41,5 99,8 

BE568 MONTE CRISTO B 4,4 5,8 3,0 0,0 0,0 25,7 38,8 

BE569 MONTE CRISTO C 61,9 15,9 7,5 68,7 0,0 50,7 204,8 

BE574 NOVO HORIZONTE 33,6 7,2 0,6 14,5 0,0 15,4 71,3 

BE575 PARAISO 10,2 10,9 1,6 14,0 0,0 31,2 67,8 

BE583 CORREGO DO OURO 23,7 30,0 7,6 36,0 0,0 70,4 167,6 

BE584 MARAVILHA 30,3 30,8 13,2 39,0 0,0 77,6 191,0 

BE600 LUA NOVA 42,4 15,6 9,2 31,9 0,0 60,0 159,1 

BE611 SITIO RENATA 2,3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 2,8 

BE614 LUMINOSA 15,1 10,5 4,3 13,0 0,0 22,1 64,9 

BE616 SEIS IRMAOS 1,9 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 2,4 

BE617 CAXANDO 6,6 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 8,3 

BE619 TIMIQUI 177,1 82,0 25,2 105,9 0,0 138,9 529,1 

BE631 CONJUNTO AVENTURA 92,5 109,6 21,9 85,7 0,0 116,9 426,7 

BE633 BOM JESUS 23,4 25,9 12,4 26,3 0,0 42,6 130,7 

BE646 DEUS E PAI 43,2 28,7 7,2 33,2 0,0 53,0 165,2 

BE647 BOA SORTE 3,4 4,4 1,0 4,6 0,0 8,6 22,0 

BE650 TAQUARA 109,8 100,9 0,0 932,2 0,0 0,0 1.142,8 

BE659 SAO FRANCISCO 0,0 0,4 0,8 2,0 0,0 2,2 5,4 

BE660 ROCADAO DO GUARANY 19,3 18,7 25,3 63,4 0,0 136,5 263,2 

BE666 SAO JOSE 9,3 3,3 10,6 0,0 0,0 46,2 69,4 

BE669 ESCONDIDO 17,0 16,2 3,5 22,7 0,0 53,3 112,7 

BE675 SANTO ANTONIO 4,1 13,7 4,4 0,0 0,0 78,7 101,0 

BE686 SITIO ALVORADA 7,5 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 9,4 

BE687 SITIO ESPERANCA 2,6 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,3 

BE700 SANTA IZABEL 53,1 78,3 17,6 64,2 0,0 73,6 286,8 

BE717 BOA ESPERANCA 21,4 9,0 2,8 17,3 0,0 36,0 86,5 

CA323 PEROLA 177,5 146,2 63,2 240,8 0,0 420,8 1.048,5 

CA333 CARICIA 138,6 18,0 11,3 0,0 0,0 72,3 240,2 

CA337 PARAGUAI 134,6 76,1 22,8 88,4 0,0 213,6 535,5 

CA419 IPANEMA 3,5 4,0 2,2 46,1 0,0 9,4 65,2 

CA501A SANTA RITA II 3,8 3,6 1,7 7,5 0,0 11,8 28,4 

CA518 FLORESTA 80,2 63,0 11,1 48,9 0,0 41,5 244,7 

EU019C MARAVILHA C 78,2 19,7 17,6 1,6 0,0 275,5 392,6 

EU022 VISTA NOVA 34,9 41,3 14,6 154,0 0,0 191,0 435,8 

EU032 CEDRO 560,6 391,4 177,0 764,8 0,0 1.771,8 3.665,6 

EU036A FORMOSA A 1,4 13,6 27,4 92,2 0,0 283,9 418,6 

EU036B FORMOSA B 0,2 6,2 1,3 40,1 0,0 8,2 55,9 

EU036C FORMOSA C 40,4 46,4 2,0 130,0 0,0 24,5 243,3 

EU036D FORMOSA D 1,7 5,2 0,8 12,1 0,0 11,3 31,0 

EU037A OURO VERDE A 18,5 7,8 1,2 1,3 0,0 13,5 42,2 
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EU037B OURO VERDE B 24,7 0,1 1,1 0,1 0,0 3,5 29,6 

EU038 SANTA HELENA 35,1 38,8 14,0 47,4 0,0 127,9 263,3 

EU123 PELITA 10,7 6,2 6,6 15,9 0,0 40,0 79,4 

EU127 CARMELITA 6,7 46,6 15,4 134,1 0,0 172,4 375,2 

EU128 TALISMA 39,8 22,5 10,8 54,1 0,0 103,1 230,3 

EU129A VERACRUZ A 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 16,7 

EU129B VERACRUZ B 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 

EU129C VERACRUZ C 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

EU129D VERACRUZ D 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 

EU129E VERACRUZ E 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 

EU140 MARAJOARA 123,9 13,5 98,3 148,7 0,0 391,6 775,9 

EU156 LOTE URBANO 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 

EU161 SETA DE OURO 306,6 26,7 154,7 288,9 0,0 747,7 1.524,5 

EU162 CRISTALINA 61,3 42,7 50,9 282,7 0,0 411,7 849,4 

EU163 NOVA ALEGRIA 140,2 10,3 44,1 0,0 0,0 204,3 399,0 

EU164 DEUS E AMOR 0,3 8,2 21,2 51,7 0,0 105,6 186,9 

EU177 NOVO MEXICO III 9,6 9,1 15,2 102,4 0,0 82,1 218,5 

EU183A RANCHO ALEGRE  A 121,6 15,3 51,2 0,0 0,0 206,3 394,3 

EU192 GANCHO 0,0 5,0 10,2 43,6 0,0 76,8 135,6 

EU200D BELA FLOR 35,7 16,2 18,5 0,0 0,0 210,0 280,4 

EU207 HAVANA 438,3 144,8 68,5 2,0 0,0 619,6 1.273,2 

EU212 MY 18,3 10,5 7,6 38,4 0,0 98,8 173,6 

EU218A MUNDO NOVO A 144,3 44,6 51,2 69,0 0,0 314,6 623,7 

EU218B MUNDO NOVO B 1,4 17,8 16,7 43,8 0,0 267,8 347,5 

EU218C MUNDO NOVO C 10,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 10,4 

EU223A ALIANCA  A 148,2 49,6 26,7 42,9 0,0 220,3 487,6 

EU223B ALIANCA B 0,2 4,7 1,2 9,6 0,0 4,3 20,0 

EU226A ALEGRIA A 67,2 63,0 44,4 263,1 0,0 487,5 925,3 

EU226B ALEGRIA B 9,1 10,3 2,3 18,1 0,0 9,0 48,8 

EU237A BOA PAZ A 50,7 80,4 32,4 66,0 0,0 238,4 467,9 

EU244 PEDROSO 1,4 3,4 4,1 20,1 0,0 27,1 56,1 

EU268 SAO MARCOS 118,8 2,9 33,6 68,9 0,0 252,4 476,6 

EU272C AMPARO 12,5 28,6 16,7 100,0 0,0 149,0 306,8 

EU272D SAO CAETANO 2 17,9 5,1 3,6 0,8 0,0 48,9 76,4 

EU282 NOVA CANAA 191,7 0,0 13,0 0,0 0,0 103,0 307,7 

EU284A AMAZONAS A 75,5 5,9 30,2 69,9 0,0 149,1 330,6 

EU284C AMAZONAS C 30,7 10,3 9,5 4,5 0,0 55,1 110,1 

EU284D AMAZONAS 87,5 22,9 15,0 0,0 0,0 82,0 207,5 

EU298A BOM SOSSEGO 5,0 7,2 3,0 12,4 0,0 42,4 70,0 

EU301A BRAZILANDIA A 27,0 16,8 17,7 0,9 0,0 148,8 211,2 

EU301B BRAZILANDIA B1 8,4 0,0 150,0 0,0 0,0 23,9 182,3 
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EU301C BRAZILANDIA B2 5,3 0,0 64,2 0,0 0,0 44,6 114,1 

EU322A SAO VICENTE 122,5 181,4 84,0 461,4 0,0 820,8 1.670,2 

EU334 COQUEIRAL 0,1 7,1 2,5 9,1 0,0 12,8 31,5 

EU400 LUA CHEIA 31,9 9,8 5,2 0,0 0,0 65,4 112,4 

EU423 MONTANHESA 25,3 5,4 4,8 0,0 0,0 51,7 87,3 

EU444 QUATRO BARRAS 0,4 17,6 7,6 75,6 0,0 62,0 163,2 

EU464 APARECIDA 3,6 4,7 2,6 40,4 0,0 18,9 70,2 

EU479 TAPAJOS A 57,0 15,5 8,4 46,7 0,0 40,4 168,1 

EU480 TAPAJOS B 39,9 6,3 3,3 16,5 0,0 16,6 82,5 

EU490 BOM SOSSEGO 0,0 4,8 1,2 11,0 0,0 37,9 54,9 

EU504 REUNIDAS CH 56,6 73,7 22,2 72,6 0,0 136,8 362,0 

EU524 SAO JOAO DO PARAISO 2,4 13,3 4,5 15,5 0,0 41,5 77,2 

EU536 TAPAJOS II 15,1 10,3 6,9 27,2 0,0 77,5 137,0 

EU537 TAPAJOS III 1,6 6,3 3,1 12,7 0,0 39,4 63,0 

EU540 BANDEIRA II 9,8 10,5 5,7 24,4 0,0 68,1 118,4 

EU544 IPIRANGA 68,4 78,0 41,7 156,4 0,0 368,1 712,6 

EU551 SANTO ANTONIO 75,8 49,4 28,4 99,7 0,0 233,8 487,1 

EU555 COMETA 27,4 16,1 5,6 25,5 0,0 52,0 126,5 

EU576 NOVA ESPERANCA 12,5 5,2 6,9 14,9 0,0 34,9 74,4 

EU579 AGUA ROSADA 1,3 5,1 3,4 11,7 0,0 36,8 58,2 

EU597 PARAISO 55,5 50,1 12,3 50,5 0,0 78,3 246,8 

EU607 NOVA ATITUDE 18,1 24,4 20,9 41,8 0,0 100,8 206,1 

EU628 NOVA ESPERANCA 54,9 32,9 13,7 49,5 0,0 96,7 247,8 

EU629 BOM JESUS 90,6 41,1 21,0 53,9 0,0 62,8 269,4 

EU638 NOVA ESPERANCA 9,3 0,0 1,2 3,7 0,0 4,1 18,3 

EU680 ALTO PARAISO 2,6 5,3 3,9 12,7 0,0 22,2 46,8 

EU685 SANTO ANTONIO 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 10,5 11,5 

GT319 TUCUMA 96,5 19,6 12,0 0,0 0,0 89,5 217,6 

GT347 SANTA INES 56,2 10,0 5,4 0,0 0,0 65,6 137,2 

GT367B FATIMA B 2,5 1,6 0,2 0,0 0,0 0,4 4,6 

GT534 PALMEIRAS DE SAO PEDRO 464,2 232,0 65,3 448,4 0,0 715,0 1.924,9 

GT558 BOA VISTA 13,3 4,2 5,3 16,0 0,0 41,2 80,0 

GT559 PROVISAO 305,6 79,0 28,4 179,8 0,0 271,2 864,0 

GT562 PALHOCA 35,0 35,7 17,4 0,0 0,0 168,9 257,0 

GT563 ESPERANCA 156,4 316,3 93,4 421,0 0,0 1.117,9 2.104,9 

GT571 RANCHO DA CABOCLA 108,9 69,0 29,7 122,1 0,0 264,5 594,2 

GT572 UBAIRA 11,8 5,2 9,9 26,7 0,0 81,9 135,5 

GT580 FABIANA 13,2 3,6 4,1 14,9 0,0 38,6 74,3 

GT581 ESTACAO DO OURO 20,4 7,3 3,9 11,2 0,0 13,3 56,0 

GT585A GUARANY 217,0 105,7 42,4 226,3 0,0 464,8 1.056,1 

GT591 BOA VISTA 24,6 12,1 9,3 15,6 0,0 65,1 126,7 
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GT601 GALILEIA 173,6 65,3 29,3 125,5 0,0 233,3 627,0 

GT605 SANTA MARGARIDA 86,0 58,0 36,4 121,5 0,0 305,7 607,6 

GT606 BOM SOSSEGO 21,2 7,2 3,7 12,0 0,0 15,1 59,1 

GT609 BELA VISTA 20,6 12,3 6,9 22,0 0,0 43,8 105,6 

GT622 CANDELARIA 130,1 43,7 24,9 139,4 0,0 283,1 621,2 

GT624 TRES IRMAOS 1,9 6,5 3,4 4,6 0,0 32,6 49,0 

GT636 LARANJAL 100,1 32,2 13,0 55,1 0,0 76,0 276,4 

GT637 CONJUNTO LARANJAL 264,1 71,8 31,5 146,8 0,0 220,4 734,5 

GT643 RELIQUIA 44,9 13,9 7,7 29,1 0,0 48,9 144,5 

GT644 PRATA FINA 0,0 0,4 5,2 4,2 0,0 8,0 17,8 

GT649 BELA VISTA 3,1 2,4 2,1 6,0 0,0 17,2 30,8 

GT653 BELA VISTA 02 1,2 3,1 2,2 4,7 0,0 12,7 23,8 

GT654 BEIJA FLOR 0,0 2,3 0,7 2,3 0,0 6,1 11,3 

GT656 BOA SORTE 159,1 63,6 23,9 140,4 0,0 314,5 701,5 

GT667 BOA VISTA 1,0 0,5 1,3 2,4 0,0 6,6 11,8 

GT678 COLOSSO 6,6 11,0 4,0 15,6 0,0 40,8 78,0 

GT718 CEDRO 39,7 36,5 11,9 68,4 0,0 166,1 322,6 

GT719 CANA BRAVA 9,5 4,0 4,9 12,8 0,0 32,7 63,9 

IB222A RECANTO A 40,8 31,0 20,3 66,0 0,0 225,3 383,4 

IB222B RECANTO B 3,2 10,5 8,1 40,5 0,0 85,9 148,2 

IB236 SAO PEDRO 48,8 81,8 32,9 171,2 0,0 304,2 639,0 

IB241 DESEJO 54,7 9,0 9,6 0,6 0,0 74,6 148,5 

IB253A CENTELHA A 11,8 22,0 13,3 34,9 0,0 167,8 249,9 

IB253B CENTELHA B 29,8 39,4 16,5 54,0 0,0 193,7 333,5 

IB273A SERENA A 47,3 28,7 21,7 64,2 0,0 164,0 325,8 

IB278A AGUA VERMELHA A 176,0 84,2 21,9 5,3 0,0 196,1 483,6 

IB278B AGUA VERMELHA B 105,1 44,7 13,2 0,0 0,0 122,8 285,7 

IB278C AGUA VERMELHA C 16,5 10,6 2,2 0,0 0,0 11,8 41,1 

IB445 IMPERATRIZ 47,5 19,2 5,7 20,6 0,0 57,0 150,0 

IB469A SAO PEDRO A 21,6 18,3 10,9 37,3 0,0 164,0 252,1 

IB661 SAO JOSE 92,0 11,8 14,6 61,3 0,0 100,2 280,0 

IB707 PRIMAVERA 75,5 32,3 18,4 62,4 0,0 125,2 313,7 

IP137 LUCENA 18,6 1,2 4,3 42,9 0,0 24,2 91,1 

IP141 JACARANDA 10,3 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 

IP175 VIS A VIS 3,7 37,6 0,0 129,0 0,0 0,0 170,3 

IP195 BOM PRINCIPIO 9,0 13,6 6,3 94,0 0,0 30,8 153,7 

IP221A PABLO A 133,5 7,8 11,3 196,4 0,0 99,8 448,9 

IP221B PABLO B 34,2 1,7 5,9 22,0 0,0 45,9 109,7 

IP259 BOA ESPERANCA 1,7 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 

IP260 ESPERANCA 5,9 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 

IP274 JATAI 4,3 0,0 2,4 3,3 0,0 25,7 35,6 
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IP276 SORRISO 69,6 28,1 20,4 40,1 0,0 91,8 250,0 

IP279 PRIMAVERA 39,4 1,8 8,7 2,9 0,0 78,8 131,5 

IP293 LIMOEIRO 82,7 1,5 0,0 68,7 0,0 0,0 152,9 

IP378 NOVO ARIZONA 31,4 11,0 13,5 101,2 0,0 67,6 224,8 

IP478 TEDESCO 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

IP635 BOM PRINCIPIO 0,4 0,0 1,7 0,0 0,0 17,5 19,5 

IT290A SANTA ROSA A 43,8 0,0 6,6 68,4 0,0 70,8 189,6 

IT503 PIMENTEIRA 75,6 54,5 68,2 183,7 0,0 304,2 686,1 

IT505 AGUA PRETA 9,0 7,9 10,7 23,2 0,0 65,3 116,2 

IT538 ALEGRIA II 17,4 21,7 17,7 32,8 0,0 74,6 164,3 

IT546 CRISTALINA 19,9 17,5 15,4 31,3 0,0 66,5 150,6 

IT560 VILA VERDE 6,2 1,4 22,6 48,7 0,0 164,7 243,6 

IT564A CARMELITA 96,8 103,2 49,5 69,9 0,0 473,2 792,6 

IT565 BOM SOSSEGO 14,7 54,6 23,8 72,0 0,0 197,1 362,2 

IT586A INDEPENDENCIA 77,2 125,0 109,8 83,8 0,0 544,6 940,3 

IT586B INDEPENDENCIA 22,5 6,3 5,0 0,0 0,0 52,0 85,8 

IT586C1 INDEPENDENCIA 9,2 7,0 6,3 10,6 0,0 15,7 48,8 

IT587 CASA NOVA 227,7 323,7 129,4 581,0 0,0 1.173,6 2.435,4 

IT588 SOUZA LIVRO 0,3 16,8 3,4 4,3 0,0 24,0 48,9 

IT595 HORIZONTE 1,6 9,0 3,3 7,9 0,0 17,2 39,1 

IT596 MONTE ALEGRE 3,4 6,6 3,2 12,6 0,0 30,0 55,8 

IT598 RECANTO 0,0 31,8 12,2 20,2 0,0 92,6 156,9 

IT599A SANTA INES 27,2 56,8 20,9 72,6 0,0 156,2 333,7 

IT604 SAO JOSE 0,3 6,6 15,6 30,8 0,0 100,9 154,2 

IT608 MORRO REDONDO 0,0 12,6 5,2 4,2 0,0 36,0 58,1 

IT610 LIMOEIRO 6,6 1,2 7,9 11,2 0,0 28,6 55,6 

IT615 MENINA DA SERRA 48,0 95,9 28,9 70,6 0,0 109,4 352,8 

IT623 RANCHO FUNDO 35,4 22,8 10,2 30,2 0,0 52,5 151,2 

IT630 SANTA ANA 0,4 3,3 2,4 0,0 0,0 11,2 17,3 

IT632 SANTA MARIA 35,0 10,0 13,9 28,2 0,0 53,7 140,9 

IT634 CORCOVADO 237,8 246,8 97,5 300,7 0,0 622,8 1.505,6 

IT641 MONTES CLAROS 0,0 2,1 1,3 4,4 0,0 14,3 22,0 

IT642 BOM PRINCIPIO 0,0 2,7 3,2 5,7 0,0 17,6 29,2 

IT651 ITACIRA II 14,8 19,5 16,8 36,1 0,0 93,3 180,6 

IT670 CORCOVADO 117,9 117,6 42,0 31,2 0,0 325,3 634,0 

IT671 LAMEIRAO 61,2 19,0 11,3 44,7 0,0 84,8 221,0 

IT673 NOVA LIMA 11,9 31,4 12,2 30,6 0,0 64,8 150,9 

IT694 SANTA ANA 4,4 5,8 4,4 11,0 0,0 13,1 38,7 

IT702 MATA VERDE 5,0 0,7 3,1 7,9 0,0 22,8 39,6 

MA508 TEIMOSA 120,9 37,0 31,5 113,3 0,0 265,0 567,8 

MA511 MIGUELAO 59,7 55,8 27,5 94,6 0,0 121,7 359,2 
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MA514 NOVA ALUANDA 336,7 78,5 56,8 186,9 0,0 268,1 926,9 

MA517 NOVA ESPERANCA 57,8 62,4 37,6 85,2 0,0 186,9 430,0 

MA557 PRIMAVERA 40,0 15,5 10,3 41,5 0,0 99,1 206,4 

MA570 JEQUITIBA 80,5 0,0 7,5 39,0 0,0 66,9 193,9 

MA573 ARIZONA 247,9 132,0 36,0 172,7 0,0 411,3 1.000,0 

MA590 FLORESTA 38,4 46,4 12,7 39,7 0,0 61,2 198,4 

MA592 BOM VIVER 19,2 2,8 5,2 15,5 0,0 16,2 58,9 

MA618 SANTA MARIA 35,5 37,5 9,3 29,6 0,0 35,4 147,3 

MA625 NOVO HORIZONTE 67,3 47,9 12,5 45,3 0,0 53,4 226,3 

MA626 MEU CANTINHO 30,2 0,0 1,2 10,1 0,0 9,1 50,7 

MA645 DUAS BARRAS 16,1 0,2 4,8 15,1 0,0 56,5 92,7 

MA652 DUAS BARRINHAS 33,5 2,2 4,6 21,2 0,0 43,4 104,9 

MA703 TRIUNFO 26,0 13,2 5,0 31,9 0,0 83,5 159,6 

MA706 RANCHO COLORADO 0,1 21,6 4,3 20,9 0,0 31,9 78,8 

MA709 SANTA TEREZA 69,5 49,4 10,0 70,0 0,0 112,8 311,6 

PS004A FUNDO DE IMBIRIBA 294,9 63,7 4,3 100,6 0,0 0,0 463,5 

PS004B IMBIRIBA 13,6 10,0 9,1 22,6 0,0 76,6 131,9 

PS167 MILAGROSA 153,5 49,8 31,1 0,0 0,0 241,6 475,9 

PS181 SUCUPIRA 22,4 36,5 10,3 71,8 0,0 147,0 288,1 

PS196A QUATRO RIOS 37,8 98,6 45,0 315,8 0,0 468,4 965,5 

PS214 RIACHO DOCE 50,2 52,0 22,9 103,8 0,0 229,8 458,6 

PS227 BELO JARDIM 82,0 63,1 33,8 104,0 0,0 284,6 567,7 

PS231 TIMBUIBA 185,9 120,8 40,4 240,0 0,0 573,0 1.160,0 

PS238 BOM RETIRO 39,9 14,4 6,3 16,8 0,0 79,1 156,5 

PS239A CONQUISTA A 43,6 83,7 29,2 141,3 0,0 197,4 495,1 

PS254 BAIAO 0,2 32,8 13,4 36,2 0,0 134,6 217,2 

PS264 CINCO IRMAOS 56,0 15,7 9,6 0,0 0,0 77,2 158,4 

PS265A CORRIDA A 0,0 28,5 17,8 85,9 0,0 92,1 224,2 

PS265B CORRIDA B 0,0 0,8 0,3 2,4 0,0 1,5 5,1 

PS269 GUAXUMA 110,4 32,5 18,8 81,9 0,0 166,1 409,8 

PS277A GUARAINA A 56,6 64,2 30,2 267,8 0,0 404,0 822,8 

PS297A SANTA MARTA A 89,9 83,7 38,6 157,3 0,0 366,8 736,3 

PS297B SANTA MARTA B 15,3 6,5 6,4 25,0 0,0 66,7 120,0 

PS307 RIO DO NORTE 1,1 46,5 18,2 134,0 0,0 154,0 353,7 

PS308 COLIBRI 16,8 57,0 12,5 185,9 0,0 121,6 393,8 

PS327A TROPICALIA A 129,6 125,8 47,9 222,0 0,0 548,5 1.073,9 

PS329A CACHOEIRA 158,7 121,8 34,0 205,7 0,0 330,3 850,5 

PS330A MUGIANA A 73,5 58,4 26,9 117,3 0,0 222,5 498,7 

PS330B MUGIANA B 19,5 5,9 3,8 18,9 0,0 31,8 80,0 

PS336 CARMO 6,3 10,0 7,4 43,9 0,0 99,6 167,2 

PS354 CAIANA 0,6 4,4 4,7 20,9 0,0 52,3 82,8 
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PS376 PEDRA AZUL 0,4 7,2 5,7 37,5 0,0 59,1 109,9 

PS382 TAPERA 20,3 70,6 25,3 175,3 0,0 208,0 499,5 

PS387A CERES A 30,7 86,3 26,0 118,2 0,0 293,5 554,8 

PS391 CASTANHAL 1,4 25,4 11,9 48,8 0,0 156,1 243,6 

PS438 SANTA MARIA III 34,7 4,0 10,6 40,2 0,0 20,3 109,7 

PS527 SANTA MARIA 0,0 57,6 0,0 456,6 0,0 3,2 517,4 

PS535 UNIAO 39,6 100,1 28,4 158,4 0,0 206,5 533,1 

PS620 PARANA A 157,5 160,2 51,6 373,6 0,0 758,0 1.500,9 

PS662 GAROTA 36,5 21,6 8,2 28,9 0,0 49,3 144,5 

SC008 IRAIPE D 95,6 11,3 0,0 26,7 0,0 0,0 133,6 

SC018A TIJUCA A 4,0 6,7 5,0 19,3 0,0 57,7 92,8 

SC018B TIJUCA B 0,0 5,0 2,4 6,0 0,0 20,3 33,7 

SC044A CORREGO DO MILIGIDE A 179,6 63,1 24,1 160,1 0,0 318,3 745,1 

SC054A SAO DOMINGOS A 130,1 34,6 10,8 94,2 0,0 127,2 396,9 

SC055 SAO MIGUEL (ESTACAO VCF) 0,0 0,0 0,0 0,0 6.055,5 0,0 6.055,5 

SC057A FONTE LIMPA 7,1 19,2 3,5 74,1 0,0 26,4 130,3 

SC057B FONTE LIMPA B 0,9 7,1 0,4 100,7 0,0 0,0 109,0 

SC057C FONTE LIMPA C 1,0 29,7 9,5 152,3 0,0 74,6 267,1 

SC057E MALACACHETA 5,6 6,2 0,6 6,6 0,0 4,5 23,5 

SC058B ATLANTICO B 30,2 6,7 1,5 22,9 0,0 11,7 73,0 

SC064A RANCHO ALTO A 28,5 11,0 4,0 7,5 0,0 40,8 91,8 

SC064B RANCHO ALTO B 23,5 8,3 1,4 33,1 0,0 9,2 75,5 

SC065 SANTA TEREZINHA 2,4 23,5 2,4 93,4 0,0 3,8 125,5 

SC066A SANTA LUZIA A 199,9 32,0 5,1 65,8 0,0 9,6 312,5 

SC091B SAO ROQUE B 3,2 5,4 0,9 12,1 0,0 6,3 28,0 

SC097 PARAISO 7,0 10,7 5,4 38,4 0,0 63,0 124,4 

SC100 SAO SEBASTIAO 1,7 13,7 3,2 60,7 0,0 28,7 107,9 

SC105 SANTA CRUZ 106,5 20,4 6,0 0,0 0,0 66,0 198,9 

SC107 FORTUNA 1,5 5,3 5,0 51,2 0,0 65,6 128,6 

SC108 SANTO ANTONIO 2,8 4,7 1,2 20,6 0,0 10,3 39,6 

SC109 VARGEM ALEGRE 17,5 11,8 1,7 48,2 0,0 17,3 96,5 

SC120 SANTA LUZIA 8,6 3,0 3,7 0,0 0,0 27,2 42,4 

SC125A PEROBA (SANTA RITA) 8,3 4,4 4,4 9,0 0,0 57,1 83,1 

SC130 SANTA 11,8 4,5 10,2 0,0 0,0 152,0 178,4 

SC133A MONTE ALTO 2,4 2,8 2,4 24,5 0,0 42,3 74,5 

SC133B BAIXADA 0,0 6,9 0,0 25,4 0,0 0,0 32,3 

SC159 TURMALINA 2,4 23,9 6,5 91,2 0,0 92,8 216,8 

SC174 EMBRATEL/NOVA BRASILIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SC185 ALEGRIA 2,9 2,2 19,7 58,9 0,0 188,1 271,7 

SC189 FARTURA 11,3 13,1 4,2 20,6 0,0 45,5 94,7 

SC199 LIRA NOVA 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0 7,4 
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SC205B BOSQUES 0,0 0,7 0,0 6,3 0,0 0,0 7,0 

SC220 JANDAI 39,7 40,7 15,8 100,1 0,0 163,1 359,4 

SC224 BOA VISTA 21,1 45,2 12,2 108,7 0,0 116,2 303,4 

SC225A SAO JORGE A 44,5 9,4 14,7 11,3 0,0 109,5 189,4 

SC228 PEDRA BRANCA 23,4 12,0 2,4 14,9 0,0 36,7 89,3 

SC243A FLORESTA A 70,8 41,4 22,2 57,9 0,0 125,1 317,3 

SC243B FLORESTA B 35,8 49,7 13,7 180,2 0,0 80,4 359,8 

SC247A LEMBRANCA A 12,2 14,6 13,7 43,7 0,0 167,0 251,2 

SC247B LEMBRANCA B 6,5 41,6 19,4 200,5 0,0 127,9 395,9 

SC248A QUATRO ESTRELAS A 0,8 19,5 3,5 34,8 0,0 45,9 104,5 

SC252 DUSA 201,9 48,5 17,6 0,0 0,0 144,3 412,3 

SC262A CONGONHAL A 12,6 10,9 3,6 22,0 0,0 63,9 112,9 

SC262B CONGONHAL B 10,8 1,7 2,8 4,3 0,0 12,8 32,4 

SC263 TULIPA 56,9 11,3 16,8 9,0 0,0 109,8 203,8 

SC266 CANTINHO 1,3 0,0 5,1 0,0 0,0 83,1 89,4 

SC313 NOGUEIRA 8,4 3,4 2,9 14,5 0,0 86,6 115,8 

SC318 AGUA BONITA 0,2 0,7 2,1 0,3 0,0 38,3 41,7 

SC325 BATINGA 0,7 0,0 1,4 0,0 0,0 19,7 21,8 

SC326 TARUMA 15,4 4,8 1,8 0,0 0,0 34,3 56,2 

SC328A DOMINGAO A 0,2 0,7 0,3 3,1 0,0 0,3 4,6 

SC332 PERICIA 0,1 18,5 2,5 99,8 0,0 45,5 166,5 

SC342A ALVORADA 6,0 32,9 16,3 113,1 0,0 149,9 318,1 

SC343 COLORADO 3,6 29,6 10,4 121,9 0,0 199,1 364,7 

SC345 CAPINAN 23,5 11,0 7,5 4,3 0,0 43,7 90,0 

SC346 CARPINA 66,9 57,9 10,6 33,7 0,0 68,6 237,7 

SC352 VACOIBA 8,5 14,8 4,7 51,4 0,0 28,5 107,9 

SC434 UNIAO 155,3 38,1 9,0 0,0 0,0 125,8 328,2 

SC436 BEIJA FLOR 5,2 0,0 0,9 1,6 0,0 0,0 7,7 

SC458 FELICIDADE 2,1 6,4 1,9 25,4 0,0 12,1 47,9 

SC459 SAO FRANCISCO 0,4 13,5 3,0 60,0 0,0 28,3 105,1 

SC468 BOM SOSSEGO 16,0 5,6 1,8 0,0 0,0 18,3 41,7 

SC473 CONSTELACAO 27,0 1,8 1,1 0,0 0,0 8,9 38,7 

SC474 NOVO JACARANDA 38,3 5,0 1,3 0,0 0,0 14,2 58,7 

SC487 PORTO VELHO 1,1 3,2 2,0 7,1 0,0 20,8 34,2 

SC500 CAROLINA 28,8 243,0 65,4 617,0 0,0 438,2 1.392,5 

SC550 NOVA VIDA 12,9 7,0 3,0 9,2 0,0 13,7 45,8 

SC561 IPIRANGA 48,2 30,4 10,3 43,9 0,0 77,3 210,0 

SC577 CORREGO DAS LARANJEIRAS 17,4 20,7 8,4 53,8 0,0 99,2 199,5 

SC578 CORREGO DA PAIXAO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SC589 AMIZADE 165,3 53,1 11,1 81,3 0,0 95,7 406,4 

SC640 BOA SORTE 28,0 21,6 5,1 24,0 0,0 41,2 120,0 
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SC657 BOM JARDIM 11,3 7,5 3,0 11,1 0,0 19,8 52,6 

SL593 ESTRELA III 6,7 0,0 1,9 7,6 0,0 20,3 36,5 

UBE026 MIRANTE 144,5 103,7 34,0 278,0 0,0 258,3 818,5 

UBE027 POLIANA 462,1 189,7 71,8 192,7 0,0 623,7 1.540,0 

UBE028 VENEZA 136,4 68,3 32,8 87,5 0,0 430,2 755,2 

UBE037 NOVA ESPERANÃA 42,7 146,0 32,9 154,3 0,0 250,3 626,1 

UBE050 CONDOR 368,2 132,9 57,9 257,4 0,0 387,3 1.203,7 

UBE051 SANTA CLARA 301,6 144,5 91,1 346,9 0,0 1.398,3 2.282,5 

UBE052 GENEBRA 386,8 197,1 222,4 443,1 0,0 1.279,3 2.528,7 

UBE053 GRAVATÁ 133,7 125,2 279,8 416,7 0,0 1.779,6 2.735,0 

UCA036 PEDRA ALTA 112,1 34,9 20,4 0,0 0,0 102,9 270,3 

UEU005 ALTAMIRA/CHAVES 102,8 63,2 60,3 165,7 0,0 429,9 822,0 

UEU016 ÁGUA ROSADA A/B 8,2 64,2 29,8 262,2 0,0 350,4 714,7 

UEU019 CABANA/CATANA 0,0 11,4 5,4 42,1 0,0 70,1 129,1 

UEU021 SERRA VERDE 8,3 6,7 2,5 35,2 0,0 9,5 62,2 

UEU025 NEVADA 69,5 2,2 13,9 0,0 0,0 84,9 170,5 

UEU030 SAPUCAIA 673,6 444,6 404,8 1.420,5 0,0 2.912,3 5.855,8 

UEU031 SERRINHA 71,5 32,2 21,5 81,3 0,0 300,3 506,9 

UEU048 MUTUM 541,5 227,0 122,3 332,5 0,0 1.441,2 2.664,4 

UEU049 MUTUM 262,0 88,0 118,2 253,5 0,0 1.272,8 1.994,5 

UEU054 ACONCHEGO 14,8 18,3 26,7 23,9 0,0 77,7 161,3 

UEU062 ÁGUA DO PUAIA 95,8 80,8 49,3 162,7 0,0 378,7 767,3 

UGT040 CHAPARRAL 149,4 159,0 67,6 398,3 0,0 883,2 1.657,5 

UIB018 GRAMADO 108,3 202,2 80,4 361,0 0,0 821,5 1.573,5 

UIB033 PINDOBA 35,3 16,3 12,7 12,3 0,0 124,6 201,1 

UIP035 TRÊS IRMÃOS 222,7 77,6 105,6 253,6 0,0 602,4 1.261,8 

UIT059 INDEPENDÊNCIA 611,7 120,1 193,5 401,2 0,0 1.761,8 3.088,3 

UMA064 SANTA RITA 183,9 55,2 30,0 123,5 0,0 169,0 561,5 

UPS013 JAMBEIRO 347,8 203,6 92,5 374,4 0,0 853,4 1.871,7 

UPS017 TAMOIO 100,7 86,2 40,6 177,2 0,0 292,3 696,9 

UPS020 CONORTE/FELICIA 85,4 35,2 14,4 0,0 0,0 91,3 226,3 

UPS055 GRACIOSA 120,8 148,7 52,7 166,8 0,0 538,7 1.027,6 

UPS056 BAGAÇO 62,0 52,2 23,5 82,4 0,0 192,9 413,0 

UPS057 SOROCABA 231,1 116,2 54,0 233,9 0,0 590,0 1.225,2 

UPS058 PALESTINA 190,4 96,2 80,9 206,1 0,0 973,6 1.547,2 

USC007 PEROBA 65,3 49,5 41,0 160,1 0,0 590,0 905,9 

USC011 ATLANTICO 107,8 32,6 10,4 118,0 0,0 65,4 334,2 

USC012 SANTA BÁRBARA 219,4 128,2 51,1 234,0 0,0 535,9 1.168,6 

USC015 AIMORÉ/BARRA 13,2 68,1 42,0 395,9 0,0 334,4 853,5 

USC024 RANCHINHO 41,6 108,4 24,4 492,4 0,0 209,4 876,2 

USC038 QUATRO IRMÃOS B 280,6 72,8 42,8 0,0 0,0 309,3 705,5 
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USC039 ALVORADA 21,7 32,7 17,3 252,4 0,0 174,2 498,3 

USC041 FELICIDADE 331,1 199,1 98,3 473,4 0,0 1.097,4 2.199,4 

USC042 PANCADINHA 199,0 112,7 48,1 329,1 0,0 511,7 1.200,6 

USC043 QUATRO IRMÃOS A 214,4 147,3 63,8 343,6 0,0 723,8 1.492,8 

USC044 LAGOA DE OURO 589,4 138,7 93,6 271,2 0,0 1.012,6 2.105,5 

USC045 SÃO JOÃO 382,6 312,1 118,9 671,4 0,0 1.655,1 3.140,2 

USC046 SÃO JORGE 329,1 223,7 100,4 525,3 0,0 1.019,4 2.198,0 

USC047 ÁGUA BRANCA GA 152,0 115,3 41,7 399,7 0,0 508,2 1.216,7 

USC060 OURO FINO 622,8 277,4 106,2 465,8 0,0 1.569,4 3.041,6 

USC061 BOM FUTURO 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 10,5 12,7 

Total 
Geral 

--- 30.515,7 18.887,2 10.070,0 40.250,4 6.062,9 83.545,5 189.331,7 

 
 
Plantio por Município 
 

 PLANEJAMENTO FLORESTAL  

 Área de plantio por Município 

    

  

Municípios Área de Plantio (ha) 

BELMONTE                                                                        14.025  

CANAVIEIRAS                                                                              658  

EUNÁPOLIS                                                                        17.764  

GUARATINGA                                                                           5.314  

ITABELA                                                                           3.091  

ITAGIMIRIM                                                                           9.622  

ITAPEBI                                                                              539  

MASCOTE                                                                           2.259  

PORTO SEGURO                                                                        10.301  

SANTA CRUZ CABRÁLIA                                                                        19.973  

Total geral                                                                        83.546  
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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 aba ixo . 

 

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-PO L-20-003. A remoção de 
áreas do escopo de certificação deve ser documentad a abaixo.  

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

Evidências: N/A. 

B. Decisão de excisão (remoção) de área da UMF pertencente ao escopo de certificação: 
Nota: a decisão de excisão (remoção) deve ser consistentes com as exceções específicas descritas na 
política FSC-POL-20-003, em tais circunstâncias a certificação das outras áreas é permitida. 

Evidências: foram excluídas do escopo de certificação as áreas pertencentes à unidade de manejo florestal 
descritas na relação a seguir: 
- Fazenda Serro Azul: considerado fora da unidade de manejo, com 2.534 ha, adquirida somente para 
repasse e negociação com os movimentos sociais de luta pela terra, Não se encontra sob responsabilidade 
de manejo do EMF. 
- Fazenda Mira do Norte: área de 399,7 ha, em litígio, retirada por abordagem de precaução. O 
empreendimento não está autorizado a manejar a área até decisão judicial. 
- Áreas com restrição de manejo: 1.234,46 ha dispersos pela unidade de manejo: áreas com restrição de 
manejo por processos administrativos ou judiciais referentes a autuações do órgão ambiental. Desse total, 
213,5  ha são classificados pelo órgão ambiental estadual como Mata Atlântica e 794 ha são áreas 
convertidas antes da aquisição das terras pela empresa. Aguardando decisão do INEMA e do Judiciário, 
respectivamente. 
- Áreas ocupadas por movimentos sociais: 9.773,79 ha de áreas de ocupação pelos movimentos de luta 
pela terra, fora da responsabilidade de manejo do empreendimento. 
- Áreas em processo de negociação: 1.410,36 ha não plantados, destinados a negociação pela empresa. 
- Áreas de projetos socioambientais com prioridade para agricultura familiar: 172,88 ha de áreas com 
menos de 300 metros de distância de comunidades, destinadas ao desenvolvimento de projetos agrícolas 
com manejo sob responsabilidade das comunidades locais. 
- Imóveis com Registro em Cartório de Título e Documentos aguardando análise preliminar: 9.454,81 ha de 
imóveis em processo de diagnóstico para regularização imobiliária, retirados do escopo por abordagem de 
precaução.  

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

Evidências: 
Os motivos de excisão de áreas apontados foram considerados na hipótese do item 2.2 da política FSC-
POL-20-003, incluindo as seguintes situações: 
- Áreas em litígio ou com restrição de manejo: não possuem qualquer tipo de manejo até as decisões 
administrativas ou judiciais finais, com previsão de inclusão no escopo de certificação se regularizada sua 
situação e; 
- Áreas de ocupação ou cedidas aos movimentos de luta pela terra, áreas cedidas às comunidades locais 
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para projetos agrícolas: o empreendimento não possui responsabilidade sobre o manejo dessas áreas. 
- Imóveis com Registro em Cartório de Título e Documentos aguardando regularização imobiliária: áreas 
dispersas pela unidade de manejo, são submetidas às mesmas práticas de manejo das áreas certificadas. 
- Imóveis não plantados, disponibilizados para negociação por motivos diversos: não vêm sofrendo 
qualquer tipo de manejo, deverão ser negociados, saindo da responsabilidade de manejo do 
empreendimento.  

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

Evidências: a unidade de manejo certificada possui 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: 
- Talhonamento específico e identificação cadastral das áreas certificadas e não certificadas e da 
disponibilidade de produtos certificados; 
- Identificação de origem nas unidades de produção certificadas; 
- Identificação dos produtos certificados nas notas fiscais; 
- 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.  

Unidade de manejo excluídas da avaliação 

Áreas florestais Localização Tamanho (ha) 
N/A. N/A. N/A. 

Unidade de manejo removidas da avaliação 

Áreas florestais Localização Tamanho (ha) 
Fazenda Cerro Azul. Porto Seguro, BA. 2.534,00 

Fazenda Mira do Norte. Porto Seguro, BA. 399,70 

Áreas com restrição de manejo. Fragmentos dispersos por 
toda a área da Veracel. 

1.234,46 

Áreas ocupadas por movimentos sociais. Imóveis dispersos por toda a 
área da Veracel. 

9.773,79 

Áreas em processo de negociação. Imóveis dispersos por toda a 
área da Veracel. 

1.410,36 

Áreas de projetos socioambientais com prioridade 
para agricultura familiar. 

Ponto Central, Petrolândia, 
Mundo Novo e Itagimirim. 

172,88 

Imóveis com Registro em Cartório de Título e 
Documentos aguardando análise para regularização 
imobiliária. 

Imóveis dispersos por toda a 
área da Veracel. 

9.454,81 

Total geral de áreas excluídas/excindidas ----- 24.980,00 
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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 Ricardo Camargo Cardoso.  Atribuições do 

auditor 
Auditor líder. 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 e membro do 
Imaflora, representante do Programa Rainforest Alliance de Certificação Florestal, 
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).  

Nome do auditor Antonio Carlos Antiqueira.  Atribuições do 
auditor 

Aspectos silviculturais e 
econômicos.  

Qualificações 

Engenheiro Florestal pela ESALQ/USP. Realizou diversas auditorias pelo Imaflora e 
também diretamente para a Rainforest Alliance. Trabalhou como consultor para 
empresas de celulose e papel para avaliação, estudos e implantação de sistemas 
mecanizados de colheita florestal, adequação de frotas para transporte de madeira, 
organização de pátios de estocagem de madeira. Consultor do programa de certificação 
florestal do Imaflora/Rainforest Alliance em avaliações e auditorias de certificação.  

Nome do auditor Cassiano M. Sasaki.  Atribuições do 
auditor 

Aspectos silviculturais e 
ambientais.  

Qualificações 

Engenheiro Florestal, mestre e doutor em Recursos Florestais pela ESALQ/USP. 
Consultor do programa de certificação florestal do Imaflora/Rainforest Alliance em mais 
de vinte e cinco avaliações e auditorias de certificação, com mais de sete anos de 
experiência em empresas de base florestal (plantações). Auditor líder no sistema FSC e 
formação adicional em curso sobre ISO 14001 (Auditor Líder).  

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.  
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Nome do auditor Heidi Cristina 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 Luciana Maria Papp.  Atribuições do 
auditor 

Aspectos legais e silviculturais.  

Qualificações 

Engenheira Florestal com experiência em empresas de base florestal (plantações) e 
certificação florestal, mestre em engenharia ambiental pela FURB, representante do 
Imaflora/ Rainforest Alliance, coordenadora de certificação FSC para manejo florestal de 
plantações. Participação em mais de vinte processos de certificação florestal em 
empresas de plantações florestais. Auditora líder no sistema FSC. Instrutora de cursos 
de formação e atualização de Auditores FSC, promovidos pelo Imaflora/ Rainforest 
Alliance, possui formação adicional em curso sobre ISO 14001 (Auditor Líder).  

 
 
Especialistas 
 

Nome do 
especialista 

Arilson da Silva Favareto Atribuições do 
especialista 

Especialista social. 

Qualificações 

Sociólogo. Licenciatura e Bacharelado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas. Mestrado em Sociologia pela Universidade Estadual de 
Campinas. Doutor em Ciência Ambiental pela Universidade de São Paulo. Realizou 
estágio de estudos na École des Hautes Études en Sciences Sociales em Paris. 
Atualmente é Professor Adjunto de Análise Econômica para Ciência e Tecnologia na 
Universidade Federal do ABC, onde é vinculado ao Centro de Engenharia, Modelagem 
e Ciências Sociais Aplicadas, ao Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em 
Energia e ao Programa de Mestrado em Planejamento e Gestão do Território. Colabora 
com o Núcleo Cidadania e Desenvolvimento do Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento - CEBRAP, com o Núcleo de Economia Socioambiental da USP, e com o 
Institute of Development Studies (Reino Unido). Programa de pesquisa atual envolve 
temas de sociologia econômica teórica e aplicada, com o título "Socioeconomia das 
inovações para o desenvolvimento territorial sustentável - inovações tecnológicas, 
inovações institucionais". Experiência anterior em pesquisa e consultoria realizados 
para órgãos de governo, movimentos sociais e agências de cooperação internacional. É 
autor do livro "Paradigmas do desenvolvimento rural em questão" - premiado pela 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e 
Regional (V Prêmio Política e Planejamento Regional) como melhor tese de doutorado.  

Nome do 
especialista 

José Salatiel Rodrigues Pires Atribuições do 
especialista 

Especialista ambiental. 

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 
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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, 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 Mundial, 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 Atribuições do 
especialista 

Especialista jurídico. 

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.  

 
 
Auditores da CVA de campo: 
 

Nome do auditor Ricardo Camargo Cardoso.  Atribuições do 
auditor 

Auditor líder. 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 e membro do 
Imaflora, representante do Programa Rainforest Alliance de Certificação Florestal, 
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).  

Nome do auditor Heidi Cristina 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.  
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2.3. Revisores independentes do relatório 
 
Nome do revisor 

independente 

 

Qualificações: 

Geógrafo, mestre em Geografia Física – Climatologia e doutor em Geografia Física – 

Teoria da Paisagem, ambos pela Universidade de São Paulo USP/SP. Pós Doutorado 

em Conservação de Recursos Hídricos pela UNESP/Rio Claro. Geógrafo do Projeto 

RADAMBRASIL. Quarenta 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 

 

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 

 

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, a consulta a partes interessadas e a CVA. 
 
2.4.1 Cronograma de pré-avaliação 

Data Localização / Principais sítios Principais atividades 
28/05/12 Escritório da fábrica (Eunápolis/BA). - Reunião de abertura; 

- Planejamento e definição da logística de 
campo. 

29/05/12 Fazenda Jambeiro II – Porto Seguro, 
Monte Pascoal, Itabela, BA. 
 
 
 
 

- Operação de preparo de solo; 
- Operação de transporte e carregamento. 
- Oficina mecânica móvel; 
- Operação de abastecimento de máquinas 

com caminhão comboio; 
- Operação de colheita mecanizada e baldeio 
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Fazenda Jambeiro V – Porto Seguro, 
BA. 
 
 
 
 
Fazenda Cajá – Porto Seguro, BA. 
 
 
 
 
 
Fazenda Jambeiro III – Itabela, BA. 
 
 
 
 
 
 
Fazenda Boleira – Itabela, BA. 
 
 
 
 
Projeto Bandaiá: T-44, 39, diversos – 
BA. 
 
 
 
 
 
 
Projeto Jitaí: T-04, diversos – BA. 
 
 
 
 
Projeto Camboatá: T-55, diversos – 
BA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projeto Camboatá II: T-132, diversos 
– BA. 
 

de madeira; 
- Condições de estradas; 
- Áreas de preservação permanente e 

reserva legal; 
- Áreas de vivência e refeitório em campo. 
 
- Operação de roçada manual; 
- Condições de estradas; 
- Áreas de preservação permanente e 

reserva legal; 
- Áreas de vivência. 
 
- Operação de combate a formiga; 
- Condições de estradas; 
- Áreas de preservação permanente e 

reserva legal; 
- Áreas de vivência. 
 
- Operação de aplicação de herbicida 

mecanizado; 
- Condições de estradas; 
- Áreas de preservação permanente e 

reserva legal; 
- Áreas de vivência. 
 
- Condições de estradas; 
- Áreas de preservação permanente e 

reserva legal; 
- Plantio de 2007. 
 
- Lavagem de máquina florestal: Forwarder; 
- Baldeio de toras com Forwarder; 
- Carregamento florestal; 
- Vistoria das condições das APPs, RL e 

estradas; 
- Vistorias dos plantios florestais; 
- Análise do mapa de campo (PTEAS). 
 
- Vistoria das condições das APPs, RL e 

estradas; 
- Vistorias dos plantios florestais; 
- Análise do mapa de campo (PTEAS). 
 
- Controle mecanizado da matocompetição: 

aplicação de herbicida em área total; 
- Vistoria de veículo de transporte dos 

trabalhadores; 
- Vistoria das condições das APPs, RL e 

estradas; 
- Vistorias dos plantios florestais; 
- Análise do mapa de campo (PTEAS). 
 
 
- Controle manual da matocompetição: 

aplicação de herbicida em área total; 
- Vistoria das condições das APPs, RL e 
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Municípios e comunidades locais da 
região (BA). 

estradas; 
- Vistorias dos plantios florestais; 
- Análise do mapa de campo (PTEAS). 
 
- Consulta pública a partes interessadas 

(comunidades indígenas, vizinhos, órgãos 
públicos, entidades). 

30/05/12 Fazenda Sucupira II – Cabrália, BA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fazenda Sucupira IV – Cabrália, BA. 
 
 
 
 
Fazenda Peroba – Cabrália, BA. 
 
 
 
 
 
Fazenda Inhaíba II – Cabrália, BA. 
 
 
 
 
Fazenda Alecrim V – Cabrália, BA. 
 
 
 
Projeto Piaçava: T-04, 13, 02, 09, 
diversos – BA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projeto Imbiruçu: T-37, 33, diversos – 
BA. 
 
 
 
 

- Operação de aplicação de herbicida 
manual; 

- Operação de plantio semimecanizado; 
- Operação de condução de brotação; 
- Operação de monitoramento de pragas e 

doenças; 
- Condições de estradas; 
- Áreas de preservação permanente e 

reserva legal. 
 
- Operação de plantio semimecanizado; 
- Condições de estradas; 
- Áreas de preservação permanente e 

reserva legal. 
 
- Jazida de extração de cascalho; 
- Estrada com voçoroca; 
- Condições de estradas; 
- Áreas de preservação permanente e 

reserva legal. 
 
- Operação de adubação mecanizada; 
- Condições de estradas; 
- Áreas de preservação permanente e 

reserva legal. 
 
- Condições de estradas; 
- Áreas de preservação permanente e 

reserva legal. 
 
- Controle manual da matocompetição: 

aplicação manual de herbicida em área 
total; 

- Manutenção de estradas; 
- Vistoria do local de coleta de água; 
- Vistoria da área de vivência; 
- Vistoria de veículo de transporte dos 

trabalhadores; 
- Vistoria das condições das APPs, RL e 

estradas; 
- Vistorias dos plantios florestais; 
- Análise do mapa de campo (PTEAS). 
 
- Vistoria da área de vivência; 
- Vistoria de veículo de transporte dos 

trabalhadores; 
- Vistoria das condições das APPs, RL e 

estradas; 
- Vistorias dos plantios florestais; 
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Projeto Jequitibá: T-56 – BA. 
 
 
 
 
Municípios e comunidades locais da 
região (BA). 

- Análise do mapa de campo (PTEAS). 
 
- Colheita manual com motosserra; 
- Vistoria de veículo de transporte dos 

trabalhadores; 
- Vistoria da área de vivência. 
 
- Consulta pública a partes interessadas 

(comunidades indígenas, vizinhos, órgãos 
públicos, entidades). 

31/05/12 Eunápolis/BA. - Consolidação da consulta pública. 
01/06/12 Putumuju – talhão 70 (Eunápolis/BA). 

 
 
 
 
 
 
Putumuju III – talhões 19, 32 
(Eunápolis/BA). 
 
 
 
 
 
 
Vinhático – divisa com os talhões 70, 
65, 61, 9 e 8 (Eunápolis/BA). 
 
 
 
Fazenda Liberdade III – Cabrália, BA. 
 
 
 
 
 
 
Fazenda Jacarandá – Cabrália, BA. 
 
 
 
Fazenda Cedro – Eunápolis, BA. 
 
 
 
 
 
Viveiro florestal – Eunápolis, BA. 
 
 
 
 
 
 
Projeto Oiticica: T-08 e 09 – BA. 

- Condução da brotação; 
- Entrevista com funcionários terceiros; 
- Transporte de funcionários; 
- Área de vivência; 
- Condição geral das estradas; 
- Conservação de APPs e RLs. 
 
- Controle de formiga; 
- Plantio semimecanizado; 
- Entrevista com funcionários terceiros; 
- Transporte de funcionários; 
- Área de vivência; 
- Condição geral das estradas; 
- Conservação de APPs e RLs. 
 
- Programa Mata Atlântica - PMA 

(recuperação ambiental); 
- Condição geral das estradas; 
- Espécies exóticas invasoras. 
 
- Operação de aplicação de cinzas; 
- Área com restrição de manejo; 
- Áreas em restauração; 
- Condições de estradas; 
- Áreas de preservação permanente e 

reserva legal. 
 
- Condições de estradas; 
- Áreas de preservação permanente e 

reserva legal. 
 
- Operação de irrigação; 
- Operação de plantio semimecanizado; 
- Condições de estradas; 
- Áreas de preservação permanente e 

reserva legal. 
 
- Áreas de produção de mudas; 
- Depósito de químicos; 
- Depósito de adubos e fertilizantes; 
- Depósito específico de produtos utilizados 

no viveiro; 
- Depósito de combustíveis. 
 
- Adubação de cobertura; 
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Projeto Putumungu II: T-7 e 21 – BA. 
 
 
 
 
 
 
Projeto Braúna II: T-26 e 31 – BA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projeto Putumungu III – BA. 
 
 
Estação Veracel, Porto Seguro, BA. 
 
Imbiriba II – BA. 
 
 
Imbiriba – BA. 
 
Sucupira – BA. 
 
Ipê – BA. 
 
 
 
 
Vinhático – BA. 
 
 
Eunápolis (BA). 

- Vistoria da área de vivência; 
- Vistoria das condições das APPs, RL e 

estradas; 
- Aplicação de cinzas; 
- Vistoria de veículo de transporte dos 

trabalhadores; 
- Análise do mapa de campo (PTEAS). 
 
- Controle manual da matocompetição: 

aplicação de herbicida em área total; 
- Vistoria de veículo de transporte dos 

trabalhadores; 
- Controle mecanizado da matocompetição: 

aplicação de herbicida em área total. 
 
- Vistoria do módulo de apoio à colheita 

florestal; 
- Vistoria de veículo comboio para 

abastecimento e manutenção de máquinas 
florestais; 

- Colheita florestal com Harvester: corte 
raso; 

- Equipe de manutenção de máquinas 
florestais; 

- Vistoria das condições das APPs, RL e 
estradas. 

 
- Baldeio de toras com forwarder; 
- Carregamento florestal. 
 
- RPPN, AVC. 
 
- Restauração florestal – Programa Mata 

Atlântica. 
 
- AVC. 
 
- AVC. 
 
- AVC. 
- Restauração florestal – Programa Mata 

Atlântica; 
- Invasão de área de cabruca. 
 
- Remanescente florestal natural; 
- Área de restauração. 
 
- Reunião com a equipe do EMF. 

29/05/12 a 1º/06/12 Municípios e comunidades locais da 
região (BA). 

- Consulta pública a partes interessadas 
(comunidades indígenas, vizinhos, órgãos 
públicos, entidades). 

04/06/12 Escritório da Fábrica (Eunápolis/BA). - Análise documental; 
- Entrevistas com responsáveis pelo manejo. 

05/06/12 Escritório da Fábrica (Eunápolis/BA). - Análise documental; 
- Entrevistas com responsáveis pelo manejo. 
- Reunião de consolidação da equipe de 
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auditores. 
06/06/12 Escritório da Fábrica (Eunápolis/BA). - Reunião de consolidação da equipe de 

auditores; 
- Reunião de encerramento. 

Número total de pessoas dias usadas durante a avaliação: 78  
= número de auditores participantes 06 X número de dias despendidos na preparação, na auditoria de campo 

e após campo incluindo a consulta a partes interessadas 13. 
 
2.4.2 Cronograma de avaliação 

Data Localização / Principais sítios Principais atividades 
24/09/2012 Escritório da fábrica (Eunápolis - 

BA) 
- Reunião de abertura; 
- Planejamento e definição da logística de 

campo. 

25/09/2012 Comunidade Ponto Central (Santa 
Cruz Cabrália - BA) 
 
Comunidade Barrolândia (Santa 
Cruz Cabrália - BA) 
 
Comunidade Petrolândia 
(Belmonte - BA) 
 
Projeto Reforma Agrária da 
Fazenda Embaúba (Santa Cruz 
Cabrália - BA) 
 
Comunidade Brejinho (Belmonte - 
BA) 
 
Comunidade Guaiú (Santa Cruz 
Cabrália - BA) 
 
Ministério Público do Trabalho 
(Eunápolis - BA) 
 
Comunidade de Colônia (Eunápolis 
- BA) 
 
Comunidade Gabiarra (Eunápolis - 
BA) 
 
Comunidade Roça do Povo 
(Eunápolis - BA) 
 
Comunidade Limoeiro (Porto 
Seguro - BA) 
 

- Consulta a partes interessadas. 
 
 
- Consulta a partes interessadas. 
 
 
- Consulta a partes interessadas. 
 
 
- Consulta a partes interessadas. 
 
 
 
- Consulta a partes interessadas. 
 
 
- Consulta a partes interessadas. 
 
 
- Consulta a partes interessadas. 
 
 
- Consulta a partes interessadas. 
 
 
- Consulta a partes interessadas. 
 
 
- Consulta a partes interessadas. 
 
 
- Consulta a partes interessadas. 
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Comunidade Frutos da Terra 
(Porto Seguro - BA) 
 
Comunidade Santa Rita (Porto 
Seguro - BA) 
 
Comunidade Guaxuma (Porto 
Seguro - BA) 

- Consulta a partes interessadas. 
 
 
- Consulta a partes interessadas. 
 
 
- Consulta a partes interessadas. 

26/09/2012 MST (Porto Seguro - BA) 
 
Projeto Reforma Agrária São 
Miguel (Santa Cruz Cabrália - BA) 
 
Liderança indígena (Santa Cruz 
Cabrália - BA) 
 
INEMA (Eunápolis - BA) 
 
IBAMA (Eunápolis - BA) 
 
Ministério Público (Eunápolis - BA) 
 
Comunidade Ponto Maneca 
(Eunápolis - BA) 
 
Comunidade Embaré (Eunápolis - 
BA) 
 
Fazenda São Caetano – MLT 
(Eunápolis - BA) 
 
Acampamento Santa Maria Eterna 
– FTL (Belmonte - BA) 
 
Acampamento MRC (Eunápolis - 
BA) 
 
Comunidade Córrego Vermelho 
(Eunápolis - BA) 
 
Comunidade Perelândia 
(Canavieiras - BA) 
 
Comunidade Monte Alto (Eunápolis 
- BA) 

- Consulta a partes interessadas. 
 
- Consulta a partes interessadas. 
 
 
- Consulta a partes interessadas. 
 
 
- Consulta a partes interessadas. 
 
- Consulta a partes interessadas. 
 
- Consulta a partes interessadas. 
 
- Consulta a partes interessadas. 
 
 
- Consulta a partes interessadas. 
 
 
- Consulta a partes interessadas. 
 
 
- Consulta a partes interessadas. 
 
 
- Consulta a partes interessadas. 
 
 
- Consulta a partes interessadas. 
 
 
- Consulta a partes interessadas. 
 
 
- Consulta a partes interessadas. 

27/09/2012 FUNAI (Porto Seguro - BA) - Consulta a partes interessadas. 
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Lideranças indígenas (Aldeia Barra 
Velha - Porto Seguro - BA) 
 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais (Santa Cruz Cabrália - BA) 
 
Acampamento Nova esperança - 
MRC (Itapebi - BA) 
 
Secretaria Municipal de Educação 
(Itagimirim - BA) 
 
Comunidade APRUNVE (Porto 
Seguro - BA) 
 
Porto Seguro - BA 
 
Eunápolis - BA 

 
- Consulta a partes interessadas. 
 
 
- Consulta a partes interessadas. 
 
 
- Consulta a partes interessadas. 
 
 
- Consulta a partes interessadas. 
 
 
- Consulta a partes interessadas. 
 
 
- Reunião pública. 
 
- Reunião pública. 

28/09/2012 Eunápolis - BA - Consolidação da consulta pública. 

01/10/2012 Eunápolis - BA 
 
Fazenda Jambeiro I (Itabela - BA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPF 14 (Itabela - BA) 
 
 
 
 
 
 
PPF 14 (Itabela - BA) 
 
 
 
 
 

- Planejamento das visitas de campo. 
 
- Capina química manual terceirizada; 
- Condições da área de vivência; 
- Equipamentos de primeiros socorros; 
- Entrevistas com trabalhadores; 
- Procedimentos operacionais; 
- Transporte de trabalhadores; 
- Uso de EPIs; 
- Treinamentos; 
- Condições das estradas; 
- Condições das APPs e RLs. 
 
- Caminhão comboio; 
- Procedimentos de abastecimento de 

máquinas; 
- Entrevistas com trabalhadores; 
- Kit de emergência; 
- Documentação do caminhão comboio. 
 
- Colheita mecanizada própria. 
- Condições da área de vivência; 
- Condições das máquinas; 
- Entrevistas com trabalhadores; 
- Procedimentos operacionais; 
- Treinamentos. 
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Fazenda Jambeiro III (Itabela - BA) 
 
 
Projeto Pindaíba – Itajimirim - BA 
 
 
 
 
 
Projeto Fidalgo – Itajimirim - BA 
 
 
 
Projeto Piaçava – Itajimirim - BA 
 
 
 
 
Projeto Gurindiba – Itajimirim - BA 
 
 
 
Projeto Copaíba – Eunápolis - BA 
 
 
 
 
 
Projeto Guaraná – Eunápolis - BA 
 
 
 
 
Potumuju IV 
 
 
 
 
PPF 28 
 
Jambeiro II 
 
 
 
 

 
- Travessia em APP; 
- Condições das estradas; 
- Condições das APPs e RLs. 
 
- Atividade terceirizada de construção de 

estradas; 
- Plantios com idades variadas; 
- Estado de conservação de APP e RL e de 

estradas. 
 
- Plantios com idades variadas; 
- Estado de conservação de APP e RL e de 

estradas. 
 
- Monitoramento florestal terceirizado; 
- Plantios com idades variadas; 
- Estado de conservação de APP e RL e de 

estradas. 
 
- Plantios com idades variadas; 
- Estado de conservação de APP e RL e de 

estradas. 
 
- Atividade terceirizada de combate a 

formiga; 
- Plantios com idades variadas; 
- Estado de conservação de APP e RL e de 

estradas. 
 
- Área de bota fora 
- Plantios com idades variadas; 
- Estado de conservação de APP e RL e de 

estradas. 
 
- Colheita mecanizada; 
- Danos em remanescentes naturais; 
- Carregamento e transporte de madeira. 
 
- Colheita mecanizada. 
 
- Área pós colheita; 
- Danos a remanescentes; 
- Condições de estradas; 
- Área de empréstimo em APP. 
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Boleira/Jambeiro 
 
Jambeiro III 
 
FETAG (Eunápolis - BA) 
 
STTR (Eunápolis - BA) 

- Condições de estradas. 
 
- Carregamento e transporte. 
 
- Consulta a partes interessadas. 
 
- Consulta a partes interessadas. 

02/10/2012 Comunidade Unidos do Grande 
Rio (Belmonte - BA) 
 
Fazenda Braúna II (Eunápolis - BA) 
 
 
 
 
 
 
Fazenda Putumuju I (Itagimirim - 
BA) 
 
 
 
Viveiro florestal (Eunápolis - BA) 
 
 
 
 
Projeto Bandaiá – Belmonte - BA 
 
 
 
 
 
Projeto Angico – Belmonte - BA 
 
 
 
Projeto Jitaí – Belmonte - BA 
 
 
 
Projeto Camboatá – Belmonte - BA 
 
 
 
 

- Consulta a partes interessadas. 
 
 
- Área de recuperação ambiental (Projeto 

PMA); 
- Entrevistas com trabalhadores; 
- Travessia em APP; 
- Condições das estradas; 
- Condições das APPs e RLs. 
 
- Área de recuperação ambiental (Projeto 

PMA); 
- Condições das estradas; 
- Condições das APPs e RLs. 
 
- Depósito de agrotóxicos do viveiro; 
- Depósito de agrotóxicos da operação; 
- Entrevistas com trabalhadores; 
- Uso de EPIs; 
- Treinamentos. 
 
- Atividade terceirizada de subsolagem; 
- Plantios com idades variadas; 
- Estado de conservação de APP e RL e de 

estradas. 
 
- Plantios com idades variadas; 
- Estado de conservação de APP e RL e de 

estradas. 
 
- Plantios com idades variadas; 
- Estado de conservação de APP e RL e de 

estradas. 
 
- Atividade terceirizada de aplicação 

mecanizada de herbicida; 
- Plantios com idades variadas; 
- Estado de conservação de APP e RL e de 

estradas. 
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Projeto Araçá – Belmonte - BA 
 
 
 
 
 
Comunidade Santa Maria Eterna – 
Belmonte - BA 
 
 
Projeto Macanaíba – Belmonte - 
BA 
 
 
 
 
Projeto Arapuia – Belmonte - BA 
 
 
 
Sapucaia I 
 
Sapucaia II 
 
 
Sucupira 

 
- Atividade terceirizada de construção de 

estradas; 
- Plantios com idades variadas; 
- Estado de conservação de APP e RL e de 

estradas. 
 
- Visitas de verificação de condições de 

alojamentos de três empresas 
terceirizadas. 

 
- Atividade terceirizada de transporte; 
- Atividade terceirizada de carregamento; 
- Plantios com idades variadas; 
- Estado de conservação de APP e RL e de 

estradas. 
 
- Plantios com idades variadas; 
- Estado de conservação de APP e RL e de 

estradas. 
 
- Área de plantio. 
 
- Área de plantio; 
- Condições de remanescente florestal. 
 
- Colheita semimecanizada; 
- Aplicação de cinzas; 
- Controle de formigas. 

03/10/2012 Escritório da fábrica (Eunápolis - 
BA) 

- Análise de documentos e entrevistas com 
os gestores do EMF. 

04/10/2012 Escritório da fábrica (Eunápolis - 
BA) 
 
Eunápolis – BA 

- Análise de documentos e entrevistas com 
os gestores do EMF. 

 
- Consolidação final da equipe de auditores. 

05/10/2012 Viveiro florestal (Eunápolis - BA) - Reunião de encerramento. 

Número total de pessoas dias usadas durante a avaliação:99  
= número de auditores participantes 09 X número médio de dias despendidos na preparação, na auditoria 
de campo e após campo incluindo a consulta a partes interessadas 11. 

 
2.4.3 Cronograma da CVA 
 

Data Localização / Principais sítios Principais atividades 
29/01/2013 Escritório da fábrica (Eunápolis - 

BA) 
- Reunião de abertura; 
- Planejamento e definição da logística de 
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campo; 
- Exame de documentos. 

30/01/2013 Comunidade Córrego Vermelho 
(Mascote - BA) 
 
Associação Comunitária Frutos da 
Terra (Porto Seguro - BA) 

- Entrevista com representantes da 
comunidade. 

 
- Entrevista com representantes da 

comunidade. 

31/01/2013 Comunidade de Brejinho 
 
 
Escritório em Eunápolis - BA 
 
Escritório da fábrica (Eunápolis - 
BA) 

- Entrevista com representantes da 
comunidade. 

 
- Entrevista com equipe de manejo. 
 
- Entrevistas com a equipe de manejo; 
 
- Exame de documentos. 

1º/02/2013 Hotel em Porto Seguro. - Reunião de encerramento. 

Número total de pessoas dias usadas durante a avaliação:16  
= número de auditores participantes 02 X número médio de dias despendidos na preparação, na auditoria 
de campo e após campo incluindo a consulta a partes interessadas 08. 
 
2.5. Estratégia de avaliação 
A Veracel Celulose S.A., que tem como acionistas as empresas Stora Enso e Fibria, é um 
empreendimento concebido para produzir celulose a partir de uma base florestal de plantações 
de eucalipto, com sede no Município de Eunápolis, no sul da Bahia. O empreendimento foi 
iniciado pelo grupo brasileiro Odebrecht em 1991, com a aquisição de 42.000 ha de terras da 
empresa Florestas Rio Doce, incluindo 1.500 ha de plantios experimentais de eucalipto. A 
unidade fabril iniciou suas operações no ano de 2005, já com licenciamento ambiental para o 
desenvolvimento de 96.000 hectares de plantações de eucalipto. 
As atividades de reflorestamento com a finalidade de produção de madeira para a fabricação de 
celulose utilizam em regra grandes extensões de áreas, ocasionando diferentes impactos 
socioeconômicos. O processo de desenvolvimento histórico e econômico regional configurou uma 
concentração de terras voltadas à atividade, pertencentes principalmente à Veracel. Embora este 
modelo econômico receba severas e importantes 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. 
Ciente da complexidade da situação socioeconômica regional, do contexto crítico em que se 
desenvolvem as atividades do empreendimento e das limitações inerentes ao sistema FSC de 
certificação florestal, o Imaflora assumiu a incumbência de prosseguir o processo de certificação 
da Veracel. Em 2012, após uma série de auditorias-testemunha realizadas pela ASI na Veracel 
para avaliar o desempenho da certificadora anterior com fundamento em denúncias 
internacionais de partes interessadas, a Rainforest Alliance/Imaflora foi convidada a dar 
continuidade à certificação da Veracel. Após importantes discussões internas e externas, que 
consideraram os benefícios e riscos deste desafio, decidiu-se por aceitá-lo, visando contribuir 
com o sistema FSC de certificação e buscar a produção de resultados concretos e positivos de 
campo. 
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Considerando a dimensão e o desafio da tarefa, em função de sua alta visibilidade e 
envolvimento de partes interessadas, optou-se pelo desenvolvimento de um processo de 
avaliação completo e independente, incluindo visitas de campo de pré-avaliação e avaliação 
principal, entre outras medidas para assegurar qualidade e rigor técnico ao processo. 
Considerando esta orientação, não foi intenção inicial prosseguir com um processo de 
transferência da antiga certificadora para o Imaflora/RA. 
Com esta finalidade, a certificadora iniciou seu planejamento estratégico no início de 2012. Foi 
efetuada uma pré-avaliação entre os dias 28 de maio e 06 de junho de 2012, apoiada em um 
amplo processo de consulta pública, iniciado com quarenta e cinco 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 seis 
auditores, incluindo duas sociólogas e quatro 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 24 de setembro e 05 de outubro, iniciou-se com 
sessenta dias de antecedência o processo de consulta a partes interessadas, em âmbito nacional 
e internacional. Foram envolvidos, além de seis 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. 
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 pre liminar dos resultados  – após 
reunião da equipe para consolidação das principais constatações da avaliação, foi apresentado à 
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direção da empresa um resumo dos pontos positivos e negativos observados, incluídos no 
relatório de avaliação. 
O processo de avaliação considerou também, não conformidades pré-existentes, aplicadas pela 
certificadora anterior ou pela ASI (entidade oficial responsável pela fiscalização da qualidade do 
trabalho exercido pelas certificadoras), em processos anteriores junto à Veracel, bem como as 
denúncias de partes interessadas, que motivaram as avaliações adicionais da ASI. 
Considerações sobre estas questões se encontram nas seções 3.1 e 3.4 deste relatório. 
Em 16 de julho de 2012, a certificadora anterior reduziu seu escopo de atuação, deixando de 
conduzir processos de certificação florestal no Brasil, fato que disparou um prazo de três meses 
para a ocorrência de uma transferência do certificado da Veracel. Por este motivo somente, a 
Rainforest Alliance/Imaflora prosseguiu com o processo de transferência. O presente processo de 
avaliação encontrou quatro não conformidades maiores relacionadas ao manejo florestal da 
empresa, que deverão ser resolvidas para a continuidade de seu certificado FSC. O prazo para o 
cumprimento destas condicionantes termina em março de 2013, quando o atual certificado da 
empresa expira (ver descrição das não conformidades aplicadas e a decisão de certificação nos 
itens 3.3 e 3.6, respectivamente). 
 
CVA (CAR Verification Audit ) 
Em função da aplicação dos NCRs Maiores #01, 04, 05 e 14/13  no processo de avaliação, 
tratando respectivamente sobre os temas de horas in itineri, consulta a partes interessadas, 
avaliação de impactos sociais regionais e avaliação de AVCs, foi realizada uma CVA de campo, 
com a finalidade de examinar as evidências objetivas apresentadas pelo empreendimento e 
avaliar a resolução das causas que originaram as não conformidades. 
A verificação, efetuada por meio de visitas de campo a comunidades, exame de documentos e 
entrevistas com a equipe de manejo do empreendimento, ocorreu entre os dias 29 de janeiro e 1º 
de fevereiro de 2013. 
As evidências coletadas e apresentadas pelo empreendimento foram consideradas suficientes 
para o encerramento das não conformidades aplicadas. 
 
 
2.5.1. Lista de UMF ou integrantes de grupo selecio nados para avaliação 
OBS: Somente aplicável em caso de múltiplas UMF ou certificação de Grupo. 
 
O presente escopo de certificação é constituído de uma única Unidade de Manejo Florestal 
separada em diferentes propriedades na região de atuação do empreendimento. 
 

Nome da UMF / ou 
Integrante do Grupo 

Razão para Seleção 

N/A. N/A. 
 
2.5.2. Lista de aspectos do manejo avaliados pela e quipe de auditores no processo de 
avaliação: 
 

Operação 
Número de 

frentes 
Operação 

Número de 
frentes 

Comunidades locais/tradicionais  30 Projetos de geração de renda 02 

Sindicato 02 
Plantações florestais de idades 
variadas 

22 

Movimentos sociais/ acampamento 05 APPs/RLs 25 
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de trabalhadores sem terra 

Órgãos públicos 08 Áreas de bota-fora 01 
Aplicação mecanizada de herbicida 02 Carregamento e transporte 04 
Condições de estradas 19 Controle de formigas 02 
Construção de estradas 02 Preparo de solo 03 
Alojamentos 03 Adubação em cobertura 01 
Monitoramento florestal 01 Colheita florestal mecanizada 02 

Colheita florestal semimecanizada 01 Aplicação de herbicida manual 02 

Aplicação de cinzas 01 Plantio 01 
Áreas de recuperação ambiental 02 AVCs 04 

Depósitos de agrotóxicos 02 - - 
 
2.5.3. Resumo de evidências da pré-avaliação 
 
Essa tabela resume as não conformidades maiores com relação ao padrão FSC aplicável, 
identificadas durante a pré-avaliação. 
 

Princípio/Área sob 
análise  

Maiores lacunas/não-conformidades  

Princípio 1: 
Conformidade com 
as Leis e Princípios 
do FSC  

Nenhuma lacuna foi identificada neste princípio. 

 

Princípio 2: Posse e 
Direitos de Uso e 
Responsabilidades  

Não foi evidenciado um levantamento da situação específica de todos os títulos 
registrados em Cartórios de Títulos e Documentos, bem como a existência de 
processos para a sua regularização. Também não foi evidenciada uma declaração 
formal sobre a inexistência de conflitos sobre a posse ou uso da terra e um 
compromisso de ações para a regularização das áreas em um prazo de cinco 
anos. 

Princípio 3: Direitos 
dos Povos 
Indígenas.  

Nenhuma lacuna foi identificada neste princípio. 

Princípio 4: 
Relações 
Comunitárias e 
Direitos dos 
Trabalhadores  

A atual lista de localidades do empreendimento considera uma classificação de 
distritos e não inclui todas as comunidades locais. 
 
A reestruturação da política do empreendimento para investimentos em projetos 
sociais pode representar um risco de redução no apoio aos projetos existentes. 
Adicionalmente, a nova política a ser adotada deve ser adequada à escala do 
empreendimento. 
  
A sistematização das demandas recebidas e dos encaminhamentos dados a cada 
demanda, não alcança todos os canais de comunicação, resultando em 
ocorrências não registradas e indicando a falta de integração entre os diferentes 
canais de comunicação. 
 
A comunicação com diversas comunidades rurais é restrita aos períodos em que 
ocorrem operações, não acontecendo no restante do ciclo de produção da 
floresta. 
 
Não foi identificado o engajamento das comunidades locais na definição dos 
impactos sociais. 



 

FM-02 19 Abril 2012  Página 45 de 164 

 
Ausência de procedimento formal para identificação, prevenção e compensação 
de impactos negativos. 

Princípio 5: 
Benefícios da 
Floresta  

Nenhuma lacuna foi identificada neste princípio. 

Princípio 6: Impacto 
Ambiental  

São mantidas duas matrizes independentes de aspectos e impactos ambientais 
(uma apresentada no PTEAS e outra formal do empreendimento), sem garantia de 
consistência entre ambas. A planilha principal de aspectos ambientais e impactos 
associados às atividades, além disso, não contempla o PTEAS como uma das 
ferramentas de controle. 
 
Foram evidenciadas estradas com processo erosivo avançado e obras de arte 
danificadas sem ações de controle e mitigação dos impactos gerados. 
 
As atividades de restauração são constituídas por ações separadas contemplando 
apenas as áreas do Programa Mata Atlântica e as áreas de conversão de 
eucalipto para vegetação nativa, sem unificação de estratégia e planejamento 
global incluindo metas, monitoramentos e adaptação de metodologias. O EMF não 
possui um levantamento das áreas passíveis de restauração e/ou recuperação, 
bem como um cronograma consistente. Nas áreas restauradas pelas ações dos 
programas citados, não foram implantadas ações imediatas para eliminação dos 
fatores de degradação, de acordo com o relatório de monitoramento. 
 
O empreendimento não possui um programa implementado de controle de 
espécies exóticas invasoras. Não foram evidenciadas quantificações, 
mapeamentos de ocorrências e definições de metodologias de controle e 
monitoramento. No campo e nos relatórios de monitoramento de restauração foi 
evidenciada a ocorrência de diferentes espécies invasoras. 

Princípio 7: Plano de 
Manejo  

No plano de manejo foram identificadas como lacunas as ausências dos seguintes 
itens: detalhamentos na descrição do uso e situação das terras; objetivos de 
manejo para a conservação e restauração de florestas naturais; medidas 
preventivas e corretivas com base nas avaliações de impactos sócio-ambientais; e 
sistema de monitoramento com indicadores e metas a serem alcançadas com 
relação aos aspectos ambientais, sociais e econômicos. 
 
O empreendimento não possui um procedimento específico para o controle de 
espécies exóticas invasoras, nem descreve, em seu procedimento de restauração 
florestal, as operações a serem efetuadas no campo e as medidas de isolamento 
a serem tomadas com relação aos fatores de degradação das áreas de 
restauração como, por exemplo, invasão de gado. 
 
O resumo público do plano de manejo do empreendimento não incluiu diferentes 
elementos do indicador 7.1.1, a exemplo de seus objetivos e outros elementos 
ausentes no próprio plano (ver lacuna aplicada no indicador 7.1.1). 
 
O empreendimento apresentou evidências de distribuição do resumo do plano de 
manejo somente para três partes interessadas nas comunidades locais. 

Princípio 8: 
Monitoramento e 
Avaliação  

O EMF não possui elaborado e implantado um plano formal, baseado em 
procedimentos documentados, para monitoramento e produção de relatórios 
periódicos. 
 
As informações de diferentes monitoramentos florestais, de saúde e segurança 
ocupacional, de vigilância patrimonial e das ferramentas de diálogos com partes 
interessadas, entre outros, não são utilizadas para análises críticas periódicas, 
planejamento e revisão das metas e práticas de manejo florestal. 
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O sistema de monitoramento de impactos das operações sobre a fauna e a flora 
encontra-se em fase de planejamento, não tendo sido, portanto, implantado. 
 
Não foi evidenciado um sistema definido e implantado de monitoramento do 
cumprimento da legislação trabalhista. Também não foram evidenciados 
monitoramentos de outros aspectos socioeconômicos dos trabalhadores. 
 
Não foi evidenciada a definição de indicadores e a implantação de 
monitoramentos dos impactos do empreendimento na região. 
 
Os monitoramentos de projetos sociais não apresentam indicadores e metas para 
demonstrar a adequação de seus resultados com relação aos impactos sociais 
identificados. 
 
Não foram evidenciados monitoramentos pós operacionais de impactos 
ambientais e sociais. 
 
Foram evidenciados diversos PTEAS que somente apresentavam descrições e 
recomendações de medidas genéricas, sem consideração das condições 
específicas de cada situação de campo. Adicionalmente, o modelo de ficha de 
comunicação descrito pelo procedimento do PTEAS não vem sendo aplicado. 

Princípio 9: 
Manutenção de 
Florestas de Alto 
Valor de 
Conservação  

Não foram efetuadas as etapas de revisão, consulta pública e definição de 
medidas de proteção e monitoramento para os AVCs 5 e 6. 
 
As consultas públicas efetuadas não enfatizaram a contribuição das partes 
interessadas para a identificação de outros AVCs na unidade de manejo. 
 
As descrições das medidas de proteção de AVCs no plano de manejo e no 
resumo público são genéricas, não detalhando adequadamente as medidas 
implantadas. 

Princípio 10: 
Plantações  

Os procedimentos de construção e manutenção de estradas contemplam somente 
atividades durante as etapas de implantação, colheita e escoamento da madeira, 
não prevendo manutenções nas demais fases de desenvolvimento da floresta. 
Foram evidenciados pontos com erosão laminar e voçorocas e situações de obras 
de arte danificadas e assoreamento nas áreas de proteção e recursos hídricos. 

 
Requisitos de cadeia 
de custódia  

Os responsáveis pelo controle e aplicação da cadeia de custódia não estão 
claramente definidos e treinados. 
 
O EMF disponibilizou dois procedimentos para demonstrar o controle da cadeia de 
custódia. Nenhum dos dois procedimentos, no entanto, define claramente a porta 
da floresta, nem traz controles para garantir os seguintes aspectos: 
- distinção entre materiais não-certificados e certificados nos documentos de 
vendas e transporte; 
- inclusão do código de certificação FSC do EMF e identificação da categoria de 
produto FSC em todos os documentos de vendas e transporte de produtos FSC; 
- garantia de conformidade com todos os requisitos aplicáveis de uso das marcas 
registradas do FSC e da Rainforest Alliance. 
 
As descrições de escopo em documentos públicos não discriminam de forma clara 
as áreas certificadas e não certificadas. Foram evidenciadas alegações 
contraditórias de escopo em diferentes documentos como plano de manejo, 
resumo público, mapas e dados oficiais de certificação. 
 
Os textos do resumo público, do relatório de sustentabilidade e da página 
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eletrônica do empreendimento fazendo uso incorreto das marcas registradas FSC, 
não foram submetidos à aprovação prévia da certificadora. 

 
 
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. 
Esse processo não é somente uma notificação, mas sim, sempre que possível, uma interação 
detalhada e significativa com as partes interessadas. O processo de consulta a partes 
interessadas não se encerra após as visitas de campo, podendo ter continuidade inclusive após a 
decisão de recertificação. O Imaflora/Rainforest Alliance estimula, a qualquer momento, 
comentários sobre operações certificadas e utiliza-se de tais comentários, se aplicáveis, em 
auditorias de campo. 
Previamente à avaliação de certificação foi realizado um amplo processo de consulta pública, 
incluindo a elaboração de uma lista de partes interessadas. O processo de consulta a partes 
interessadas foi iniciado quarenta e cinco dias antes da pré-avaliação e com sessenta dias de 
antecedência em relação à data da avaliação de campo. As partes interessadas foram 
informadas e convidadas, via carta anúncio - através de correio eletrônico e postal, fax e telefone 
– a participarem do processo de consulta pública através de preenchimento de questionários 
(impressos e disponíveis na internet). Reuniões públicas também foram agendadas e 
questionários distribuídos para recolher contribuições das 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 , enviado conjuntamente com o resumo público, 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 da lista de 
partes interessadas com o objetivo de identificar pessoas, locais e instituições a serem visitadas e 
entrevistadas (por telefone ou pessoalmente) pela equipe do Imaflora, previamente ou durante a 
semana de auditoria. 
O resultado deste trabalho foi a elaboração de uma lista qualificada de partes interessadas  
distribuídas entre os diferentes municípios de atuação do empreendimento. Estas pessoas e 
instituições foram novamente convidadas por e-mail para enviarem comentários. 
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. Com base nesta lista qualificada de partes interessadas a equipe de 
auditoria do Imaflora realizou entrevistas de campo com diferentes organizações locais. 
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 
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(cidades, vilas, bairros, comunidades indígenas, etc.) e unidades de conservação que fazem 
vizinhança (próximas, confrontantes ou inseridas nos plantios de eucalipto) com as áreas de 
manejo florestal na região Sul do Estado da Bahia. Neste mapa foram identificadas 156 
comunidades com as características acima mencionadas. 
Para efeito do planejamento da consulta a partes interessadas locais foram estabelecidos dois 
núcleos de trabalho a partir dos municípios de Eunápolis e Porto Seguro. As equipes de auditores 
entrevistaram moradores, agricultores, comunidades indígenas e outras comunidades locais, 
órgãos ambientais, sindicatos e outros. 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; 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. 
Com o trabalho de campo das equipes foram visitadas: trinta comunidades (entre vizinhos diretos 
e comunidades indígenas); nove associações de moradores e agricultores; cinco representantes 
de movimentos sociais de trabalhadores rurais sem terra e dez representantes de instituições, tais 
como sindicatos de trabalhadores, Ministério do Trabalho, Ministério Público, de organizações 
não governamentais e outros.  
Os documentos da consulta foram enviados por e-mail a 112 representantes do governo, 05 
representantes de ONGs Ambientais, 17 representantes de ONGs Sociais, 55 representantes de 
Prestadores de Serviço, 15 representantes de Sindicato, 56 representantes de comunidades 
locais e 84 outros contatos, conforme planilha abaixo. Somada a esta lista, a consulta foi enviada 
para os 464 clientes cadastrados no mailing do Imaflora, cinco contatos do FSC, três da RA e 
para doze pessoas da equipe interna do Imaflora. 
O processo de consulta a partes interessadas envolveu todas as diferentes etapas acima 
mencionadas. Todos os comentários foram registrados e constam, de forma agrupada por temas, 
na seção 3 deste relatório. 

 
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 05 02 
ONGs Sociais 17 05 
Comunidades locais/tradicionais 56 30 
Organizações governamentais 112 10 
Empreendimentos certificados RA 1 - 
Prestadores de Serviços 55 - 
Sindicatos 15 02 
Outros 83 - 
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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  

Licenciamento ambiental da área 

de expansão 

Questionamentos sobre o alcance 

das audiências públicas (número e 

locais das reuniões) para o 

licenciamento da ampliação das 

áreas. 

 

O Relatório de Impacto Ambiental 

de ampliação da Veracel Celulose é 

um documento fraco e cheio de 

vícios. Os problemas antecedem a 

sua própria elaboração. Os Termos 

de Referência, que definem os 

aspectos a serem contemplados 

pelo EIA/RIMA e que devem ser 

discutidos e elaborados 

democraticamente, não foram 

disponibilizados ao público. 

 

O EIA/RIMA não está embasado no 

ZEE (que está em fase de 

diagnóstico no estado). Nos 

estudos não são apresentados 

dados de espacialização clara das 

novas áreas 

(poligonais/georreferenciamento) 

das novas áreas pleiteadas. 

 

 

 

O processo de licenciamento da 

localização das áreas de expansão dos 

plantios florestais teve início em 2008. 

No ano de 2009 foram realizadas duas 

oficinas públicas no município de 

Belmonte e duas no município de 

Eunápolis para discussão do termo de 

referência do EIA – RIMA. Este termo 

foi aprovado em junho. 

Em 2009 foi protocolizado o primeiro 

relatório e, após, foram realizadas 

oficinas nos municípios de Cabrália, 

Canavieiras, Itapebi e Itapetinga. 

Os relatórios que compõem o EIA - 

RIMA foram protocolizados entre os 

anos de 2009 a 2011. 

Em 2011 foi publicado o RIMA do 

processo. 

Em agosto de 2011 foram realizadas 

quatro audiências públicas nos 

municípios de Porto Seguro, Itapetinga, 

Canavieiras e Eunápolis. 

A licença prévia foi emitida em 13 de 

março de 2012. 

O processo de licenciamento envolve a 

solicitação de licença para diversos 

municípios, nos quais o EMF ainda não 
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No estudo não há detalhamentos 

relativos aos plantios de novas 

áreas. O documento apenas cita 

que a base florestal será ampliada 

em “áreas exclusivamente de 

pasto”. “O EIA não apresenta, 

contudo, qualquer espacialização 

clara das novas áreas pleiteadas” 

necessária “para se estabelecer um 

compromisso balizador sério desta 

expansão”. 

 

A análise dos técnicos constata 

também que, “como informado pela 

empresa, a cada dois hectares 

adquiridos a silvicultura ocupa 

apenas um ha”. Assim, 

considerando apenas os plantios 

em terras próprias da empresa, 

suas plantações atuais e futuras 

(Veracel I + Veracel II) somariam 

“cerca de 180 mil hectares”. Por 

isso, os domínios da Veracel 

alcançariam “376 mil hectares, ou 

16% das terras de extensa região 

(17 municípios), causando uma 

grande concentração fundiária”. 

adquiriu as terras, por isto todo o 

processo foi baseado em localização 

geográfica geral e não específica. Os 

municípios englobados dentro deste 

processo de licenciamento são: 

Encruzilhada, Macarani, Itapetinga, 

Itarantim, Maiquinique, Potiraguá, 

Itapebi, Mascote, Santa Luzia, 

Canavieiras, Belmonte, Itagimirim, 

Eunápolis, Santa Cruz de Cabrália, 

Porto Seguro, Guaratinga e Itabela. 

O projeto todo de licenciamento está 

baseado numa ocupação máxima de 

20% da área total por município do 

interior e de 15% por município do 

litoral. Além disso, não será peritido o 

plantio de eucaliptos em uma faixa de 

dez quilômetros a partir da linha de 

praia. Estes são os limites atuais de uso 

da terra por município nas áreas já 

licenciadas. 

A licença prévia foi emitida pelo órgão 

ambiental competente, responsável por 

efetuar a análise da integridade do 

cumprimento das exigências legais do 

processo e definir condicionantes a 

serem cumpridas pelo empreendimento. 

Sobre as questões relativas à 

concentração de terras, ver comentário 

específico no Princípio 4 desta tabela 

(Impactos devidos à presença de 

grandes plantios de eucalipto). Apesar 

dos legítimos questionamentos, 

extensíveis inclusive à esfera judicial, 

não foram levantadas evidências que 

apontassem uma não conformidade 

sobre o tema. 
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 Anulação do licenciamento 

ambiental 

A licença anterior, concedida à 

Veracel em 1993, foi anulada pela 

Justiça Federal, embora a empresa 

tenha recorrido da decisão. 

 

 

O processo de licenciamento de 

operação foi aprovado e publicado em 

1o de fevereiro de 2002. 

Houve uma ação civil pública iniciada 

em 1993 contra o processo de 

licenciamento alegando que o processo 

não poderia ser realizado pelo órgão 

ambiental estadual da Bahia e sim pelo 

IBAMA.  

Houve uma sentença dada pelo Juiz da 

Comarca de Eunápolis suspendendo a 

licença da Veracel por entender que o 

processo deveria ter sido realizado pelo 

órgão federal (IBAMA). O EMF entrou 

com apelação em segunda instância, 

solicitando a suspensão da sentença, 

que foi acatada. O processo continua 

em andamento. Em maio de 2012, no 

entanto, o IBAMA emitiu declaração 

oficial declarando que a competência do 

licenciamento das atividades da Veracel 

é do órgão estadual do meio ambiente, 

INEMA. Embora, dado o panorama 

atual, não tenha sido constatada uma 

não conformidade sobre o tema, a 

certificadora deverá acompanhar o 

desenlace da ação judicial. 
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 Estudo INEMA de 2008 

Há um estudo do próprio Instituto 

de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos do Estado da Bahia 

(INEMA), datado de 2008, que 

enumera diversas irregularidades 

da empresa, apontando uma 

“completa falta de governança para 

lidar com a situação”. Conforme o 

estudo, “não há ordenamento nem 

zoneamento do território; não há 

coordenação das intervenções 

públicas relativas aos plantios de 

eucalipto na região; não há políticas 

agrícolas, não há políticas 

fundiárias; não há controle da 

legalidade da venda de terras; não 

há estudos/normas específicas 

estabelecendo índices 

recomendáveis de ocupação para 

as plantações por municípios”. 

“Desde a instalação da Veracel, os 

órgãos ambientais licenciaram sem 

qualquer compromisso de fazer o 

zoneamento. O plantio de eucalipto 

ultrapassou em muito aquilo que 

fora permitido. E não tem mais 

espaço para a cultura de 

subsistência e pastagens.” 

 

As críticas citadas, efetuadas pelo 

estudo datado de 2008, foram 

endereçadas às instâncias 

governamentais do Estado da Bahia. 

Após este estudo o empreendimento 

disponibilizou informações acuradas 

sobre as áreas onde atua e, com base 

nestas informações, o órgão ambiental 

e o Ministério Público dentro de seu 

programa ambiental (NUMA), fizeram 

avaliações e decidiram que o 

empreendimento não possuía passivos 

de atuação. Ao final de 2011 houve a 

consolidação de um TAC junto às 

empresas de reflorestamento da região, 

excluindo o empreendimento por não 

terem sido identificados desvios de 

atuação pelos dois órgãos. 

Em 2010 o próprio INEMA publicou 

outro relatório contendo a análise 

realizada pelos dois órgãos. 

Sobre as questões relativas à 

concentração de terras, ver comentário 

específico no Princípio 4 desta tabela 

(Impactos devidos à presença de 

grandes plantios de eucalipto). 

 Terceirização ilícita 

Os processos de terceirização 

mantidos pelo empreendimento são 

ilícitos, prejudicando as relações de 

trabalho. 

 

Há uma ação civil pública em 

andamento na justiça do trabalho, 

questionando o processo de 

terceirização. 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 
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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 e 4, bem 

como respectivas NCRs e OBS 

aplicadas. 

 Restrições municipais ao plantio 

de eucalipto 

Existem restrições legais de plantio 

de eucalipto em Belmonte e 

Canavieiras. 

 

 

Não foi identificada pela equipe de 

auditoria uma legislação municipal de 

restrição de uso do solo para plantios 

de eucalipto no Município de Belmonte. 

O Município de Canavieiras 

efetivamente aprovou uma lei municipal 

que proibiu o plantio maciço de 

eucalipto em todo seu território. O 

empreendimento entrou com mandato 

de segurança contra a lei por considerá-

la inconstitucional. O processo está 

tramitando na justiça e aguardando 

sentença. Como os argumentos 

jurídicos utilizados por ambas as partes 

do processo podem ser acatados, não 

seria papel da certificadora tomar uma 

decisão sobre a existência ou não de 

uma não conformidade sobre o tema 

antes do trânsito em julgado da 

respectiva sentença. A referida 

legislação, no entanto, foi modificada ao 

final de 2012, atenuando a proibição ao 
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plantio de eucalipto. 

 Verificação de cumprimento de 

PREVS e PRADS 

Recomenda-se que a equipe de 

avaliação verifique o cumprimento 

de PREVs e PRADs. 

 

 

O EMF possui 11 PREVs em 

andamento, firmados com o órgão 

ambiental estadual para revegetação de 

áreas naturais. Nestes processos 

também são emitidos relatórios 

periódicos para cada licença que 

resultou em um plano de revegetação 

(ex: Relatório PREV – Portaria 8357-

2007). 

Durante a auditoria também foram 

avaliados os projetos de recuperação e 

restauração, assim como as técnicas 

utilizadas nestes processos. Foram 

feitas avaliações de campo em algumas 

destas áreas e foi considerado que os 

planos e técnicas definidos pelo EMF 

estão em acordo com as regras de 

certificação. 

 Volume de ações judiciais 

Grande quantidade de ações junto 

ao MP de Eunápolis sobre diversos 

temas, em especial ambientais e 

criminais. 

 

A certificação não pode aceitar uma 

grande quantidade de ações em 

andamento, que nunca terminam e 

constituem uma estratégia de 

inação da empresa. A posição do 

FSC é legalista. 

 

As questões específicas apontadas na 

grande quantidade de ações existentes, 

em especial junto ao MP de Eunápolis, 

foram analisadas e se encontram em 

geral em andamento junto às esferas 

judiciais competentes, sem definições 

finais transitadas em julgado. Não é 

papel da certificadora antecipar as 

decisões finais do Poder Judiciário, 

restando apenas o acompanhamento do 

andamento das ações. 

Uma vez emitida uma decisão judicial 

final pelo Poder Judiciário, envolvendo 

áreas de manejo florestal, dentro ou 

fora do escopo de certificação, mas sob 

responsabilidade do empreendimento 

candidato ou certificado, deve-se 
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analisar se e em que grau o 

comportamento condenado representa 

uma não conformidade com relação ao 

padrão ou demais normas de 

certificação do FSC. 

Apesar da relevância da consideração 

das partes interessadas, não é viável a 

aplicação de ações corretivas, que 

podem ou não levar à inviabilização do 

certificado, sem a devida comprovação 

judicial definitiva dos comportamentos 

ilícitos alegados nas ações em 

andamento. 

Ver também considerações específicas 

sobre as principais ações no item 3.6 

deste relatório. 

 Uso de fungicidas sem registro 

no viveiro 

Ocorre o uso de produtos químicos 

fungicidas sem registro para a 

cultura no viveiro florestal. 

 

 

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. Esforços vêm sendo 

mantidos em parceria com outras 

instituições para viabilizar o registro 

adequado à cultura de todos os 

produtos químicos utilizados em viveiros 

florestais. Não foi evidenciada uma não 

conformidade sobre o tema. 
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 Diferenciação entre APPs de 

encosta e RLs 

Muitas das RLs do empreendimento 

situam-se em grotas, em 

continuidade às áreas de APPs de 

corpos d’água. Em alguns casos, 

estas áreas, consideradas reservas 

legais, podem exceder 45º de 

inclinação, constituindo na verdade 

APPs de inclinação e não reservas 

legais. 

 

 

O EMF apresentou levantamentos 

fotográficos, mapeamento e verificações 

de campo. Dentro da unidade de 

manejo pertencente ao escopo de 

certificação há somente uma fazenda 

com declive acentuado e APP em 

encosta de morro (71,5 ha na Fazenda 

Menina do Rio), a qual está 

devidamente computada como tal e não 

como reserva legal. 

 Código florestal e restaurações 

A equipe de certificação deve 

verificar o cumprimento do Código 

Florestal nos plantio e a qualidade 

das restaurações praticadas na 

empresa. 

 

O empreendimento possui 94,5% de 

suas reservas legais averbadas, 5,1% 

ainda em processo de finalização junto 

ao cartório e 0,4% em andamento no 

órgão ambiental estadual, o que 

representa a totalidade dos processos 

em andamento. 

O empreendimento desde suas 

instalação trabalhou para cumprir com 

os requisitos referentes às APPs. 

Somente uma fazenda possui áreas 

com declive acentuado e APP em 

encosta de morro (71,5 ha na Fazenda 

Menina do Rio), respeitada em sua 

classificação e no campo. As APPs de 

margem de rios e nascentes estavam 

cumpridas desde a implantação do 

projeto. 

O programa de recuperação e 

restauração de áreas foi avaliado pela 

equipe de certificação. Considerou-se 

que os planos e ações adotados estão 

baseados em técnicas e sistemas de 

recuperação e restauração adequados. 
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 Acordos firmados com o Fórum 

Florestal 

Os acordos estabelecidos entre a 

empresa e o Fórum Florestal, são 

firmados com legítimos 

representantes da sociedade e 

deveriam ser cumpridos pela 

empresa. O Fórum Florestal, no 

entanto, não consegue monitorar 

sua execução e não tem ciência 

sobre seu efetivo cumprimento. O 

FSC pode fortalecer o cumprimento 

dos acordos. 

 

 

Os acordos firmados com fóruns 

representativos da sociedade civil, 

como o Fórum Florestal do Sul da Bahia 

foram avaliados. 

Em geral, constatou-se que os acordos 

vêm sendo cumpridos. 

Exemplificativamente, nas comunidades 

rurais visitadas foi observado o 

cumprimento do acordo sobre o recuo 

de 300 metros dos plantios de eucalipto. 

Os projetos de geração de 

desenvolvimento e renda, a serem 

executados nos recuos dos plantios 

vêm sendo implantados, como se 

evidencia pelo projeto agrícola e 

artesanal desenvolvido junto à 

comunidade de Ponto Central. 

Constatou-se ainda que outros acordos 

firmados, como o Pacto da Mata 

Atlântica, estão sendo cumpridos pelo 

EMF. 

Princípio 2: Posse e 

Direitos de Uso e 

Responsabilidades  

Ocupação de terras consideradas 

devolutas 

A Veracel ocupa terras devolutas. 

 

Não foi reconhecido o trabalho do 

CDA sobre a Fazenda São 

Caetano, que teria 1.500 ha de 

áreas não destacadas do 

patrimônio público. 

 

A empresa entra com recursos, 

dificultando o reconhecimento de 

direitos de posse e propriedade das 

comunidades. 

 

A Veracel deveria identificar áreas 

de terras devolutas a serem 

 

 

O exame dos documentos 

apresentados pelo empreendimento 

permitiu constatar que a grande maioria 

dos imóveis da unidade de manejo 

florestal é devidamente fundamentada 

em títulos legítimos emitidos junto a 

Cartórios de Registro de Imóveis nos 

municípios da região. 

Os imóveis restantes, cujos títulos estão 

registrados em Cartórios de Títulos e 

Documentos, vêm sendo submetidos a 

uma análise mais aprofundada por parte 

do empreendimento e não foram 

incluídos, por abordagem de precaução, 

ao escopo de certificação até a 
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disponibilizadas para os 

movimentos de luta pela terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processos de negociação com 

Movimentos Sociais 

O acordo entre o EMF, governo e 

movimentos sociais para a venda 

de cerca de 10.000 hectares de 

terra para o governo assentar 

famílias sem-terra seria uma 

estratégia para impedir o 

levantamento das áreas de terra do 

Estado ocupadas indevidamente 

com plantios de eucalipto, e 

expandir seu monocultivo sem que 

haja resistência por parte dos 

movimentos ou observância da 

legalidade na aquisição de terras. 

 

Existe uma lentidão das 

negociações sobre as terras com os 

movimentos sociais, de 

responsabilidade da empresa. Não 

é necessário aguardar o governo 

(INCRA), que é lento e ausente. 

finalização da referida análise . 

As fazendas São Caetano e Cerro Azul 

encontram-se sob processos 

discriminatórios, ainda passíveis de 

julgamento em primeira instância. 

Independentemente dos processos, as 

propriedades vêm sendo negociadas 

para ocupação por assentamentos dos 

movimentos sociais de luta pela terra. 

Diversas outras propriedades, também 

excluídas do escopo de certificação, 

vêm sendo objeto de negociação junto 

aos movimentos sociais (ver discussão 

sobre o tema no item a seguir; detalhes 

sobre as áreas excluídas do escopo de 

certificação podem ser encontrados no 

item 1.2 do presente relatório). 

 

 

 

Entre os trabalhos de pré-avaliação e 

avaliação de campo, a certificadora 

visitou e entrevistou os líderes locais ou 

regionais dos principais movimentos 

presentes na região. 

O histórico dessa região, com grandes 

propriedades e grandes bolsões de 

pobreza definiu características que 

tornaram a região prioritária para a 

ocupação na visão dos movimentos 

sociais em luta pelo acesso a terra. A 

região possui atualmente 22 

assentamentos da Reforma Agrária. Até 

2008 ocorriam cerca de duas 

ocupações por ano e o empreendimento 

entrava com pedidos de reintegração de 

posse dentro de seus direitos legais. No 

período de 2009 a 2011 foram 

intensificadas as ocupações, chegando 

a uma área ocupada de trinta mil ha, o 
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Há uma indefinição das áreas e 

número de famílias na negociação. 

Em função da lentidão e da 

indefinição, tem ocorrido um 

aumento no número de famílias 

reivindicando direitos, dificultando o 

processo de negociação. 

 

Há disputas entre os movimentos 

sociais, com alto grau de violência 

em alguns casos. Um dos 

movimentos teria sido cooptado 

pela empresa e, portanto, haveria 

favorecimento para este movimento 

em detrimento do outro. 

 

Sugere-se que a certificadora se 

aprofunde no tema da luta pela 

terra, visitando acampamentos do 

MLT e investigando a participação 

da empresa em violência de ações 

de reintegração de posse e atos de 

vandalismo. 

que fez com que o empreendimento 

buscasse junto aos governos estadual e 

federal e aos movimentos sociais uma 

alternativa para o assentamento das 

famílias. As negociações vêm 

ocorrendo com os principais 

movimentos sociais da região (MST, 

MLT, FTL, MRC, FETAG e APRUNV), 

com a mediação do Governo do Estado 

da Bahia, visando à implantação de um 

programa de reforma agrária com meta 

de assentamento de famílias de 

pequenos agricultores. Este programa 

prevê a disponibilização de terras 

pertencentes ao empreendimento, que 

estavam ocupadas pelos citados 

movimentos sociais até 31 de julho de 

2011,  que deverão ser adquiridas pelo 

Governo Federal, para destinação ao 

Programa de Reforma Agrária, que, 

com o apoio de outras instituições 

comprometidas com o tema, buscará 

prover aos agricultores assentados, 

condições favoráveis em termos 

técnicos, organizacionais e econômicos. 

Foram realizadas reuniões entre o EMF 

e o governo do Estado da Bahia para a 

construção das estratégias com cada 

movimento. Nesse momento a ESALQ, 

através de uma equipe técnica com 

experiência prévia nessas negociações, 

incorpora-se ao processo e inicia um 

trabalho de definição com os 

movimentos sociais sobre o número de 

famílias que ocupam as áreas para a 

delimitação e definição do montante a 

ser negociado com o INCRA. 

Questões internas do INCRA 

ocasionaram uma demora dos trâmites 

desse processo, porém foi constatado 
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que o EMF tem buscado avançar nas 

negociações junto aos governos 

estadual e federal. 

Foi verificado que há diferentes 

abordagens e expectativas nos 

movimentos sociais quanto à resolução 

dessa questão, havendo, inclusive, 

conflitos entre os próprios movimentos 

no entendimento e nas formas de 

encaminhamento de suas 

reivindicações. Não foram obtidas 

evidências capazes de comprovar as 

acusações de envolvimento da empresa 

nos conflitos entre os movimentos, que 

envolveriam inclusive a cooptação de 

um deles.  

A demora na resolução do problema é 

considerada por todos, inclusive pela 

empresa, um risco aos acordos 

firmados. 

Embora não tenham sido evidenciadas 

não conformidades sobre o tema, a 

certificadora deverá acompanhar 

atentamente o desenvolver das 

negociações. 

Sobre a formalização dos diálogos 

realizados com os diferentes 

movimentos sociais, aplicou-se a OBS 

#02/13. 
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Princípio 3: Direitos dos 
Povos Indígenas.  

Terras Indígenas 

Ocorreu a invasão de áreas 

indígenas Pataxós com plantios de 

eucalipto. 

 

“Dos 103 mil hectares de 

propriedade da Veracel, 3,8 mil 

estavam dentro da área de 

ampliação do território indígena 

Pataxó. Dessa parcela, mil hectares 

eram ocupados com plantações de 

eucalipto para abastecer a fábrica 

de Eunápolis. (...) Caciques das 

aldeias de Guaxuma e Barra Velha 

reclamavam da expansão das 

plantações nas terras que 

reivindicavam. Diziam que os 

riachos estavam secando e que 

teria havido uma redução da caça e 

da pesca. O território indígena 

Barra Velha fora homologado em 

1991, com 8,6 mil hectares. O 

INCRA informou, em 2008, que o 

levantamento fundiário da área 

indígena apontava 1,6 mil hectares 

de reflorestamento da Veracel. A 

empresa disse que acataria 

qualquer decisão da justiça, mas 

assegurou que as terras haviam 

sido adquiridas de fazendeiros que 

tinham título de propriedade.”. 

 

Em 1999 a FUNAI criou um grupo de 

estudos para a “Revisão dos Limites da 

Aldeia Barra Velha”. O grupo ainda não 

concluiu os estudos devido à 

complexidade para a identificação de 

vestígios da ocupação indígena. Em 

2000, uma comunidade de índios 

Pataxó invadiu uma área às margens da 

BR-101, reivindicando as áreas em 

estudo. A área reivindicada pertence a 

cerca de trezentos produtores rurais, 

entre os quais a Veracel, detentora de 

2.651 ha. A Aldeia de Guaxuma, assim 

denominada pelos indígenas, foi 

visitada e o cacique entrevistado pela 

equipe de auditoria. Segundo seu 

relato, o qual coincide com o relato do 

EMF e de representantes da FUNAI, a 

empresa fez uma declaração formal, 

entregue às lideranças indígenas e à 

FUNAI, assumindo o compromisso com 

os índios de entregar a terra assim que 

os estudos para delimitação e 

demarcação forem concluídos. Existem, 

além disso, medidas de apoio 

solicitadas pelos representantes 

indígenas e concedidas pelo 

empreendimento como, por exemplo, o 

financiamento de viagens dos 

representantes a Brasília para 

reivindicações junto aos diferentes 

órgãos responsáveis pelo processo de 

expansão da tribo. 

 Pescadores artesanais 

Morador da localidade de Rio Preto, 

que pesca com rede de arrasto para 

o sustento da família, relatou que 

algumas vezes foi impedido de 

chegar até a praia por seguranças 

 

Não foram identificadas evidências de 

outras ocorrências semelhantes na 

unidade de manejo. Os seguranças não 

são armados e recebem orientação e 

treinamento para abordagem de forma a 
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armados da empresa. respeitar os usos e costumes das 

comunidades locais. Não foram 

identificadas mais evidências objetivas 

que justificassem a aplicação de uma 

não conformidade. O tema, no entanto, 

será acompanhado nos próximos 

monitoramentos anuais. 

Princípio 4: Relações 
Comunitárias e Direitos 
dos Trabalhadores 

Impactos da rota das barcaças 

A rota das barcaças provoca 

impactos sobre a pesca artesanal. 

 

 

A rota das barcaças, embora com 

impactos submetidos ao monitoramento 

do empreendimento, não é alcançada 

pelo escopo da certificação. Entretanto 

cabe ressaltar que o EMF realizou um 

estudo sobre os impactos do tráfego de 

barcaças sobre a pesca artesanal, que 

se encontra em fase de implantação. 

 Expansão da fábrica e das áreas 

de plantio 

Deverão ocorrer diversos impactos 

sociais e ambientais decorrentes da 

expansão: 

a) Aumento do preço das 

terras; 

b) Diminuição das terras 

disponíveis para reforma 

agrária e agricultura 

familiar; 

c) Aumento dos preços dos 

alimentos básicos; 

d) Inchaço demográfico pela 

atração de trabalhadores na 

construção da nova fábrica 

(8.000 no total); 

e) Sobrecarga dos serviços de 

saúde, saneamento, 

segurança, educação e 

transporte; 

f) Sobrecarga de caminhões 

nas estradas do entorno da 

fábrica; 

 

 

O tema da expansão de área fabril e de 

áreas de plantação de eucalipto se 

apresenta como um limite negativo e, 

portanto, como um desafio a ser tratado 

futuramente pelo sistema FSC de 

certificação. Isto ocorre porque as áreas 

de expansão para o plantio de novas 

florestas ainda não foram adquiridas e, 

portanto, não se encontram no escopo 

de certificação. Os impactos 

relacionados à construção da nova 

fábrica também não são alcançados 

pelo sistema de certificação, por não se 

relacionarem ao manejo florestal 

propriamente dito.  

Independentemente dessa limitação, a 

equipe de certificação levantou algumas 

informações sobre o tema. O EMF 

adotou medidas e procedimentos para a 

compra de terras. Foram definidos 

dezessete municípios incluídos no 

polígono para a aquisição de terras. O 
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g) Duplicação dos efluentes e 

captação de água no rio 

Jequitinhonha; 

h) Descaracterização da 

região cacaueira do litoral 

sul e agropecuária e leiteira 

do sudoeste baiano 

(Itapetinga); 

i) Multiplicação do uso de 

glifosato nas novas áreas 

de cultivo; 

j) Grande crescimento 

demográfico e 

k) Descaracterização dos 

povoados do entorno da 

fábrica (Ponto Central 

Barrolândia). 

 

A principal preocupação e demanda 

é que a ampliação da fábrica não 

signifique mais concentração de 

terra. Os grandes plantios 

conformam grandes vazios 

humanos. 

 

Pode haver expansão das áreas 

desde que seja com diversificação 

da economia para dar segurança 

econômica para a região. Essa é a 

principal demanda da sociedade. 

 

Pleiteia-se que a expansão seja via 

fomento florestal, respondendo por 

50% do consumo e não 20 a 30% 

como é o caso no sul da Bahia. 

EMF pretende operar com 80% de 

madeira própria e 20% de madeira 

proveniente de fomento. Alguns 

municípios foram excluídos das 

possibilidades de expansão levando em 

consideração critérios de preferência 

por municípios com predomínio da 

pecuária extensiva, sobre municípios 

com área de base agrícola. Os critérios 

para a compra de terras deverão 

considerar: o perfil do produtor; áreas 

de posse mansa e pacífica há mais de 

20 ou 30 anos; preferência de 

propriedades maiores e com pecuária 

extensiva; preço viável; aproveitamento 

da propriedade; distância da fábrica; 

tipo de uso do solo; número de pessoas 

que trabalham na propriedade; distância 

de aglomerados urbanos (mínimo de 

trezentos metros de distância de 

povoados); ocorrência de situações de 

isolamento de moradores; exclusão de 

áreas com locais especiais para as 

comunidades; entre outros. 

Com a adoção desses critérios e outras 

ações o EMF busca minimizar os 

impactos da expansão dos plantios. 

Outros impactos devidos à presença do 

empreendimento na região (segurança 

alimentar, concentração de terras, entre 

outros) foram tratados em temas 

específicos nesta mesma seção do 

relatório. 

 Perseguição aos Movimentos 

Sociais 

A empresa demite pessoas 

envolvidas com movimentos sociais 

ou que reclamam sobre sua 

 

 

Foram entrevistadas todas as 

lideranças dos movimentos sociais, 

além de representantes de sindicatos, 
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atuação. moradores e acampados pertencentes 

aos movimentos sociais da região. Não 

foram relatados casos concretos que 

evidenciassem a prática relatada. 

 Prestadoras de serviços 

Atenção deve ser dada às questões 

de relacionamento com os 

prestadores de serviços (trocas de 

prestadores de serviços em 

mudanças de gestão interna da 

empresa). 

 

O exame de situações passadas, em 

que mudanças operacionais 

ocasionaram a substituição de 

prestadores de serviços, evidenciou a 

adoção pela empresa de diretrizes para 

maximizar a reabsorção da mão de obra 

dispensada e a contratação de 

trabalhadores das comunidades locais. 

 Uso de violência na desocupação 

de terras 

Ocorreu o uso de violência em 

processos de reintegração de posse 

nas Fazendas Ouro Verde, Muqui e 

Nova América. 

 

Houve reintegração de posse em 

áreas filiadas à FETAG, após o 

início das negociações, com uso da 

força. A empresa privada de 

vigilância patrimonial Visel tem 

participado de forma violenta. A 

Visel faz também pressão 

psicológica. 

 

 

A As ordens de reintegração de posse 

diminuíram significativamente após o 

início do processo de negociação com 

os movimentos sociais e as políticas e 

práticas do empreendimento seguem a 

orientação de negociação antes da 

solicitação de implantação da medida 

judicial. As ações são realizadas pela 

polícia, com prerrogativa de uso da 

força em casos de resistência. Na 

grande maioria das vezes, segundo 

relatos de envolvidos, as desocupações 

têm ocorrido mediante negociação, de 

forma pacífica. As reintegrações têm 

ocorrido com o acompanhamento e 

apoio da empresa, que fornece 

transporte para os pertences dos 

moradores. 

Foram verificados os treinamentos dos 

funcionários da equipe da Visel, 

incluindo orientações para os casos de 

desocupação de áreas, além de 

material descritivo fotográfico da 

desocupação da fazenda Santa Luzia, 

associada à FETAG. 
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Nas visitas de campo foram 

entrevistados representantes da 

FETAG, não se confirmando o uso de 

violência excessiva nos processos de 

desocupação. O conjunto de evidências 

obtidas não levou à aplicação de não 

conformidades sobre o tema. Dada a 

gravidade do assunto, no entanto, cuja 

solução passa pelas negociações em 

andamento com os movimentos sociais 

de luta pela terra, a certificadora deverá 

acompanhar atentamente a evolução 

dos acontecimentos. 

 Saúde e Segurança Ocupacional 

Foram relatados problemas na 

aplicação de agrotóxicos: falta de 

identificação dos macacões usados 

na aplicação para a higienização; 

uso de roupas comuns por baixo do 

macacão; falta de armários 

individuais para os trabalhadores; 

ausência de banho no campo; 

ausência de identificação de 

carência para reentrada; falta de 

exames médicos específicos para o 

produto utilizado, de acordo com o 

PPRA; locais de refeição muito 

próximos dos locais de aplicação; 

ausência de restrições para 

aplicação em horários de sol a pino. 

 

 

O MPT propôs a assinatura de um TAC 

com as empresas que executam essa 

atividade nas áreas da Veracel, como 

forma de adequar as questões acima 

citadas. As empresas não assinaram o 

TAC, pois questionam a necessidade de 

realização do banho dos trabalhadores 

no campo sob a alegação de que isso 

não é exigido pelo fabricante do produto 

e de que logística é inviável para esse 

tipo de operação. A questão pode virar 

objeto de uma ação judicial, a ser 

promovida pelo MPT. As demais 

exigências foram atendidas. As 

condições da aplicação de 

agroquímicos foram verificadas em 

campo e foi constatado que as 

empresas que praticam essa atividade 

adequaram suas práticas às exigências 

apontadas pelo Ministério Público. 

Os macacões utilizados são 

higienizados e existe o controle do 

número de lavagens (confirmado pelos 

operadores de campo). O local de 

refeição das frentes visitadas foi 

localizado em posição afastada da área 
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de aplicação; as roupas de baixo 

quando do uso de macacões recebem o 

mesmo tratamento dos macacões e são 

devidamente identificados. Cada 

operador tem três mudas de macacões 

e roupas de baixo. Não há restrição de 

aplicação nos momentos de sol a pino, 

o que não é restritivo por parte dos 

fabricantes de defensivos. Não foram 

evidenciadas não conformidades com 

relação ao padrão. As divergências 

apresentadas pelas EPS devem ser 

elucidadas pelos meios competentes e 

a certificadora acompanhará a evolução 

do caso, seja por meio da assinatura de 

um TAC ou pela interposição de uma 

ação judicial. 

 Ocorrência de LER/DORT em 

operações florestais 

Existem muitas ocorrências de 

problemas relacionados a doenças 

ocupacionais, decorrentes das 

operações com harvesters e 

forwarders e de atividades no 

viveiro e na área industrial. 

 

 

As documentações examinadas e as 

entrevistas efetuadas evidenciaram os 

encaminhamentos dados às queixas 

apresentadas por trabalhadores que 

operam as referidas máquinas 

florestais. Os trabalhadores recebem 

atendimento médico e as causas da 

doença são investigadas. Quando se 

estabelece o nexo entre a doença e a 

atividade, o trabalhador é afastado da 

função e recebe tratamento por parte do 

empreendimento. Em muitos casos, a 

empresa alega a existência de doenças 

pré-existentes, doenças degenerativas 

que se agravam pela realização da 

tarefa executada, independente de qual 

seja ela, prejudicando o nexo entre a 

doença e a atividade. A existência 

destas situações implica geralmente em 

questionamentos judiciais efetuados 

pelos funcionários afetados. Entrevistas 
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com operadores de máquinas no campo 

evidenciam a presença de diversos 

funcionários antigos que não 

apresentam quaisquer sintomas de 

doenças ocupacionais. 

A despeito desse fato, e sem 

desconsiderar os aspectos medicinais 

específicos do tema, o apontamento de 

doenças pré-existentes deve ser 

adotado com cautela e precisão pelo 

empreendimento, em especial 

considerando-se as graves 

consequências sociais envolvidas.  

 A empresa e seus prestadores de 

serviço vêm investindo em melhorias 

ergonômicas das máquinas e das 

estruturas do viveiro objetivando 

minimizar os impactos das atividades 

sobre a saúde dos trabalhadores. 

Apesar dos casos efetivamente 

verificados de afastamento por doenças 

ocupacionais de LER/DORT, não foram 

obtidas evidências suficientes para a 

aplicação de uma não conformidade. A 

certificadora deverá, no entanto, 

acompanhar a evolução do tema nos 

próximos monitoramentos anuais. 

Sobre outro tema relacionado a 

aspectos de ergonomia do trabalho foi 

aplicada a NCR #02/13. 

 Impactos sociais diretos das 

operações de manejo florestal 

Há casos de poeira, ruídos e 

trânsito perigoso com a passagem 

de caminhões em Ponto Maneca. 

 

 

A empresa exige a anotação das 

placas dos caminhões causadores 

de problemas. 

 

 

A empresa ainda não realizou a 

caracterização socioeconômica das 

comunidades afetadas, tendo sido 

aplicada sobre o tema a NCR #03/13. 

 

A empresa realiza o monitoramento de 

impactos sociais pré e pós-operações 

de manejo florestal, dispondo, para isso, 
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O levantamento do leito carroçável 

de estradas ocasionou o 

direcionamento de água para 

edificações, inclusive escolas. Os 

resíduos de manutenção de 

estradas foram direcionados para 

uma lagoa na comunidade de 

Córrego Vermelho. 

 

Ocorre a prática de deslocamento 

de caminhões em comboios, 

prejudicando o trânsito. 

 

As comunidades desramaram o 

eucalipto para assegurar a 

visibilidade nas curvas, quando a 

empresa deveria fazê-lo. 

 

Há contaminação da água de 

consumo da comunidade por 

agrotóxicos. 

dos planejamentos dos projetos e das 

ferramentas de diálogo existentes para 

a participação das comunidades na 

identificação de impactos. No entanto, 

verificou-se que há comunidades que 

não sabem como encaminhar suas 

reclamações e/ou demandas à 

empresa. Também foram verificadas 

reclamações e/ou demandas de 

comunidades que não foram 

respondidas pela empresa, aplicando-

se a NCR Maior #04/13 . 

 

Especificamente sobre a questão de 

contaminação de corpos d’água com 

agrotóxicos, ver comentários ao 

princípio 6 desta tabela, que levou à 

aplicação da NCR #11/13. 

 Comunicação com partes 

interessadas 

Foi apontada uma ausência de 

contatos em comunidades como 

Colônia, Gabiarra, Roça do Povo 

etc. 

 

Não houve resposta a solicitações 

em diversas comunidades. 

 

Ocorre a troca constante das 

pessoas de contato, quebrando a 

personalização e a continuidade 

dos compromissos firmados e a 

confiança mútua com as 

comunidades locais. 

 

 

Ver comentários ao item anterior, que 

motivaram a aplicação do NCR Maior 

#04/13. 

 

Embora a empresa tenha um cadastro 

de partes interessadas, foi verificada a 

ausência de algumas comunidades 

afetadas, aplicando-se a OBS #05/13. 

 

A última mudança na equipe ocorreu 

em 2009 e desde então a equipe da 

área social permanece a mesma, sem 

novas modificações. 

 Projetos sociais 

A empresa oferece apoio se forem 

 

Regularmente, a empresa recebe e 
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apresentados projetos completos. A 

comunidade, no entanto, não sabe 

criar os projetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Veracel não faz contratos de 

comodato, não cede terra para os 

plantios. A comunidade tem 

vocação e sabe produzir, mas não 

tem apoio. 

 

As comunidades demandam 

projetos semelhantes ao de União 

Baiana. 

 

 

 

 

 

 

 

A comunidade quer manejar as 

cabrucas ainda existentes nas 

áreas da empresa. 

analisa as demandas das comunidades, 

como projetos sociais, em forma de 

documentos e ofícios. Toda demanda é 

analisada e pode entrar na rubrica de 

investimentos “recursos de demandas 

sociais”. No entanto, é solicitado que a 

comunidade defina suas prioridades 

para a alocação de recursos. A 

empresa já financiou cursos de 

capacitação para elaboração de 

projetos em algumas comunidades e 

recomenda que as comunidades que 

não participaram da capacitação 

busquem parceiros que ajudem a 

viabilizar o projeto. 

 

Existem pelo menos dois contratos de 

comodato ativos (União Baiana e Ponto 

Central) e mais dois em andamento. 

O comodato de Ponto Central é um 

modelo pioneiro do Projeto Agrovida, 

estabelecido em acordo com o Fórum 

Florestal, que visa a geração de renda 

através da agricultura familiar em áreas 

de recuo. Existem três novos contratos 

previstos para o ano que vem 

(Itagimirim, Mundo Novo e Petrolândia). 

O comodato vale por três anos e pode 

ser renovado indefinidamente. Se 

houver novos pedidos e disponibilidade 

de terras não há restrição a novos 

projetos. 

 

A empresa está estudando o tema do 

cacau cabruca, de acordo com seu 

Plano de Manejo e, com esta finalidade, 

contratou o Instituto Cabruca (entidade 

especializada no cultivo e manejo do 

cacau, especialmente cabruca) para 

realizar um diagnóstico das áreas do 
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empreendimento onde ocorre a cultura 

do cacau cabruca e, com base neste 

estudo, elaborar planos de manejo que 

permitirão a negociação de acordos 

com associações de agricultores e com 

movimentos sociais para a exploração 

racional do cacau. 

 

A empresa realiza o monitoramento de 

suas iniciativas e projetos sociais, mas 

ainda não existem indicadores e metas 

capazes de avaliar a efetividade dos 

resultados dos projetos sociais 

implantados, tendo sido aplicada a NCR 

#13/13. 

 Impactos devidos à presença de 

grandes plantios de eucalipto 

Há concentração de terras. 

 

Êxodo rural: esvaziamento do 

campo, inchaço nas 

cidades/distritos. 

 

Pouca oferta de emprego e renda. 

Ausência de qualificação das 

pessoas para os empregos 

oferecidos. 

 

Diminuição de oferta e 

encarecimento do preço dos 

alimentos. Diminuição da 

diversidade da produção 

agropecuária. 

 

Aumento do valor da terra, 

dificultando os processos de 

assentamentos para Reforma 

Agrária pelo alto valor da terra. 

 

Concentração de poder político, 

 

 

As atividades de reflorestamento com a 

finalidade de produção de madeira para 

a fabricação de celulose utilizam em 

regra grandes extensões de áreas, 

ocasionando efetivamente muitos dos 

impactos apontados pelas partes 

interessadas. O processo de 

desenvolvimento histórico e econômico 

regional configurou uma concentração 

de terras pertencentes ao EMF. Embora 

este modelo econômico receba justas e 

importantes 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 Imaflora reconhece os limites do 

sistema FSC. A certificação florestal 

FSC promove boa gestão florestal 
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pois há uma dependência das 

populações locais e das prefeituras 

(principalmente Eunápolis) e isso 

faz com que a economia seja muito 

dependente da empresa, 

 

Pouca diversidade econômica, 

criando dependência de um 

produto, o que deixa a região 

vulnerável. Mononegócio apenas 

direcionado para a celulose, Toda a 

região depende de uma única 

atividade econômica. 

 

Comunidades afirmam que são 

impactadas, pois seus pequenos 

comércios eram usados pelos 

moradores rurais (sitiantes e 

trabalhadores rurais). Com a 

entrada da silvicultura e a mudança 

das pessoas para a cidade, o 

comércio dessas comunidades 

enfraqueceu. 

conforme definido pelas normas e 

políticas de certificação, mas não é 

suficiente para resolver todos os 

problemas socioambientais de uma 

empresa ou da região onde a empresa 

opera. Atores locais ou partes 

interessadas não devem ter a 

expectativa de que uma empresa 

certificada FSC não tem – ou nunca 

teve – problemas socioambientais. A 

certificação FSC e as empresas 

florestais certificadas não substituem o 

papel de governos locais e estaduais na 

regulação das atividades privadas ou na 

promoção de desenvolvimento 

socioeconômico. O papel do Governo é 

fundamental, especialmente em regiões 

de carência social, e a certificação FSC 

não se propõe a avaliar ou influenciar a 

atuação do Governo em regiões onde 

há empresas certificadas. O papel da 

sociedade civil organizada, no 

relacionamento diário com empresas 

privadas e governos locais, também é 

fundamental para que se alcance 

desenvolvimento socioeconômico 

nestas regiões. 

Consideradas estas limitações, o 

processo de certificação verifica a 

avaliação de impactos sociais e as 

medidas socioambientais tomadas pelo 

empreendimento candidato para o 

tratamento de impactos identificados, 

derivados diretamente das operações 

de manejo florestal ou devidos à 

presença das atividades do 

empreendimento na região (escassez 

de oportunidades de geração de 

emprego e renda, concentração 

fundiária, êxodo rural, produção local de 
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alimentos, entre outros). 

O empreendimento tratou dos impactos 

denominados indiretos (aqueles devidos 

à presença do empreendimento na 

região) em seu EIA-RIMA e apresentou 

uma matriz de impactos sociais, na qual 

discrimina, basicamente, os impactos 

diretos derivados das operações 

florestais. A matriz apresentada, no 

entanto, é fundamental para a análise 

de importância dos impactos e a 

definição de ações preventivas, 

corretivas ou mitigadoras, mas não 

apontou os impactos globais adversos 

devidos à presença do empreendimento 

na região, tendo sido aplicado o NCR 

Maior #05/13 . 

Princípio 5: Benefícios 
da Floresta  

Uso múltiplo da madeira 

A sociedade e as organizações 

locais demandam por uma 

diversificação da economia local 

com uso múltiplo da madeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A empresa não disponibiliza 

resíduos da colheita para as 

comunidades. 

 

A empresa vende uma pequena 

quantidade de madeira, cerca de 30.000 

m3/ano para serrarias próximas ao 

empreendimento. 

Em conjunto com comunidades de 

Ponto Central, o empreendimento está 

desenvolvendo, além disso, um projeto 

de manejo de piaçava, objetivando 

melhoria e manutenção da capacidade 

de produção sustentável. 

Destacam-se ainda contratos com 

associações de apicultores que utilizam 

as áreas de preservação para 

instalação de colmeias e os plantios de 

eucalipto como pasto apícola, 

beneficiando pequenos apicultores com 

renda adicional derivada da produção 

de mel. 

 

O resíduo é aproveitado para reposição 

de nutrientes e matéria orgânica ao 

solo, procedimento considerado 
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 benéfico sob o aspecto ambiental. 

Princípio 6: Impacto 
Ambiental  

Contaminação de corpos d’água 

por agrotóxicos 

Ocorre a aplicação de herbicidas 

em áreas de preservação 

permanente. 

 

Há contaminação de corpos d’água 

por agrotóxicos. 

 

 

 

 

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. Entretanto, os 

monitoramentos qualitativos e 

quantitativos existentes não permitem a 

aferição dos impactos de operações 

florestais relevantes (preparo de solo, 

colheita, aplicação de agrotóxicos, entre 

outros) sobre os recursos hídricos 

presentes na unidade de manejo 

aplicando-se o NCR #11/13. 

 Manutenção de estradas 

As manutenções de estradas 

ocorrem somente na época de 

colheita. 

 

 

O EMF realmente intensifica a 

manutenção de estradas por ocasião da 

colheita. Normalmente realiza-se a 

manutenção das estradas pré colheita 

(com o objetivo de facilitar o 

escoamento da produção) e pós plantio 

(com o objetivo de entregar as estradas 

com boas condições de trafegabilidade 

após a maioria das operações de 

colheita/implantação). No caso de 

necessidades extraordinárias, logo após 

a colheita, são realizadas manutenções 

de ordem corretiva. 

A presente avaliação identificou, 

efetivamente, prejuízos ambientais 

relacionados às operações de 

construção e manutenção de estradas, 

aplicando-se as NCRs #07, 08, 09 e 

15/13. 



 

FM-02 19 Abril 2012  Página 74 de 164 

 Eucalipto e secamento de corpos 

d´água 

O eucalipto seca o solo. 

 

 

 

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 duas microbacias 

específicas, procurando monitorar 

diferentes situações edafoclimáticas da 

unidade de manejo. 

Não foi evidenciada, no entanto, uma 

justificativa de adequação dos 

monitoramentos qualitativos e 
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quantitativos de recursos hídricos com 

relação à escala e intensidade do 

empreendimento e os monitoramentos 

existentes não permitem uma avaliação 

dos impactos das operações de manejo 

sobre os recursos hídricos, aplicando-se 

o NCR #11/13. 

 Conversão de áreas 

Existem áreas convertidas nos 

plantios da Veracel. 

 

O EMF realizou uma avaliação em toda 

a sua base florestal com ortofotocartas 

de 1995/96 e imagens de Satélite 

Landsat 1993 para verificar a conversão 

de vegetação nativa em plantações de 

eucalipto. Após a digitalização das 

ortofotocartas em 2004, a empresa 

encomendou à Fundação de Ciência, 

Aplicações e Tecnologia Espaciais – 

FUNCATE, desenvolver, a partir de 

dados provenientes da unidade de 

manejo, mapa de vegetação do IBGE 

(2004), cartas topográficas da SUDENE 

e dados das imagens Geocover e 

SRTM (NASA, 2000), trabalhos de 

estudo sobre a evolução do 

desmatamento na região e 

levantamento de uso e cobertura da 

terra. Com o trabalho desses 

levantamentos, em 2005 foram 

identificados 1.202,70 ha de áreas 

convertidas de pasto sujo para 

plantações de eucalipto, formados por 

224 pequenos polígonos e 

representando aproximadamente 0,7% 

da área total do empreendimento. O 

EMF, de modo voluntário, protocolizou 

este estudo junto ao Centro de 

Recursos Ambientais (CRA), em 

03/11/2005, e se prontificou a promover 

as medidas de adequação e 

compensação que se fizessem 
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necessárias (autodenúncia por meio do 

ofício 52/2005). Deste total, 401,60 ha 

de área foram recuperados e 801,10 ha 

foram embargados por um auto de 

infração do IBAMA (Auto de Infração nº 

212132-D e Termo de 

Embargo/Interdição nº 0262263-C). O 

empreendimento firmou um Termo de 

Compromisso com o CRA em 

03/01/2006, no qual se comprometia a 

averbar 1.203 ha como Reserva Legal 

Excedente em áreas antropizadas, com 

o compromisso de revegetação nos 

respectivos municípios onde se 

identificaram as áreas convertidas e 

revegetar mais 602 ha de suas áreas 

com espécies nativas da Mata Atlântica. 

Em janeiro de 2011, o órgão ambiental 

estadual, por meio do auto de infração 

2010-021754 – 0782, considerou que o 

EMF ocupou com plantios de eucalipto 

213,5 ha de áreas que, conforme 

ortofoto de 95/96, seriam à época 

remanescentes de Mata Atlântica nos 

Municípios de Belmonte, Eunápolis e 

Santa Cruz Cabrália/BA, sendo que o 

empreendimento apresentou defesa 

administrativa que aguarda decisão. 

Devido a estas áreas serem pequenas e 

com formatos irregulares, o EMF adotou 

uma postura de precaução e as isolou 

em talhões maiores, com o objetivo de 

restauração após as decisões judiciais. 

Deste modo, os 1.202,7 ha se tornaram 

1.373,3 ha e os 213,5 ha autuados pelo 

órgão ambiental estadual se tornaram 

354,5 ha após o talhonamento. As 

imagens examinadas, as políticas e 

orientações internas do 

empreendimento que regem as práticas 
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de manejo, as medidas de precaução 

adotadas, as circunstâncias das 

ocorrências identificadas e o baixo 

volume das áreas convertidas foram 

consideradas suficientes para o 

cumprimento dos indicadores aplicáveis 

do padrão FSC de certificação, não 

sendo identificadas não conformidades 

sobre o tema. 

Princípio 7: Plano de 
Manejo  

Não foram identificados 

comentários de partes interessadas 

com relação a este princípio. 

N/A. 

Princípio 8: 
Monitoramento e 
Avaliação  

Monitoramentos pré e pós-

operações 

Não há visitas antes e depois das 

operações de transporte em 

comunidades como comunidade 

Ponto Maneca e Brejinho. 

 

 

 

 

A empresa realiza o monitoramento de 

impactos sociais pré e pós-operações 

de manejo florestal dispondo, para isso, 

dos planejamentos dos projetos e das 

ferramentas de diálogo existentes para 

a participação das comunidades na 

identificação de impactos. No entanto, 

verificou-se que há comunidades que 

não sabem como encaminhar suas 

reclamações e/ou demandas à 

empresa. Também foram verificadas 

reclamações e/ou demandas de 

comunidades que não foram 

respondidas pela empresa. Em função 

disso, foi aplicado o NCR Maior #04/13 . 

Princípio 9: Manutenção 
de Florestas de Alto 
Valor de Conservação  

Não foram identificados 

comentários de partes interessadas 

com relação a este princípio. 

N/A. 

Princípio 10: Plantações Importância da inclusão de Zonas 

“buffer” nas plantações florestais, 

para compensar a pouca 

diversidade das plantações 

florestais. 

Entre remanescentes naturais em 

diferentes estágios sucessionais e 

áreas a serem restauradas, o 

empreendimento mantém cerca de 

102.000 hectares ou 49,7% do total da 

unidade de manejo certificada como 

áreas destinadas à conservação. 

Foi evidenciada, adicionalmente, uma 
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estrutura de planejamento da paisagem 

(estabelecimento de corredores 

naturais) considerando os padrões de 

ocorrência das florestas naturais na 

unidade de manejo. 

Outros temas Temas fora de escopo 

Há contaminação da água de 

consumo da comunidade por 

dejetos da fábrica. 

 

Estragos causados a uma praia 

após a implantação do terminal de 

barcaças da Veracel. (...) Falhas 

graves na execução do projeto. (..) 

Um cano com vinte centímetros de 

diâmetro despejava um líquido 

preto nas águas do mar. A 

construção do terminal tinha 

interrompido as correntes marítimas 

e criado um aterro com mais de 

cem metros de largura mar adentro. 

 

Há um impacto sobre comunidades 

rurais litorâneas que não foram 

consideradas dentro da área 

afetada pelo EIA RIMA e a empresa 

não trata os impactos gerados lá. 

 

Os fomentados plantam em 

nascentes. 

 

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, ao terminal de transporte 

marítimo e ao manejo praticado pelos 

produtores nos programas de fomento 

mantidos pelo empreendimento. 

 Solicitações de benefícios 

relacionados às funções do 

Estado 

Não foi aberta estrada pela 

empresa para unir a fábrica a 

Itapebi. 

 

A Veracel não apoia esportes. 

 

A Veracel poderia ajudar com 

 

 

 

Os temas apontados referem-se a 

funções tipicamente atribuíveis às 

diferentes esferas governamentais. A 

certificação FSC e as empresas 

florestais certificadas não substituem o 

papel de governos locais e estaduais na 

regulação das atividades privadas ou na 
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hospital, matadouro, estradas, 

postos de saúde. 

promoção de desenvolvimento 

socioeconômico. O papel do Governo é 

fundamental, especialmente em regiões 

de carência social, e a certificação FSC 

não se propõe a avaliar ou influenciar a 

atuação do Governo em regiões onde 

há empresas certificadas. 

 Críticas à credibilidade do 

sistema FSC de certificação 

O FSC é uma mentira, porque as 

empresas influenciam o sistema. 

 

Questiona-se a credibilidade do 

FSC, que aparenta ser um 

organismo a serviço das empresas. 

 

 

O Imaflora (Instituto de Manejo e 

Certificação Florestal e Agrícola) é uma 

associação civil sem fins lucrativos que 

trabalha para promover mudanças nos 

setores florestal e agrícola, visando a 

conservação e o uso sustentável dos 

recursos naturais e a geração de 

benefícios sociais. Valorizamos a 

transparência, a honestidade e a 

coerência em nossas ações, e 

respeitamos as diversidades social, 

cultural, ambiental e econômica, 

valorizando e respeitando suas 

complexidades. 

Acreditamos que o manejo florestal e a 

produção agropecuária responsáveis 

contribuem para a conservação de 

recursos naturais e para o 

desenvolvimento socioeconômico e 

utilizamos a certificação independente, 

voluntária e não-discriminatória como 

uma ferramenta para causar as 

mudanças que queremos promover nos 

setores florestal e agrícola. 

Acreditamos que o FSC é uma boa 

ferramenta para promover a gestão 

responsável das florestas do mundo. 

Em representação à ONG Rainforest 

Alliance, atuamos como certificador do 

sistema no Brasil desde 1997 e somos 

membros do FSC desde a sua 
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fundação, em 1993. Acreditamos que 

este sistema de certificação possui uma 

estrutura de governança multissetorial 

que permite a participação e o acesso à 

tomada de decisões de todos os grupos 

da sociedade, afetados ou interessados 

pelo setor florestal. O sistema de 

certificação florestal FSC possui 

mecanismos de transparência e 

participação pública, além de um 

conjunto de critérios técnicos, que 

permitem avaliar o desempenho 

socioambiental de empresas candidatas 

à certificação, bem como das 

organizações responsáveis por esta 

certificação. 

Temas adicionais 
surgidos durante as 
consultas públicas ASI 
em 2010/2011 

Corrupção, associação do FSC à 

imagem do empreendimento 

Acusações generalizadas de 

corrupção ativa por parte do 

empreendimento. 

 

A empresa é citada em um capítulo 

inteiro de um livro sobre corrupção 

no Brasil. O FSC não deveria se 

associar a uma empresa com esta 

imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As alegações das partes interessadas 

são importantes. A eventual 

comprovação da ocorrência de crimes 

de corrupção pelo empreendimento 

representaria não conformidades graves 

com relação ao princípio 1, podendo 

levar efetivamente à perda da 

certificação. A dificuldade de obtenção 

de evidências objetivas e decisão sobre 

o tema fora da esfera judicial, no 

entanto, impede a atuação da equipe de 

avaliação. Dentro das possibilidades de 

análise, não foram encontradas 

evidências objetivas que justificassem a 

indicação de não conformidades sobre 

o tema. 

A decisão sobre a associação ou não 

do FSC com as empresas certificadas 

ou candidatas à certificação, em função 

de questões de imagem, deve ser 

tomada pelo FSC IC, de acordo com a 

Política “FSC-POL-01-004 (V2-0) - 
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Educação ambiental 

Mudança de estratégia com relação 

ao programa de educação 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invasão de animais nas aldeias 

indígenas 

Animais selvagens (cobras, por 

exemplo) têm invadido a aldeia com 

maior freqüência. 

 

 

 

 

 

 

 

Violência contra representantes 

da população indígena 

Um membro da aldeia foi preso e 

espancado na prisão, acusado de 

cortar árvores da Veracel. 

Policy for the Association of 

Organizations with FSC” (disponível em 

https://ic.fsc.org/policies.338.htm). 

 

 

As decisões estratégicas sobre a 

manutenção ou não dos programas 

sociais do empreendimento são uma 

prerrogativa exclusiva do 

empreendimento. A comunicação e a 

transparência com as partes 

diretamente afetadas, por outro lado, 

são obrigações a serem cumpridas pela 

empresa à luz dos P&C do FSC, 

aplicando-se a NCR Maior #04/13 . 

 

 

 

Embora não se questione a 

preocupação legítima das partes 

interessadas, é difícil estabelecer uma 

correlação objetiva entre o aumento de 

ocorrência de animais selvagens nas 

aldeias e as atividades de manejo 

florestal da Veracel. Não foram 

identificadas não conformidades sobre o 

tema 

 

 

 

Conforme as informações levantadas 

junto ao EMF e verificação dos 

documentos apresentados, constatou-

se que durante a operação de rotina 

realizada pela empresa de vigilância 

contratada pelo EMF foi identificada a 

presença de uma pessoa roubando 

madeira dentro das áreas do EMF. O 

procedimento adotado pela empresa de 

vigilância foi o de fazer a notificação do 
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roubo à polícia. A polícia, após receber 

a notificação em 22 de novembro de 

2010 dirigiu-se à área e constatou o 

roubo, levando a pessoa em questão, 

moradora da Comunidade Indígena de 

Guaxuma, para a delegacia, onde esta 

foi interrogada e presa. O cacique da 

Aldeia foi comunicado e entrou em 

contato com os representantes do EMF, 

os quais se dirigiram à delegacia no dia 

seguinte e constataram que o membro 

da comunidade indígena já havia sido 

solto. Após esse ocorrido, o EMF 

reuniu-se com a liderança indígena da 

Aldeia Guaxuma e com chefe da FUNAI 

de Porto Seguro onde foram 

esclarecidas as questões referentes ao 

acontecimento, dando-se o caso por 

encerrado. O EMF apresentou a 

notificação feita à Delegacia 

Circunscricional de Itabela e a ata da 

reunião com liderança indígena e 

FUNAI como comprovação dos fatos 

relatados. Em entrevista realizada com 

o cacique da Aldeia de Guaxuma 

durante a auditoria foi constatado que 

essa questão encontra-se resolvida, 

não havendo queixas por parte da 

comunidade indígena. Não foram 

identificadas não conformidades sobre o 

tema. 
 
3.2. Resumo da avaliação de evidências para os crit érios 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) 01/13 (Maior) . 
Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

O empreendimento possui um sistema de acompanhamento de legislação estadual e 
federal através de uma empresa especializada. Também possui escritórios nos 
municípios de atuação para acompanhamento das legislações municipais. O sistema 
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foi auditado e evidenciado como eficiente. Foram examinados os licenciamentos 
ambientais para suas atividades e para o processo de expansão. Também há 
licenças de outorga de água e de travessias (para obras em estradas em áreas de 
APP), quando necessárias. 
O EMF possui onze PREV em andamento em áreas naturais, firmados com o órgão 
ambiental estadual. Nestes processos também são emitidos relatórios periódicos 
para cada licença que resultou em um plano de revegetação. (por exemplo: Relatório 
PREV Portaria 8357-2007). Hoje o empreendimento possui duas outorgas de água 
para abastecimento do viveiro e também vem cumprindo com as restrições de 
ocupação de solo definidas em seus licenciamentos e com as outras cláusulas 
condicionantes. São emitidos relatórios anuais sobre o cumprimento das 
condicionantes do licenciamento para o órgão responsável (Relatório Técnico de 
Garantia Ambiental 2011). 
O empreendimento possui nove ações civis públicas em andamento, sendo sete de 
competência estadual (seis em Eunápolis e uma em Santa Cruz de Cabrália) e duas 
federais (uma em fase inicial e uma em fase de apelação). Quase todas estas ações 
estão voltadas à suspensão do licenciamento ambiental da Veracel ou de seus 
produtores florestais integrados (fomento). O EMF também possui oito autos de 
Infração com aplicação de multas, sendo um pelo IBAMA (descrito acima) e sete pelo 
INEMA. Há ainda uma autuação feita pelo IBAMA, cuja discussão foi encerrada na 
fase administrativa, mantendo a aplicação da multa, porém continua em fase judicial. 
A exigibilidade da multa está suspensa até decisão final da ação anulatória interposta 
pelo empreendimento. O EMF possui, ainda, três mandados de segurança nos 
Municípios de Porto Seguro, Itagimirim e Canavieiras, em que se discute a 
inconstitucionalidade de leis municipais que vedam, proíbem, restringem e impõem 
sanções às atividade de plantio e replantio de eucalipto. As leis de Canavieiras e 
Porto Seguro, no entanto, foram recentemente revisadas, deixando de ser restritivas 
ao plantio de eucalipto. 
Todas as multas, ações, e outros processos judiciais foram avaliados pela equipe e 
não foram identificadas irregularidades que pudessem ser avaliadas como não 
conformidades para o processo de certificação. 
O EMF também possui pactos e outros acordos voluntários com organizações não 
governamentais. Os quais estão em andamento e dentro dos prazos definidos entre 
as partes. 
O EMF apresentou registros de cumprimento das leis e regulamentos referentes aos 
trabalhadores próprios e das EPS. 
Foram identificadas no campo, no entanto, situações em que trabalhadores não 
recebiam horas in itineri (operadores de carregadeira) ou as recebiam ainda na base 
de dez horas por mês (motorista de comboio), aplicando-se o NCR Maior #01/13 . 
O empreendimento possui 94,5% de suas reservas legais averbadas, 5,1% ainda em 
processo de finalização junto ao cartório e 0,4% em andamento no órgão ambiental 
estadual, o que representa a totalidade dos processos em andamento. 
O empreendimento, desde sua instalação, trabalhou para cumprir com os requisitos 
referentes às APPs. Somente uma fazenda possui áreas com declive acentuado e 
APP em encosta de morro (71,5 ha na Fazenda Menina do Rio), as quais estão 
respeitadas em campo. As APPs de margem de rios e nascentes estavam cumpridas 
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desde a implantação do projeto. 
Em 2005, após um trabalho prévio de digitalização de ortofotocartas em 2004, a 
empresa encomendou à Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais – 
FUNCATE, o desenvolvimento de um estudo sobre a evolução do desmatamento na 
região, levantamento de uso e cobertura da terra. Em dezembro de 2004, a empresa 
concluiu a digitalização da sua base cartográfica e em 2005 revisou a 
fotointerpretação da base e a confrontou com os resultados do relatório da 
FUNCATE, identificando-se com mais precisão as áreas incorretamente ocupadas 
com plantios de eucalipto. O empreendimento identificou que, durante o processo de 
implantação, haviam sido ocupados com eucalipto 1.203 ha em 224 pontos 
diferentes de áreas que, nos anos de 1995/1996, estavam ocupadas com mata 
atlântica. Assim que identificou o fato, em novembro de 2005, o empreendimento se 
autodenunciou ao órgão ambiental estadual.  
Em dezembro de 2005, o órgão ambiental federal publicou em sua página eletrônica 
que uma multa havia sido aplicada ao EMF por desmatamento. A empresa foi 
notificada posteriormente. 
Em janeiro de 2006 foi celebrado um TC com o órgão ambiental estadual, em que a 
empresa se comprometeu a averbar 1.203 ha de suas áreas como reserva legal 
excedente (áreas antropizadas para recuperação) e a revegetar 602 ha de suas 
áreas com espécies nativas da mata atlântica, proporcionalmente às áreas 
incorretamente ocupadas em cada município. O TC foi considerado satisfatoriamente 
concluído, pelo Órgão Ambiental Estadual, em agosto de 2007. 
Em janeiro de 2006 a empresa protocolizou defesa junto a uma autuação efetuada 
pelo órgão ambiental federal e o processo administrativo ainda está em andamento 
não tendo sido definida a validade da multa.  
Estas áreas estão demarcadas em campo com placas, nos mapas e em todos os 
bancos de dados da empresa, restringindo seu uso. Estas áreas também estão fora 
do escopo de certificação. 
Com relação ao cumprimento da lei da balança no transporte de madeira, 
evidenciou-se que o EMF mantém sistemas de controle e monitoramento sobre o 
peso bruto total das cargas de transporte de madeira, incluindo análises amostrais da 
densidade da madeira proveniente de cada talhão para avaliação do volume 
recomendado para o transporte por composição, checagem constante da madeira 
pesada na balança da fábrica e a comunicação por rádio com os operadores no 
campo para a realização de ajustes no volume de carga transportada de forma a 
corrigir os desvios identificados. O empreendimento vem acompanhando, 
adicionalmente, o desenvolvimento de tecnologias de implantação de balanças nos 
eixos das composições, sistema que, se viável, deverá acrescentar uma precisão 
significativa no controle de cumprimento da lei da balança. Não foram identificadas 
não conformidades sobre o tema. 

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) 

Em análises de documentos de recolhimento, recibos e certidões, não foram 
identificadas lacunas relativas aos recolhimentos de impostos ou outros pagamentos. 
O empreendimento recolhe os tributos relacionados às atividades de manejo florestal 
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por município (transporte, colheita, silvicultura) e possui uma política de orientação 
aos seus prestadores de serviço no mesmo sentido, contribuindo para as 
arrecadações regionais. 
O EMF comprovou através de holerites de trabalhadores próprios e de terceiros, bem 
como de guias de recolhimento de FGTS e INSS, estar em dia com os pagamentos 
de salários, impostos e encargos. 
Não foram identificadas pendências relacionadas aos pagamentos do EMF. 
As isenções, reduções e outros acordos estão documentadas junto ao departamento 
jurídico do EMF, com validade legal evidenciada. 

Critério 1.3 – Nos países signatários devem ser respeitadas as pre scrições de todos os acordos 
internacionais vinculantes como o CITES (Convenção Internacional do Comércio da Fauna e Flora em 
Perigo de Extinção), a OIT (Organização Internacion al 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 
(fortaleza/fraqueza) 

O EMF apresentou uma análise específica, realizada por sua equipe interna, em que 
foram avaliadas as obrigações legais e administrativas relativas aos acordos e 
tratados internacionais, e cumpre com o intento de todas as convenções e tratados 
ratificados pelo Brasil através do cumprimento das leis trabalhistas, ambientais e 
florestais nacionais. 

Critério 1.4  – Conflitos entre leis, regulamentos e os P&C do F SC devem ser avaliados caso a caso, 
para propósito de certificação, pelas certificadora s e as partes envolvidas ou afetadas. 
Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

Não foram identificados conflitos entre leis, P&C do FSC e Tratados ou Convenções 
aplicáveis ao sistema de manejo adotado pelo empreendimento. 

Critério 1.5  – As áreas de manejo florestal devem ser protegida s da exploração ilegal, assentamentos 
e outras atividades não autorizadas. 
Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 
Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

O EMF possui dois sistemas de monitoramento de atividades não autorizadas, 
através da equipe de monitoramento de pragas que roda mensalmente todas as 
fazendas da unidade de manejo e através de uma equipe específica de vigilância 
patrimonial. 
Foram evidenciados boletins de ocorrência e processos de diálogo e troca de 
informações com órgãos de fiscalização sobre as atividades não autorizadas 
identificadas na unidade de manejo pelo empreendimento. 
O EMF possui registros e relatórios periódicos das visitas de campo dos 
monitoramentos da equipe de pragas e doenças e da equipe de vigilância 
patrimonial. 
Em 2011 foram identificadas 247 ocorrências distribuídas pelas áreas do EMF e em 
2012, até o momento da avaliação, foram identificadas 65 ocorrências. Estes 
números foram considerados compatíveis com a escala do empreendimento. 
Apesar dos monitoramentos e controles mais detalhados realizados nas AVCs 
indicarem uma diminuição da caça nestas áreas, foram encontrados indícios de caça 
em outros remanescentes naturais, aplicando-se a OBS #01/13. 

Critério 1.6  – Os responsáveis pelo manejo florestal devem demo nstrar um compromisso de adesão 
de longo prazo aos Princípios e Critérios do FSC. 
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Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

O EMF apresentou declaração específica em seu plano de manejo, assim como nos 
seus documentos públicos. 
O empreendimento possui áreas fora do escopo da certificação, incluindo áreas 
invadidas por movimentos sociais. Neste último caso, não há gestão do 
empreendimento, que não tem, portanto, como garantir a efetividade de seu manejo 
florestal. 
Para outras áreas fora do escopo, o EMF estabelece o mesmo sistema de manejo e 
vigilância adotados em suas áreas certificadas. 
Todas as informações sobre as áreas fora do escopo de certificação foram 
disponibilizadas à certificadora. 

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 d a terra, direitos costumários ou contratos de 
arrendamento). 
Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

O exame dos documentos apresentados pelo empreendimento permitiu constatar 
que a grande maioria dos imóveis da unidade de manejo florestal é devidamente 
fundamentada em títulos legítimos emitidos junto a Cartórios de Registro de Imóveis 
nos municípios da região. 
Os imóveis restantes, cujos títulos estão registrados em Cartórios de Títulos e 
Documentos, vêm sendo submetidos a uma análise mais aprofundada por parte do 
empreendimento e não foram incluídos, por abordagem de precaução, no escopo de 
certificação até a finalização da referida análise. Este tratamento foi adotado também 
para todas as áreas que constituem objeto de ocupação pelos movimentos sociais de 
luta pela terra e se encontram em processo de desocupação ou negociação para a 
implantação de assentamentos. 
De cinco investigações sobre a existência de terras devolutas, somente duas foram 
transmutadas em processos judiciais discriminatórios. As análises do CDA não 
recomendaram as fazendas Cedro, Mundo Novo e Putumuju, cujas matrículas foram 
devidamente localizadas. 
No caso dos dois processos discriminatórios em andamento (Fazendas São Caetano 
e Serro Azul), as áreas estão sendo analisadas pelo empreendimento para a 
alocação de assentamentos nas negociações com os movimentos sociais de luta 
pela terra. 
No caso das áreas ocupadas pelos movimentos de luta pela terra, o empreendimento 
vem agindo efetivamente para a consolidação das negociações em andamento e a 
resolução dos problemas. No caso das áreas registradas em Cartórios de Títulos e 
Documentos, o empreendimento está executando o rastreamento dos títulos 
envolvidos em um prazo de até um ano. Como já referenciado acima, as áreas ainda 
não analisadas permanecerão fora do escopo de certificação por abordagem de 
precaução (ver detalhes sobre as áreas excluídas do escopo de certificação no item 
1.2 do presente relatório). 
Planilhas e documentos sintéticos sobre a situação imobiliária de cada propriedade 
ou posse foram apresentados à equipe de avaliação. 

Critério 2.2  – As comunidades locais com direitos legais ou cos tumários de posse ou uso da terra 
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devem manter controle sobre as operações de manejo florestal, na extensão necessária para proteger 
seus direitos ou recursos, a menos que deleguem ess e controle para outras pessoas ou entidades, de 
forma livre e consciente. 
Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

Não foram identificados direitos costumários comprovados de posse ou uso dos 
recursos florestais do empreendimento pelas comunidades locais. 

Critério 2.3  – Devem ser adotados mecanismos apropriados para r esolver disputas sobre a posse ou 
direitos de uso. As circunstâncias e o estado de qu alquer disputa serão explicitamente considerados 
na avaliação de certificação. Disputas de magnitude  substancial, envolvendo um número expressivo 
de interesses, vão normalmente desqualificar a cert ificação de um empreendimento. 
Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

O empreendimento apresentou procedimento formal de resolução de conflitos, que 
orienta sobre a priorização de soluções amigáveis. 
Foi verificado em campo e na análise documental que os acordos acertados com 
populações indígenas vêm sendo respeitados, bem como vem avançando o 
processo de negociação com os movimentos sociais de luta pela terra. Esses 
acordos são negociados com lideranças locais e regionais, com a participação dos 
órgãos públicos responsáveis e de outros atores sociais, quando necessário. 
Ainda que exista um esforço consistente de manutenção de canais de negociação 
com os movimentos sociais de luta pela terra, não foram evidenciados registros e 
memórias de contatos informais importantes com as lideranças locais desses 
movimentos, aplicando-se a OBS #02/13. 
Os conflitos e as disputas verificados na unidade de manejo florestal estão sendo 
tratados em amplo processo de negociação, com a participação de órgãos 
governamentais responsáveis e equipe de especialistas da ESALQ. Além disso, as 
áreas em disputa foram retiradas do escopo de certificação. 
Não foram identificadas outras disputas de natureza substancial na unidade de 
manejo florestal. 

Princípio 3  – Direitos dos Povos Indígenas. 3 
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 o utros agentes, de forma livre e consciente. 
Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

O empreendimento não realiza operações florestais em terras e territórios de 
populações tradicionais. 

Critério 3.2  – As atividades de manejo florestal não devem amea çar 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 empreendimento apresentou o relatório “Definição de Critérios, Identificação e 
Mapeamento de Comunidades Tradicionais” (Janeiro de 2010), no qual identifica e 
caracteriza as comunidades indígenas dentro de sua área de influência. Os demais 
documentos solicitados ao empreendimento foram apresentados e estão conformes 
com o padrão. Foi verificado em campo (entrevistas com as partes interessadas e 
consulta pública) que o empreendimento identifica e respeita os diretos das 
populações tradicionais e acordos firmados. Além disso, avalia os impactos e 

                                                   
3 Para este documento Populações Indígenas significa Comunidade Tradicional mais Populações Indígenas. 
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estrutura uma série de medidas de prevenção, controle e mitigação desses impactos, 
especialmente através de ações e programas definidos em conjunto com as 
lideranças indígenas. 

Critério 3.3 – Os locais de especial significado histórico, arqueo lógico, cultural, ecológico, econômico 
ou religioso para as comunidades indígenas e comuni dades tradicionais devem ser claramente 
identificados em cooperação com estes povos, e reco nhecidos e protegidos pelos responsáveis pela 
unidade de manejo florestal.  

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

O empreendimento identificou e mapeou os sítios de especial significado e todos os 
sítios mapeados são considerados nos planejamentos pré e pós operacionais, bem 
como durante a execução das operações. O acesso das populações tradicionais aos 
locais identificados é garantido pelo empreendimento. 

Critério 3.4  – Os povos indígenas devem ser recompensados pelo uso de seus conhecimentos 
tradicionais relativos ao uso de espécies florestai s ou de sistemas de manejo nas operações 
florestais. Essa recompensa deve ser formalmente ac ordada mediante consentimento livre e 
consciente desses povos antes do início das operaçõ es florestais. 
Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

As atividades de manejo não realizam operações que necessitem de uso de 
conhecimentos tradicionais. 

Princípio 4 – Relações Comunitárias e Direitos dos Trabalhadores 
Critério 4.1  – Devem ser dadas oportunidades de emprego, treina mento e outros serviços às 
comunidades inseridas ou adjacentes às áreas de man ejo florestal. 
Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

O empreendimento oferece oportunidades de emprego às comunidades e residentes 
e monitora o número de pessoas empregadas por município, além de disponibilizar 
cursos para tipos de trabalhos que exigem mais alto grau de capacitação. Também é 
monitorado o número de empresas locais prestadoras de serviço que atendem ao 
empreendimento. 
Durante o monitoramento pré operacional são realizados eventos que incluem 
campanhas educativas abertas às populações das comunidades locais. 

Critério 4.2  – O manejo florestal deve alcançar ou exceder toda s as leis aplicáveis e/ou 
regulamentações relacionadas à saúde e segurança do s trabalhadores e seus familiares. 
Conformidade  Não Conformidade  X NCR #(s) 02/13. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

O empreendimento apresentou estudos ergonômicos relativos às atividades 
desenvolvidas por trabalhadores próprios e terceiros, mas foram evidenciadas falhas 
na ergonomia em atividades da colheita de toras para serraria, tendo sido aplicado o 
NCR #02/13. 
Foi verificado em campo e análise documental que o empreendimento: realiza 
monitoramento sistemático das acomodações disponibilizadas aos trabalhadores; 
garante o fornecimento de água potável e alimentação aos trabalhadores em 
qualidade e quantidade suficientes; distribui corretamente os EPIs e monitora o seu 
uso, adotando medidas de proteção coletiva; emites CATs quando ocorrem acidentes 
com lesões físicas e todas as ocorrências são monitoradas e analisadas criticamente; 
realiza a manutenção de ferramentas, máquinas e equipamentos; garante condições 
de atendimento a emergências nos locais de trabalho, incluindo equipamentos e 
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treinamentos de primeiros socorros; garante transporte seguro aos trabalhadores; e 
dispõe de placas de sinalização e mapas de riscos nas áreas de operação. 
Não foram encontradas mulheres grávidas ou em fase de aleitamento expostas a 
atividades com riscos à saúde. 
Foi verificado em campo que o EMF e as EPS garantem o fornecimento de água 
potável e alimentação aos trabalhadores em qualidade e quantidade suficientes. No 
entanto, foi constatada a ausência de marmita térmica em operação de 
carregamento, tendo sido aplicada a OBS #03/13. 

Critério 4.3  – Devem ser garantidos os direitos dos trabalhador es de se organizarem e voluntariamente 
negociarem com seus empregadores, conforme Convençõ es 87 e 98 da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT). 
Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 
Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

Foi verificado através de análise documental e entrevistas às partes interessadas que 
o EMF respeita os direitos dos trabalhadores de se organizar ou sindicalizar. O 
empreendimento mantém cópia atualizada de acordos e convenções coletivas e 
acompanha esses itens junto às empresas prestadoras de serviço, além de manter 
diálogo frequente e documentado com os representantes formais dos trabalhadores. 

Critério 4.4  – O planejamento e implantação de atividades de ma nejo florestal devem incorporar os 
resultados de avaliações de impacto social. Devem s er mantidos processos de consulta com as 
pessoas e grupos diretamente afetados pelas áreas d e manejo. 
Conformidade  Não Conformidade  X NCR #(s) 04 e 05/13 (Maiores)  e 03 e 

06/13. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

Embora tenha sido apresentada uma lista extensiva de comunidades afetadas, foram 
identificadas, em campo, comunidades afetadas que não constam da lista 
apresentada pela empresa, aplicando-se a OBS #04/13. 
Verificou-se que as ferramentas do plano de ação não são suficientes para uma 
caracterização das comunidades que sirva de referência para a avaliação e 
monitoramento de impactos sociais, tendo sido aplicado o NCR #03/13. 
O empreendimento tem um conjunto de canais e ferramentas de diálogo, porém 
foram identificadas em campo comunidades sem nenhum contato com a empresa, 
além de reclamações e demandas que não chegaram até o empreendimento e/ou 
não foram respondidas, tendo sido aplicado o NCR Maior #04/13 . 
O empreendimento realizou avaliação de impactos socioeconômicos nas duas 
versões do EIA-RIMA (1994/95 e 2008/11) e determinou como comunidades 
“diretamente impactadas” aquelas situadas num raio de trezentos metros das 
fazendas e/ou das laterais das estradas e vias de acesso, nas quais realiza 
levantamento de impactos diretos das operações florestais. No entanto, a matriz de 
avaliação de impactos sociais não aponta os impactos regionais adversos devidos à 
presença do empreendimento na região, tendo sido aplicado o NCR Maior #05/13 . 
O empreendimento define medidas de prevenção, minimização e mitigação para os 
impactos socioeconômicos negativos identificados sob o ponto de vista das 
operações de manejo. No entanto, sob o enfoque dos impactos sociais regionais, não 
há parâmetros para avaliar se as medidas preventivas e mitigadoras são 
proporcionais aos impactos gerados pelo empreendimento, tendo sido aplicado o 
NCR #06/13. 
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O empreendimento realiza esforços para reduzir os impactos advindos de processos 
de terceirização, porém foi verificada em campo a ocorrência de casos de perda da 
cesta básica por motivo de faltas dos trabalhadores, ainda que justificadas, tendo 
sido aplicada a OBS #05/13. 

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 empreendimento apresentou os documentos solicitados em conformidade com o 
padrão. Não foram verificadas em campo reclamações relacionadas a perdas ou 
danos que afetem os direitos legais ou costumários das comunidades locais. 

Princípio 5  – Benefícios da Floresta 
Critério 5.1  – O manejo florestal deve se esforçar rumo à viabi lidade econômica, levando em 
consideração todos os custos de produção de ordem a mbiental, social e operacional, e assegurando 
os investimentos necessários para a manutenção da p rodutividade ecológica da floresta. 
Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

A empresa tem controle efetivo de custos, demonstrou o plano de investimentos para 
os próximos cinco anos nas áreas social, ambiental e operacional. A indústria 
assume os custos florestais de produção da madeira, nos quais estão incluídos todos 
os gastos e investimentos necessários para condução do manejo florestal. 

Critério 5.2  – O manejo florestal e as operações de comercializ ação deveriam estimular a otimização 
do uso e o processamento local da diversidade de pr odutos da floresta. 
Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

O sistema de colheita adotado pela empresa faz o processamento da madeira no 
campo com harvester. Comercializa 30.000 m3 de toras por ano. O resíduo da 
colheita é deixado no campo como reposição de nutrientes e matéria orgânica, o que 
é considerado como uma forma de processamento local. 

Critério 5.3  – O manejo florestal deveria minimizar os desperdí cios associados com as operações de 
colheita e processamento local e evitar danos a out ros recursos florestais. 
Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

As máquinas utilizadas para derrubada e processamento das árvores são 
adequadas, gerando poucos resíduos na operação de colheita. Os operadores são 
treinados e orientados a evitar danos aos remanescentes florestais existentes 
próximos às áreas de colheita. 

Critério 5.4  – O manejo florestal deveria se esforçar para fort alecer e diversificar a economia local, 
evitando a dependência de um único produto floresta l. 
Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

A empresa vende uma pequena quantidade de madeira para serraria, 30.000 m3/ano 
para serrarias próximas ao empreendimento. Também está desenvolvendo junto às 
comunidades de Ponto Central um projeto de manejo de piaçava, objetivando 
melhoria e manutenção da capacidade de produção sustentável. Também são 
estimuladas iniciativas de produção de mel nas florestas de eucalipto. 

Critério 5.5  – O manejo florestal deve reconhecer, manter e, qu ando apropriado, ampliar o valor de 
recursos e serviços florestais, tais como bacias hi drográficas e recursos pesqueiros. 
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Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

A identificação de oito AVCs, as APPs e áreas de reserva legal mantidas pela 
empresa, além de remanescentes degradados em recuperação (quatrocentos ha por 
ano) evidenciam o trabalho da empresa para que se mantenham os serviços dos 
recursos hídricos e solo, habitats para fauna e áreas de interesse social. Foi 
evidenciado o mapeamento e a proteção das zonas ripárias presentes na UMF. 

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. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

O sistema de inventário utilizado pela empresa garante a qualidade das informações 
para estimativas da produção florestal. As diferenças entre o previsto e o realizado 
em termos de produção florestal não ultrapassam, em média, os valores de 3%, 
analisando-se os volumes previstos pelos inventários anuais e pré-corte e os 
volumes entregues na fábrica. O setor de planejamento evidenciou um programa de 
reposição de florestas de acordo com as necessidades da empresa. 

Princípio 6  – Impacto Ambiental 
Critério 6.1  – A avaliação dos impactos ambientais será concluí da – de acordo com a escala, a 
intensidade do manejo florestal e o caráter único d os 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) 07/13. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

O empreendimento possui procedimentos e matrizes de impactos para os principais 
grupos de atividades executados ao longo do ciclo produtivo da floresta. As matrizes 
de impactos para colheita, estradas, resíduos, silvicultura, transporte e viveiro listam 
as atividades dentro de cada grupo, com os respectivos aspectos, impactos e 
medidas de mitigação. Todas as atividades são ranqueadas com base na 
severidade, abrangência e frequência dos eventos, recebendo maior atenção 
aquelas com índices mais elevados.  As matrizes de aspectos e impactos ambientais 
remetem aos procedimentos de cada operação e, no caso de existir, ao respectivo 
plano de emergência. 
Foram constatadas, no entanto, travessias com aterros em zona ripária, ocasionando 
o possível interrompimento do fluxo de fauna, sem a avaliação dos prejuízos 
potenciais, em especial para áreas ambientalmente críticas, aplicando-se o NCR 
#07/13. 

Critério 6.2  – Devem existir salvaguardas que protejam as espéc ies raras, ameaçadas e em perigo de 
extinção e seus habitats (ex.: ninhos e áreas de al imentação). Devem ser estabelecidas zonas de 
proteção e conservação, apropriadas à escala e à in tensidade 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 
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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. Ações de controle de atividades não autorizadas como caça, pesca, 
retirada de madeira e de outros produtos florestais são mantidas em todas as áreas 
da unidade de manejo. 

Critério 6.3  – As funções e os valores ecológicos devem ser mantid os intactos, aumentados ou 
restaurados, incluindo: 

a) Regeneração e sucessão florestal;  
b) Diversidade genética, de espécies e de ecossiste mas;  
c) Ciclos naturais que afetem a produtividade do ec ossistema florestal. 
Conformidade  Não Conformidade  X NCR #(s) 08/13. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

As especificações técnicas contidas nos procedimentos operacionais, instruções de 
trabalho e matrizes de avaliação de aspectos e impactos das operações 
recomendam que as atividades realizadas pelo EMF não devem prejudicar as 
características ambientais das áreas. 
Foram constatados durante as visitas de campo, no entanto, danos aos 
remanescentes naturais causados pelas atividades operacionais do 
empreendimento, incluindo situações de pressão aos remanescentes naturais na 
construção de contornos e adequação de curvas, resíduos de patrolagem, pilhas de 
madeira e resíduos de colheita, acidentes com máquinas e tombamento de madeira 
dentro ou nas margens de remanescentes, aplicando-se o NCR #08/13. 

Critério 6.4  – Amostras representativas dos ecossistemas existe ntes dentro da paisagem devem ser 
protegidas em seu estado natural e registradas em m apas, 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. O empreendimento possui uma equipe regular de vigilância 
patrimonial e uma equipe terceirizada de proteção florestal que também verifica 
aspectos ambientais, com o objetivo de detectar irregularidades em relação à 
integridade das áreas e dos remanescentes naturais. 
O EMF possui os remanescentes naturais caracterizados conforme apresentado no 
mapa “Tipologia vegetal da RL, APP, APAD e RPPN”. Este mapa considera a 
tipologia e o estágio sucessional das áreas naturais do empreendimento. Todos os 
remanescentes naturais do empreendimento são mapeados. O EMF possui um 
departamento de cadastro que opera toda a base cartográfica detalhada das áreas 
de produção e de conservação. As AVCs estão inclusas nos mapeamentos do EMF. 

Critério 6.5  – Devem ser preparadas e implementadas orientações  escritas para: controlar a erosão; 
minimizar os danos durante a colheita, construção d e estradas e demais distúrbios de ordem 
mecânica; e proteger os recursos hídricos. 
Conformidade  Não Conformidade  X NCR #(s) 09/13. 

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. O microplanejamento operacional, denominado de PTEAS 
(Projeto Técnico, Econômico, Ambiental e Social), conta com mapas, informações 
dos projetos, seqüência de corte e monitoramentos pré e pós-operações. Parte do 
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microplanejamento de estradas é efetuado na elaboração do documento “Lista 
técnica” (considerando mais os aspectos operacionais da construção e manutenção 
das estradas por projetos) e parte no PTEAS. As orientações para colheita e 
construção e manutenção de estradas são detalhadas nos procedimentos PO-03-
CFL-001 e PO-03-EFL-001, respectivamente. O PTEAS também prevê a alocação de 
pilhas de madeira ao longo das estradas dentro da área de produção e nunca nas 
áreas de remanescentes.  
No entanto, constatou-se que o microplanejamento de estradas não incorpora 
critérios ambientais, garantindo que sejam evitados danos aos remanescentes 
naturais, recursos hídricos e outros fatores ambientais, descumprindo o 
procedimento e a própria avaliação de aspectos e impactos presente na matriz de 
aspectos e impactos ambientais das estradas, aplicando-se o NCR # 09/13. 

Critério 6.6  – Os sistemas de manejo devem promover o desenvolv imento 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 classificado s pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como 
tipos 1A e 1B e agrotóxicos à base de hidrocarbonet os clorados; os agrotóxicos persistentes, tóxicos 
ou aqueles cujos derivados permanecem biologicament e ativos e são cumulativos na cadeia alimentar 
para além de seu uso desejado; como também quaisque r agrotóxicos banidos por acordos 
internacionais. Se forem utilizados produtos químic os e biológicos deve ser providenciado o uso de 
métodos, equipamentos e treinamentos apropriados pa ra minimizar riscos para a saúde e o ambiente. 
Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

O EMF possui equipe própria para trabalhar com a seleção de materiais genéticos 
mais resistentes, além de pesquisas para melhores alternativas no 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 do princípio ativo sulfluramida para combate a formigas 
cortadeiras. 
O empreendimento possui conhecimento das condicionantes e tratativas da 
derrogação aprovada pelo FSC e apresentou o documento “Relatório Técnico 
Científico Derroga da Sulfluramida na Veracel Celulose S.A.” onde demonstra as 
avaliações e a situação de cada condicionante para o princípio ativo sulfluramida. 
Foram apresentados procedimentos adequados para manusear, armazenar, aplicar e 
dispor produtos químicos de forma a minimizar riscos à saúde e ao meio ambiente e 
o empreendimento mantém uma lista atualizada dos 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 
responsáveis pela gestão de resíduos e pelas evidências apresentadas, como notas 
fiscais de entrega e certificados de órgãos autorizados para o recebimento de 
resíduos. 
O procedimento de Gestão de Resíduos (PC-02-PGA-001), o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos (PGRS), o procedimento de Transporte de Defensivos 
Agrícolas (PO-03-SIL-005) e a instrução de trabalho para Manuseio, Armazenagem 
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de Insumos e Descarte de Resíduos (IT-07-RES-006) descrevem as instruções para 
manuseio, transporte, tratamento, armazenamento e descarte de produtos químicos 
e resíduos gerados nas operações de manejo florestal. 
O EMF apresentou o Programa de Controle a Emergências Florestais (PR-06-SST-
007), que contém as medidas de controle, ação e comunicação a serem tomadas em 
caso de emergências e ocorrências na área florestal. 

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 gen eticamente modificados deve ser proibido. 
Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

O EMF utiliza do produto Dipel - classe toxicológica IV (Bacillus thuringiensis) como 
medida de controle da “lagarta enroladeira”, que incide principalmente no viveiro 
florestal e, eventualmente, para o controle de campo de lagartas desfolhadoras. O 
EMF apresentou relatório com o histórico de uso do produto, demonstrando o uso 
controlado e em baixas quantidades (documento “Consumo Defensivos 2012”). 
O EMF respeita as diretrizes do FSC, não utilizando OGMs na UMF e nem realizando 
pesquisas e estudos com estes materiais. 

Critério 6.9  – O uso de espécies exóticas deve ser cuidadosamen te 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 procedimento 
“Recuperação Ambiental de Áreas - Programa Mata Atlântica e Controle de Espécies 
Exóticas” (PO-03-SIL-012). A identificação de áreas com espécies exóticas invasoras 
é realizada pela empresa contratada para monitoramento florestal, que insere as 
informações em um módulo específico no Sistema de Monitoramento Florestal do 
EMF. Este programa cadastra as áreas e emite avisos de pendências aos 
responsáveis do departamento de silvicultura do EMF, que devem tomar ações para 
o controle. A equipe de monitoramento florestal retorna às áreas a cada sessenta 
dias, aproximadamente, garantindo que as ações tomadas sejam eficientes. Existem 
diversos métodos de controle definidos pelo EMF, como roçada, arranquio, corte, 
anelamento, capina química, desbrota, dentre outros. 

Critério 6.10 – Não deve ocorrer a conversão de florestas para plan tações ou quaisquer modalidades 
de uso não-florestal do solo, exceto em circunstânc ias 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 d e conservação, e 
c) Possibilita benefícios de conservação claros, su bstanciais, 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 realizou uma avaliação em toda a sua base florestal com ortofotocartas de 
1995/96 e imagens de Satélite Landsat 1993 para verificar a conversão de vegetação 
nativa em plantações de eucalipto. Após a digitalização das ortofotocartas em 2004, 
a empresa encomendou à Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais 
– FUNCATE, desenvolver, a partir de dados provenientes da unidade de manejo, 
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mapa de vegetação do IBGE (2004), cartas topográficas da SUDENE e dados das 
imagens Geocover e SRTM (NASA, 2000), trabalhos de estudo sobre a evolução do 
desmatamento na região e levantamento de uso e cobertura da terra. Com o trabalho 
desses levantamentos, em 2005 foram identificados 1.202,70 ha de áreas 
convertidas de pasto sujo para plantações de eucalipto, formados por 224 pequenos 
polígonos e representando aproximadamente 0,7% da área total do empreendimento. 
O EMF, de modo voluntário, protocolizou este estudo junto ao Centro de Recursos 
Ambientais (CRA), em 03/11/2005, e se prontificou a promover as medidas de 
adequação e compensação que se fizessem necessárias (autodenúncia por meio do 
ofício 52/2005). Deste total, 401,60 ha de área foram recuperados e 801,10 ha foram 
embargados por um auto de infração do IBAMA (Auto de Infração nº 212132-D e 
Termo de Embargo/Interdição nº 0262263-C). O empreendimento firmou um Termo 
de Compromisso com o CRA em 03/01/2006, no qual se comprometia a averbar 
1.203 ha como Reserva Legal Excedente em áreas antropizadas, com o 
compromisso de revegetação nos respectivos municípios onde se identificaram as 
áreas convertidas e revegetar mais 602 ha de suas áreas com espécies nativas da 
Mata Atlântica. 

Em janeiro de 2011, o órgão ambiental estadual, por meio do auto de infração 2010-
021754 – 0782, considerou que o EMF ocupou com plantios de eucalipto 213,5 ha de 
áreas que, conforme ortofoto de 95/96, seriam à época remanescentes de Mata 
Atlântica nos Municípios de Belmonte, Eunápolis e Santa Cruz Cabrália/BA, sendo 
que o empreendimento apresentou defesa administrativa que aguarda decisão. 

Devido a estas áreas serem pequenas e com formatos irregulares, o EMF adotou 
uma postura de precaução e as isolou em talhões maiores, com o objetivo de 
restauração após as decisões judiciais. Deste modo, os 1.202,7 ha se tornaram 
1.373,3 ha e os 213,5 ha autuados pelo órgão ambiental estadual se tornaram 354,5 
ha após o talhonamento. As imagens examinadas, as políticas e orientações internas 
do empreendimento que regem as práticas de manejo, as medidas de precaução 
adotadas, as circunstâncias das ocorrências identificadas e o baixo volume das áreas 
convertidas foram consideradas suficientes para o cumprimento dos indicadores 
aplicáveis do padrão FSC de certificação, não sendo identificadas não conformidades 
sobre o tema. 

Princípio 7  – Plano de Manejo 
Critério 7.1  – O plano de manejo e a documentação pertinente de vem fornecer: 
 
a) Objetivos do manejo. 
b) Descrição dos recursos florestais a serem maneja dos, limitações ambientais, uso e situação legal 

das terras, condições sócio-econômicas e um perfil das áreas adjacentes. 
c) Descrição dos sistemas silviculturais e/ou outro s 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 a mbientais.  
g) Planos para a identificação e proteção de espéci es 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. 
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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 da empresa descreve os recursos florestais manejados, o uso da 
terra, as condições socioeconômicas e a área total licenciada para plantio para cada 
um dos municípios de sua atuação nas páginas de 18 a 22 de seu plano de manejo. 
As técnicas de manejo, seu planejamento, utilização de espécies adaptadas à região, 
volume de plantio e colheita são descritas a partir da página 23 do plano de manejo. 
Mapas com informações necessárias para execução do plano de manejo estão 
disponíveis digitalmente em arquivos da empresa. 
Medidas de caráter preventivo são tratadas na página 38 do plano de manejo, 
baseadas em monitoramentos ambientais. De modo geral, como descrito na página 
41 do plano de manejo, o monitoramento está em fase de consolidação e as metas 
ainda estão sendo definidas para posterior análise crítica dos resultados obtidos. O 
plano de manejo descreve os aspectos ambientais, sociais e econômicos nas 
páginas 47 a 60, 60 a 79 e 3 a 46, respectivamente. Todas as atividades relatadas no 
plano de manejo são remetidas a procedimentos formais e/ou instruções técnicas. 
Tais procedimentos e instruções técnicas estão disponíveis no campo, nas frentes de 
trabalho. 

Critério 7.2  – O plano de manejo deve ser revisado periodicamen te para incorporar os resultados do 
monitoramento ou novas informações científicas e té cnicas, 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 prevê revisões anuais com base em resultados de 
monitoramentos ou novas técnicas adquiridas com bases em resultados de 
pesquisas. As alterações são arquivadas em Registros no Sistema de Gestão, 
Documentos Normativos, PL–03–FLO–001– Plano de Manejo. 

Critério 7.3  – Os trabalhadores florestais devem receber treina mento e supervisão adequados para 
assegurar a implementação apropriada do plano de ma nejo. 
Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 
Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

O setor de RH da empresa apresentou um plano de treinamento, discriminando para 
quais cargos ou funções, periodicidade, carga horária, responsável ou empresa a 
executar o treinamento. A empresa registra os treinamentos efetuados e exige e 
acompanha a execução de plano semelhante das empresas prestadoras de serviço. 
Os trabalhadores são supervisionados em campo e os procedimentos estão 
presentes nas frentes de trabalho. Foram evidenciados cursos obrigatórios de 
segurança e de capacitação ambiental, ministrados aos trabalhadores. 

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 EMF elaborou um resumo público do plano de manejo, no qual descreve os 
objetivos do manejo, a política de gestão da empresa, o compromisso formal de 
atendimento dos P&C do FSC, as condições socioeconômicas e o perfil das áreas 
adjacentes, os recursos florestais a serem manejados, o planejamento da produção 
florestal a longo, médio e curto prazo, os objetivos da tecnologia florestal, a 
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silvicultura com utilização de clones de espécies de eucaliptos e a manutenção das 
florestas plantadas, o sistema de colheita da madeira, o PPF (Programa Produtor 
Florestal), o programa de monitoramento social e ambiental, as áreas de Alto Valor 
de Conservação e os planos de recuperação de áreas degradadas, e ainda os 
programas sociais junto às comunidades inseridas nas áreas de atuação da 
empresa. O resumo público descreve resultados de monitoramentos considerados 
mais importantes. O empreendimento disponibiliza seu resumo público na página 
eletrônica da empresa e distribui cópias para uma lista de partes interessadas 
relevantes. 

Princípio 8  – Monitoramento e Avaliação 
Critério 8.1  – A freqüência e intensidade do monitoramento deve m ser determinadas pela escala e 
intensidade das operações de manejo florestal, assi m como pela complexidade e fragilidade relativas 
do ambiente afetado. Os procedimentos de monitorame nto devem ser consistentes e replicáveis ao 
longo do tempo para permitir a comparação de result ados e a avaliação de mudanças. 
Conformidade  Não Conformidade  X NCR #(s) 10/13. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

A empresa tem um plano de monitoramento baseado em procedimentos 
documentados e definindo as atividades monitoradas e a freqüência e intensidade de 
cada monitoramento. As análises críticas eram realizadas individualmente em cada 
setor e estão agora em fase de consolidação em um plano global de todas as áreas. 
O plano de monitoramento global busca identificar metas e indicadores dos principais 
aspectos do manejo. As metas, no entanto, não funcionam como padrões de 
referência e, em alguns casos, não foram definidos indicadores capazes de monitorar 
as mudanças ocorridas ao longo do tempo, aplicando-se o NCR #10/13. 

Critério 8.2  – O manejo florestal deve incluir a pesquisa e a cole ta de dados necessária para monitorar, 
no mínimo, os seguintes indicadores: 
a) Incremento de todos os produtos florestais colhi dos. 
b) Taxas de crescimento, regeneração e condição da floresta. 
c) Composição e mudanças observadas na flora e na f auna. 
d) Impactos ambientais e sociais da colheita e outr as operações. 
e) Custos, produtividade e eficiência do manejo flo restal. 
Conformidade  Não Conformidade  X NCR #(s) 11, 12 e 13/13. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

O sistema de inventário adotado é eficaz para a provisão de produção e 
acompanhamento do desenvolvimento da floresta e a definição do estoque de 
madeira, auxiliando no estabelecimento da estratégia de fornecimento de madeira no 
longo prazo para abastecimento da fábrica. O EMF implantou um sistema através de 
empresa prestadora de serviços para monitoramento de ocorrência de pragas e 
doenças. A empresa conta com doze torres de observação de incêndios e apoio de 
empresa prestadora de serviço para verificação da gravidade das ocorrências e 
tomada de decisões, dependendo da gravidade das situações. Foi estabelecido pelo 
EMF um sistema de controle de qualidade e análise crítica de plantios, servindo de 
base para alterações e correções de eventuais problemas de qualidade da operação. 
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. 
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No entanto, não foi evidenciada uma justificativa de adequação dos monitoramentos 
qualitativos e quantitativos de recursos hídricos com relação à escala e intensidade 
do empreendimento, não permitindo a avaliação dos impactos das operações sobre a 
hidrologia local. Além disso, os monitoramentos existentes não avaliam os impactos 
das operações de manejo sobre a fauna e a flora, existindo apenas estudos para o 
entorno das unidades de conservação. Estas constatações resultaram na aplicação 
do NCR #11/13. 
O empreendimento realiza, principalmente através do PTEAS e das ferramentas de 
diálogo, os monitoramentos sociais e ambientais pré e pós das operações florestais. 
O EMF realiza monitoramento das questões trabalhistas e de cumprimento de 
acordos e convenções coletivas, bem como dos aspectos de saúde, tanto dos seus 
próprios funcionários quanto das EPS. 
São realizados alguns monitoramentos de impactos sociais, porém não foram 
evidenciados indicadores para os monitoramentos de impactos sociais adversos 
derivados da presença da unidade de manejo na região, tendo sido aplicado o NCR 
#12/13. 
Embora sejam realizados monitoramento de iniciativas e projetos sociais, não foram 
evidenciados indicadores e metas capazes de avaliar a efetividade dos resultados 
dos projetos sociais implantados, tendo sido aplicado o NCR #13/13. 

Critério 8.3  – O gestor florestal deve fornecer documentação ne cessária para permitir que 
organizações de monitoramento e certificação possam  rastrear cada produto florestal desde sua 
origem em um processo denominado “cadeia de custódi a”. 
Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

O EMF destina a maior parte de sua madeira à fábrica de celulose localizada em 
Eunápolis - BA. Desta maneira a guia de transporte especial é emitida com um valor 
provisório da balança da fábrica para cada caminhão que vai buscar madeira no 
campo e esta guia define exatamente o talhão e a pilha em que o caminhão deverá 
buscar sua carga. Após o carregamento no campo o caminhão segue novamente 
para a balança da fábrica onde é estabelecido o peso total real e ao final de cada 
mês são emitidas notas fiscais sobre o peso real vindo do campo. 
O EMF também tem ocasionalmente venda de madeira para clientes de serraria, 
diretamente do campo e sem passagem pela balança da fábrica do EMF, sendo 
tratada como não certificada. 
No procedimento PC-02-SGI-004 03 - Controle de Cadeia de Custódia, o 
empreendimento definiu que sua porta da floresta é o pátio da fábrica, fora do local 
de manejo. 
O sistema implantado pelo EMF, de controle eletrônico e emissão de notas e guias, 
garante que seus produtos sejam identificados corretamente. Foram avaliadas 
diversas notas fiscais e guias de transporte, todas adequadamente identificadas. 
O EMF possui um sistema que garante que materiais não certificados FSC não 
sejam comercializados como certificados nos documentos de venda e transporte. O 
risco de contaminação é controlado através de bloqueios no seu sistema eletrônico 
de banco de dados. As pessoas que podem cadastrar áreas como certificadas ou 
não, não são as responsáveis pela emissão das guias e notas fiscais. 
O EMF não possui necessidade de separação física já que não há estocagem 
conjunta de madeira certificada e não certificada antes da porta da floresta. A 
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armazenagem se dá na beira do talhão e o risco de mistura é controlado através do 
sistema eletrônico de controle de áreas certificadas, não havendo risco de um 
caminhão carregar em área não certificada com guias de áreas certificadas. 

Critério 8.4  – Os resultados do monitoramento devem ser incorpo rados 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 ou revisões anuais em função de resultados do 
monitoramento, conforme procedimento formal. As alterações são arquivadas em 
Registros no Sistema de Gestão. 
Alterações efetuadas foram evidenciadas nas práticas operacionais de campo. 

Critério 8.5  – Respeitada a confidencialidade das informações, os gestores florestais devem 
disponibilizar para o público um resumo com os resu ltados 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 alguns monitoramentos operacionais estão descritos no plano de 
manejo e no resumo público do empreendimento. O resumo público apresenta 
resultados de monitoramentos ambientais e de AVCs a partir da página 18, 
demonstrando a frequência com que alguns aspectos serão monitorados. São 
descritos, ainda, os monitoramentos e as ações desenvolvidas e/ou programadas 
pela gestão social, que disponibiliza alguns resultados de monitoramentos. 

Princípio 9  – Manutenção de Florestas de Alto Valor de Conserv ação 
Critério 9.1  – Uma avaliação para determinar a presença de atri butos consistentes com florestas de 
alto valor de conservação será realizada de forma a propriada à escala e intensidade do manejo 
florestal. 
Conformidade  Não Conformidade  X NCR #(s) 14/13 (Maior). 
Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

As evidências de cumprimento do Princípio 9 e não conformidades relacionadas 
foram examinadas durante a avaliação de campo no processo de recertificação. O 
empreendimento baseou sua identificação de AVCs no trabalho “Relatório de 
Seleção e Planos de Ação para Áreas de Alto Valor de Conservação”, finalizado em 
dezembro de 2008 por uma empresa prestadora de serviços especializados. Os 
critérios utilizados para a definição de AVCs buscaram identificar, inicialmente, 
aqueles fragmentos com características mínimas capazes de manter, de forma 
sustentável, os atributos 1 a 3 da Proforest, abrangendo, portanto, os valores de 
caráter predominantemente ambiental. Estes critérios de seleção foram propostos e 
aplicados de forma tecnicamente consistente e foram considerados válidos pela 
equipe de avaliação. 
Uma vez selecionados os cinco principais fragmentos com remanescentes naturais, 
além da Estação Veracel, passou-se à execução de levantamentos específicos 
visando definir o enquadramento dos cinco fragmentos em cada valor de 
conservação. O resultado desses levantamentos confirmou a indicação inicial dos 
fragmentos como AVCs, distribuídos nos valores de 1 a 3 apontados pela Proforest e 
pelo padrão FSC. Foram identificados, portanto, seis diferentes AVCs, totalizando 
9.588 hectares, representando cerca de 5% do total da UMF e 10% da área total de 
remanescentes florestais do empreendimento. Os AVCs identificados foram os 
fragmentos Taquara, Santa Maria, Ipê, Imbiriba e Sucupira, além da RPPN Estação 
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Veracel. 
Um trabalho adicional específico para o tratamento dos AVCs 5 e 6 foi finalizado em 
setembro de 2012 pela mesma prestadora de serviços especializada (Inventário de 
Áreas de Alto Valor de Conservação com importância sociocultural crítica e/ou 
funções sociais essenciais na região de atuação da Veracel Celulose S/A, Bahia). O 
trabalho partiu de um levantamento de 128 comunidades, em municípios onde a 
Veracel tem influência ou para os quais poderá se expandir. Após a exclusão de 
comunidades litorâneas (com ausência de atividades da Veracel) distantes (situadas 
a mais de dez km de distância) e comunidades de potencial para expansão (ainda 
sem atividades da empresa, portanto), definiu-se a visita de campo a 41 
comunidades dentro da zona direta de influência do EMF. Em cada uma das 
comunidades visitadas foram realizadas entrevistas direcionadas com lideranças 
locais e entrevistas abertas com outros moradores, efetuando-se posteriormente uma 
avaliação qualitativa dos resultados obtidos. Como resultado final do processo, foram 
identificados dois AVCs adicionais, a saber: a Comunidade de Ponto Central que 
desenvolve várias atividades econômicas, incluindo o artesanato e o extrativismo de 
piaçava e a agricultura familiar, ambos com a presença de parcerias da comunidade 
com a Veracel. A piaçava é abundante em um fragmento situado em uma fazenda de 
propriedade da Veracel, onde fibras de piaçava são extraídas por membros da 
comunidade, fazendo-se presente a necessidade de organizar e controlar a prática 
do extrativismo da piaçava para garantir a sua sustentabilidade; e a comunidade de 
Mundo Novo, situada no município de Eunápolis, escolhida devido à presença de um 
cemitério utilizado pela comunidade em uma das propriedades da Veracel, com base 
no critério AVC 6 da Proforest. 
Os documentos de avaliação da presença de AVCs nas áreas da unidade de manejo 
não especificaram adequadamente a metodologia utilizada ou os resultados obtidos 
na avaliação do atributo 4 da Proforest e do indicador 9.1.1 dos P&C FSC, aplicando-
se sobre o tema o NCR Maior #14/13 . 
O processo de avaliação identificou e mapeou as AVCs, consultou diversos bancos 
de dados e mapas, envolveu especialistas e comunidades afetadas, identificou e 
documentou ameaças e procedeu a uma revisão técnica independente e qualificada. 
Foi considerada encerrada a CAR Maior SGS #24/2011  (ver item 3.4 deste relatório; 
ver também considerações sobre o NCR Maior ASI #07/2010 , no mesmo item do 
relatório). 

Critério 9.2  – A parte consultiva do processo de certificação d eve enfatizar os atributos de 
conservação identificados e as opções para a sua ma nutenção. 
Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

Partes interessadas relevantes foram mapeadas para as consultas públicas 
efetuadas pelo empreendimento, incluindo comunidades, ONGs e especialistas 
ambientais. O empreendimento apresentou evidências da realização de uma 
consulta pública sobre a avaliação da presença de AVCs na unidade de manejo, 
incluindo e-mails e apresentações em eventos (com registros de convites e listas de 
presença). A consulta se estendeu também por meio de eventos do Diálogo Social 
com vizinhos e produtores florestais, de apresentações para os trabalhadores do 
empreendimento e de visitas em geral à Estação Veracel. 
Adicionalmente, foram efetuadas consultas específicas direcionadas à identificação 
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de AVCs sociais, adotadas estratégias de abordagens diretas solicitando respostas 
de especialistas e de apresentações em eventos de educação ambiental (realizados 
na Estação Veracel) e especificamente direcionados para algumas comunidades. As 
participações e resultados foram devidamente registrados. 
As consultas efetuadas basearam-se em apresentações e em questionários 
aplicados, com linguagens apropriadas a cada público alvo. Os materiais 
descreveram os atributos de conservação identificados e as estratégias de proteção 
e a consulta abriu oportunidades para contribuições na identificação de AVCs e na 
adoção de estratégias de proteção. 
As ferramentas de consulta pública sobre as AVCs identificadas apresentaram as 
medidas de monitoramento propostas para cada AVC. O questionário apresentado, 
no entanto, não explicitou uma pergunta específica sobre o tema, aplicando-se a 
OBS #06/13. 

Critério 9.3  – O plano de manejo deve incluir e implantar medid as específicas que assegurem a 
manutenção e/ou melhoria dos atributos de conservaç ão aplicáveis, consistentes com uma 
abordagem de precaução. Estas medidas devem ser esp ecificamente incluídas no resumo do plano de 
manejo disponível ao público. 
Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

As avaliações efetuadas identificam as principais ameaças e ações de proteção e 
monitoramento recomendadas para cada AVC (Relatório de Seleção e Planos de 
Ação para Áreas de Alto Valor de Conservação, Item 4 e Tabela 5.2; Inventário de 
Áreas de Alto Valor de Conservação com importância sociocultural crítica e/ou 
funções sociais essenciais na região de atuação da Veracel Celulose S/A, Bahia, 
Item 8.3). 
Ações confiáveis para a proteção e redução de ameaças estão descritas no 
documento denominado “Plano de Proteção Física para as Cinco Áreas de Alto Valor 
de Conservação” e vêm sendo implantadas no campo (relatórios mensais de 
fiscalização de áreas de alto valor de conservação na Estação Veracel e demais 
AVCs, meses de junho, julho e agosto de 2012). Evidenciou-se que as medidas de 
proteção e redução de ameaças nas AVCs sociais vêm sendo implantadas com 
consistência, incluindo a elaboração de um plano de manejo para a piaçava (AVC de 
Ponto Central) para protocolização junto ao INEMA. 
Embora o plano de manejo e o resumo público do EMF apresentem as medidas de 
proteção e monitoramento das AVCs presentes na unidade de manejo, foram 
identificadas pequenas inconsistências nas informações descritas. Identificou-se que 
as medidas de proteção e monitoramento da Estação Veracel estão consideradas de 
forma separada das medidas aplicáveis às demais AVCs; a descrição de medidas de 
proteção e monitoramento das AVCs sociais foi pouco detalhada; e não foram 
descritas as medidas de proteção e monitoramento específicas contidas no plano de 
manejo de piaçava da AVC de Ponto Central, aplicando-se a OBS #07/13. 
As medidas de proteção previstas para manter ou melhorar os atributos identificados 
vêm sendo consistentemente implantadas pelo empreendimento. 
Sobre uma ocupação no AVC do fragmento Ipê, ver comentários no item 3.4 deste 
relatório.  

Critério 9.4  – Monitoramentos anuais devem ser conduzidos para avaliar a efetividade das medidas 
empregadas para manter ou melhorar os atributos de conservação aplicáveis. 
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Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

O EMF definiu os monitoramentos aplicáveis e sua frequência e intensidade para 
cada AVC, priorizando o monitoramento das medidas de proteção para todos os 
AVCs e monitoramentos de fauna e flora para os AVCs ambientais. Monitoramentos 
específicos para as atividades de coleta de piaçava estão previstos no plano de 
manejo da piaçava. 
Embora sejam executados monitoramentos de avifauna e mastofauna nos AVCs 
identificados, não foram efetuados levantamentos de outros grupos taxonômicos, 

aplicando-se a OBS # 08/13. 
As informações de monitoramento vêm sendo adequadamente registradas para 
utilização em análises críticas e processos de melhoria contínua (relatórios de 
monitoramento de fauna e flora, relatórios de vigilância, entre outros). 

Princípio 10  – Plantações 
Critério 10.1  – Os objetivos do manejo da plantação, incluindo o bjetivos de conservação e restauração 
de florestas naturais, devem ser explicitamente cit ados no plano de manejo, e claramente 
demonstrados na sua implementação. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

Os objetivos estão explicitados no plano de manejo, nos diversos procedimentos e 
também evidenciados nas operações de manejo no campo. 

Critério 10.2  – O desenho e a disposição física das plantações d evem promover a proteção, 
restauração e conservação das florestas naturais, e  não aumentar as pressões sobre as mesmas. No 
delineamento da plantação devem ser utilizados corr edores 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 possui ações que visam a conectividade entre remanescentes naturais, além da 
participação no Conselho Gestor do Mosaico de Áreas Protegidas do Extremo Sul da 
Bahia, no Corredor Ecológico Porto Seguro/Cabrália (CEPOC) e no projeto Mosaicos 
Florestais Sustentáveis. O empreendimento faz o planejamento de talhões levando em 
consideração a disposição do terreno, os remanescentes naturais e o formato de corpos 
d’água. 

Critério 10.3  – É preferível a diversidade na composição das pla ntações, de forma a intensificar a 
estabilidade econômica, ecológica e social. Tal div ersidade 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) 

As visitas de campo permitiram constatar a diversidade da paisagem, por meio de 
diferentes tamanhos e configurações dos talhões, clones, idades e estrutura. O 
empreendimento recomenda o uso de diferentes clones em um mesmo projeto, incluindo 
recomendações específicas para determinados locais com condições edafoclimáticas 
distintas. 
O EMF possui pesquisa com diferentes clones e com outras espécies florestais, 
destacando-se o Eucalyptus globulus, a Acacia mearnsii e a Corymbia spp. 

Critério 10.4  – A seleção de espécies para plantio deve ser base ada na sua adequação geral ao local e 
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na sua conformidade aos objetivos do manejo. De for ma a melhorar a conservação da diversidade 
biológica, as espécies nativas são preferíveis às e spécies exóticas no estabelecimento de plantações 
e na restauração de ecossistemas degradados. As esp écies exóticas, que devem ser usadas somente 
quando seu desempenho for melhor que o das espécies  nativas, devem ser cuidadosamente 
monitoradas para detectar anormalidades na mortalid ade, 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 empreendimento possui um programa de recuperação de remanescentes naturais, o 
PMA (Programa Mata Atlântica). Este programa existe desde 1994, com o objetivo de 
consorciar a biodiversidade da Mata Atlântica com os projetos florestais da Veracel. A 
recuperação das áreas possui procedimento específico, “Recuperação Ambiental de 
Áreas - Programa Mata Atlântica e Controle de Espécies Exóticas” (PO-03-SIL-012), 
com mais de duzentas espécies nativas utilizadas na recuperação dos remanescentes 
naturais. 
O empreendimento não utiliza espécies exóticas na recuperação de áreas degradadas 
fora dos remanescentes naturais. 

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 procedimento “Recuperação Ambiental de Áreas - Programa Mata Atlântica e 
Controle de Espécies Exóticas” (PO-03-SIL-012) e no “Relatório Anual do PMA revisão 
5, de setembro de 2012”, são descritas as informações técnicas para as atividades de 
recuperação e restauração de áreas naturais. O EMF apresentou um plano de longo 
prazo que visa a recuperação de cerca de dezessete mil hectares até 2030, sendo 
recuperados, até o momento da auditoria, mais de quatro mil hectares. 
Foi constatado, no entanto, que o programa utiliza-se de três formas operacionais de 
recuperação (isolamento, condução da regeneração natural e plantio efetivo), não sendo 
consideradas outras alternativas tecnicamente viáveis, aplicando-se a OBS #09/13. 
Embora o PMA esteja em andamento, com meta anual de quatrocentos ha de 
recuperação, não foram definidos critérios de priorização considerando a fragmentação 
da paisagem, como, por exemplo, fragmentos isolados há menos tempo e com maiores 
possibilidades de concentração de fauna e flora, aplicando-se a OBS #10/13. 
O EMF realiza monitoramentos de qualidade em áreas de recuperação, considerando 
parâmetros como sobrevivência dos plantios, efeitos da matocompetição, infestação por 
formigas cortadeiras, estágio de desenvolvimento, dentre outros. 

Critério 10.6  – Devem ser tomadas medidas para manter e melhorar  a estrutura dos solos, sua 
fertilidade e atividade biológica. As técnicas e ta xas de colheita, construção e manutenção de estrada s 
e caminhos, e a escolha de espécies não deverão res ultar em degradação dos solos em longo prazo, 
ou impactos adversos na qualidade da água, quantida de ou desvio significativo nos padrões de 
drenagem de cursos d’água. 

Conformidade  Não Conformidade  X NCR #(s) 15/13 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

O delineamento das plantações e as práticas de silvicultura e colheita não resultam na 
degradação do solo. Nas visitas de campo, foram constatados casos de assoreamento 
em corpos d’água ocasionados pelas operações de construção e manutenção de 
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estradas, especialmente em travessias de zonas ripárias próximas a rampas 
acentuadas, aplicando-se o NCR #15/13. O empreendimento não utiliza o fogo como 
técnica de manejo e as práticas florestais procuram evitar impactos negativos à 
hidrologia local. 

Critério 10.7  – Devem ser tomadas medidas para prevenir e minimi zar ocorrências de pragas e 
doenças, fogo e introdução de plantas invasoras. Ma nejo integrado de pragas deve ser parte essencial 
do plano de manejo, com a adoção preferencial de pr áticas de prevenção e métodos de controle 
biológico em lugar de pesticidas químicos e fertili zantes. O manejo das plantações deve fazer todos 
os esforços para deixar o uso de químicos e fertili zantes, 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 empreendimento possui um sistema de monitoramento de formigas cortadeiras e de 
pragas e doenças. Existe um mapeamento do índice de criticidade de ataque das 
formigas, considerando todos os projetos florestais do EMF, além da participação no 
DICE (sistema especializado de monitoramento de formigas cortadeiras). Os 
especialistas trabalham com métodos que visam o manejo integrado de pragas e 
doenças, desenvolvendo técnicas de combate e utilização de MIPIs e clones mais 
resistentes. O EMF possui um plano consolidado de prevenção e controle de incêndios 
(PR-06-SST-007), com estrutura composta por veículos, torres de vigilância, vigias e 
rondas periódicas nos talhões. Foram 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. O 
empreendimento utiliza um programa específico para verificar a necessidade de 
nutrientes fornecidos via fertilizantes, com o objetivo de manter a sustentabilidade 
nutricional dos solos. São realizadas coletas de solo pelo menos três meses antes do 
plantio, que servem de base para a recomendação ou não de correções químicas do 
solo. Aos doze meses são realizadas coletas foliares para verificar as faixas de nutrição 
das plantas. No caso dos níveis de nutrientes nas plantas estarem abaixo das faixas 
ideais, entra-se com adubação complementar. 

Critério 10.8  – O monitoramento das plantações deve incluir a av aliação regular dos impactos 
potenciais (dentro e fora da UMF) sociais e ecológi cos (ex: regeneração natural, efeitos nos recursos 
hídricos e fertilidade dos solos, e impactos na qua lidade de vida), de forma apropriada à escala ou à 
diversidade da operação, em complemento aos element os 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 adaptad as aos sítios, não são invasoras e não têm 
impactos ecológicos negativos significativos em out ros ecossistemas. Atenção especial deve ser 
dada às questões sociais de aquisição de terras par a plantações, especialmente a proteção de direitos 
locais de posse, uso ou acesso. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

O empreendimento apresentou os procedimentos referentes à política de compra de 
terras e arrendamentos, que prevêem a análise da documentação de propriedade do 
arrendante ou do proprietário vendedor. Também são definidas diretrizes para a compra 
de terras incluindo diversos critérios econômicos e sociais. 
O EMF não realiza plantios em escala comercial de novas espécies sem antes testá-las 
e aprová-las. 
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Critério 10.9  – Plantações estabelecidas em área convertidas de florestas naturais depois de 
novembro de 1994 normalmente não devem ser qualific adas para a certificação. A certificação pode 
ser permitida em circunstâncias nas quais exista su ficiente evidência submetida ao certificador de 
que o gestor/proprietário não é direta ou indiretam ente responsável por tal conversão. 

Conformidade X Não Conformidade   NCR #(s) N/A. 

Evidência 
(fortaleza/fraqueza) 

Ver comentários ao critério 6.10. 

 
 
3.3. Não conformidades identificadas e relatórios d e não conformidades (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. Os NCRs descrevem exigências com as quais as operações candidatas devem estar de 
acordo e que devem ser cumpridas nos prazos estipulados. 
 
NCR # 01/13 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 1.1.2. 

Seção do Relatório Anexo II. 

Descrição da não conformidade e evidências relacion adas 
1.1.2 O EMF deve cumprir com as leis e regulamentos federais, estaduais e municipais aplicáveis à 
unidade de manejo florestal. O EMF deve assegurar o cumprimento da legislação aplicável por empresas 
prestadoras de serviços, subcontratados, clientes compradores de madeira e seus contratados ou 
subcontratados na unidade de manejo florestal. 
 
Foram evidenciadas no campo, por meio do exame de documentos e entrevistas à área de Recursos 
Humanos (tanto própria como de empresas prestadoras de serviço) situações em que trabalhadores não 
recebiam horas in itineri (operadores de carregadeira) ou as recebiam na base de dez horas por mês 
(motorista de comboio), quantidade defasada com relação à política atual do empreendimento. Por se tratar 
de tema recorrente, justifica-se a aplicação de uma não conformidade maior. 
Solicitação de ação corretiva O EMF deve implementar ações corretivas para demonstrar conformidade 

com os requisitos referenciados acima. 
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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 emissão do novo certificado. 

A avaliação deverá ocorrer por meio de exame de doc umentos e 
visitas de campo.  

Evidências fornecidas pelo 
empreendimento 

- Análise de abrangência de ocorrências semelhantes. 
- Comprovantes de pagamento, inclusive retroativos, das horas in itineri 

devidas. 
- Acordos Coletivos de Trabalho assinados entre as empresas e o 

Sindicato. 
Informações obtidas para 
avaliação das evidências 

O empreendimento candidato apresentou um cálculo médio de tempo 
despendido por seus trabalhadores em jornadas in itineri, ponderado para 
toda a área da unidade de manejo florestal, considerando a disponibilidade 
de transporte público em parte dos trajetos percorridos. Os cálculos 
apresentados chegam a uma média de 0,7 horas/dia, equivalentes a 
quatorze horas por mês. Com base nestas estimativas, o empreendimento 
procedeu a um nivelamento do número de horas in itineri pagas 
mensalmente a seus funcionários próprios com relação aos funcionários 
terceirizados, totalizado em quinze horas por mês trabalhado. 
Durante a CVA evidenciou-se que o EMF realizou uma análise de 
abrangência para identificação de outras possíveis situações de 
irregularidades quanto ao não pagamento de horas e ao pagamento em 
número inferior ao estabelecido. Foi identificada uma outra empresa em 
situação irregular e foram tomadas todas as medidas para correção da 
situação. O EMF apresentou os comprovantes de pagamento aos 
funcionários, incluindo o pagamento retroativo desde a data de assinatura 
do Acordo Coletivo e os respectivos Acordos Coletivos de Trabalho 
assinados entre as empresas e o Sindicato. O tema deverá ser 
incorporado nos monitoramentos regulares do EMF. A NCR foi 
considerada encerrada. 

Situação do NCR ENCERRADO. 
Comentários (opcional) N/A. 
 
NCR # 02/13 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 4.2.1. 

Seção do Relatório Anexo II. 

Descrição da não conformidade e evidências relacion adas 
4.2.1 O EMF deve garantir condições ergonômicas, sanitárias e ambientais apropriadas aos trabalhadores 
no desempenho de suas atividades. 
 
Na frente de trabalho de colheita de toras de madeira para serraria, operação semimecanizada com uso de 



 

FM-02 19 Abril 2012  Página 107 de 164 

motosserras, foram identificadas falhas nas posturas ergonômicas adotadas pelos trabalhadores, fato que 
pode levar à ocorrência de doenças ocupacionais e mesmo de acidentes de trabalho. 
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 ABERTO 
Comentários (opcional) N/A. 
 
NCR # 03/13 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 4.4.1. 

Seção do Relatório Anexo II. 

Descrição da não conformidade e evidências relacion adas 
4.4.1 O EMF deve identificar, registrar e manter uma base atualizada de partes interessadas afetadas por 
seu manejo florestal. Grandes EMFs devem, adicionalmente, ter suas comunidades afetadas 
caracterizadas e localizadas em mapas. 
 
Verificou-se que as ferramentas do plano de ação não são suficientes para uma caracterização das 
comunidades que sirva de referência para a avaliação e monitoramento de impactos sociais. 
O questionário a ser aplicado a instituições e comunidades identifica, mas não caracteriza as comunidades. 
São exemplos de informações ausentes a quantificação de moradores, a identificação de associações 
locais, a descrição de atividades econômicas etc. 
O questionário individual não qualifica nem quantifica as informações. 
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 ABERTO 
Comentários (opcional) N/A. 
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NCR Maior # 04/13 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 4.4.2. 

Seção do Relatório Anexo II. 

Descrição da não conformidade e evidências relacion adas 
4.4.2 O EMF deve implantar programas de consulta, divulgação e canais de diálogo, que permitam efetiva 
comunicação e engajamento da comunidade e de pessoas e grupos diretamente afetados pelas operações 
de manejo florestal. Grandes EMF devem documentar as consultas realizadas e manter registros dos 
comentários recebidos, das ações tomadas e das respostas fornecidas às partes interessadas. 
 
Foi verificado durante as visitas de campo que o conjunto de ferramentas de diálogo não permite uma 
efetiva comunicação e engajamento da comunidade e de pessoas e grupos diretamente afetados pelas 
operações de manejo florestal. 
Foram identificadas situações de comunidades sem nenhum contato com a empresa, além de reclamações 
sobre impactos e demandas das comunidades que não chegaram até o empreendimento e/ou não 
receberam a devida resposta da empresa. 
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 emissão do novo certificado. 

A avaliação deverá ocorrer por meio de exame de doc umentos e 
visitas de campo.  

Evidências fornecidas pelo 
empreendimento 

- PTEAS revisado. 
- Mailing das Partes Interessadas. 
- Relatórios de avaliação Pré e Pós Operação. 

Informações obtidas para 
avaliação das evidências 

O EMF reestruturou sua estratégia de comunicação com partes 
interessadas, buscando, a partir da reformulação das ferramentas de 
comunicação já existentes e da criação de novas ferramentas, construir 
um diálogo ativo com as comunidades, e outras partes interessadas. Esse 
diálogo está baseado na comunicação, no relacionamento e no legado a 
ser deixado pelo EMF às comunidades.  A comunicação inicia-se com o 
mapeamento e atualização das partes interessadas, as quais, sem 
distinção, recebem toda e qualquer comunicação produzida pelo EMF. A 
ferramenta de análise pré e pós operação foi reformulada e é aplicada 
junto às comunidades afetadas pela operação florestal. Todas as 
situações de risco às comunidades, moradores de um raio de trinta metros 
da operação e das estradas de escoamento da madeira são mapeadas no 
levantamento pré operacional, gerando o documento PTEAS 
(levantamento das condições sociais, ambientais e operacionais de cada 
operação em curso e das medidas a serem tomadas para a realização da 
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operação), cujas ações são acompanhadas pelos técnicos durante e após 
a operação, até a realização da avaliação pós operacional onde são 
concluídas as ações. Durante a operação as comunidades e moradores 
locais são convidados para um encontro denominado Ação e Cidadania. 
Nesse encontro são definidas de forma participativa as medidas 
mitigadoras dos impactos da operação florestal e realizadas outras 
atividades como cursos e palestras de interesse comunitário, levantamento 
de demandas, atualização de contatos entre outras ações de 
relacionamento entre o EMF e as comunidades. Além dessas atividades 
são realizados encontros com vizinhos e rodas de diálogos, que são 
encontros com vizinhos e moradores locais visando alcançar aqueles que 
não tenham participado da Ação e Cidadania. O EMF colocou caixas de 
sugestões em pontos estratégicos para as comunidades, estendendo a 
possibilidade de diálogo com a empresa. 
O empreendimento criou e iniciou a implantação de uma nova estratégia 
de construção do relacionamento com as comunidades que consistirá no 
contato direto com essas comunidades (a ser realizado por uma empresa 
terceirizada, em nome do EMF) buscando mapear moradores, lideranças e 
instituições locais, identificando uma liderança a ser desenvolvida como 
“agente social” da comunidade, responsável por tornar-se um 
representante da mesma junto ao EMF e pelo estímulo ao 
desenvolvimento comunitário. Com essa medida o EMF pretende realizar 
um diálogo mais qualificado com as comunidades, melhorando sua 
atuação na comunicação e no apoio ao desenvolvimento comunitário. 
Através de sistema específico, o EMF realizará a gestão do diálogo com 
as partes interessadas buscando agilizar o recebimento de demandas e 
solicitações vindas das comunidades e partes interessadas, fornecer 
respostas e gerenciar o relacionamento com todos os públicos com os 
quais tem relacionamento. Para isso está realizando treinamentos com 
funcionários que vão operar o sistema de gestão. 
A equipe de auditoria visitou as comunidades de Brejinho, Córrego 
Vermelho, Associação Comunitária Frutos da Terra em Porto Seguro para 
verificação da aplicação das ferramentas.  A equipe considerou que a 
reformulação da área de comunicação e as ações propostas estão 
adequadas às necessidades do EMF, encerrando a Não Conformidade. As 
ações previstas, não implantadas ou em fase de implantação, serão 
acompanhadas nos próximos monitoramentos anuais. 

Situação do NCR ENCERRADO. 
Comentários (opcional) N/A. 
 
NCR Maior # 05/13 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 4.4.3. 

Seção do Relatório Anexo II. 

Descrição da não conformidade e evidências relacion adas 
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4.4.3 O EMF deve conduzir uma avaliação de impactos socioeconômicos, identificando os impactos 
associados às atividades do manejo florestal por meio de um processo participativo, envolvendo as partes 
interessadas. A avaliação deve ser proporcional à escala e intensidade das operações, em conformidade 
com as exigências dos P&C do FSC. Empreendimentos com atuação em escala regional devem considerar 
impactos sociais regionais em sua avaliação (e.g. efeitos da presença do manejo na economia local na 
área de influência do manejo florestal). 
 
A matriz de avaliação de impactos sociais não apontou os impactos regionais adversos devidos à presença 
do empreendimento na região, tendo se restringido aos impactos diretos derivados das operações 
florestais. 
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 emissão do novo certificado. 
A avaliação deverá ocorrer por meio de exame de doc umentos e 
visitas de campo.  

Evidências fornecidas pelo 
empreendimento 

- Matriz de impactos socais globais. 
 
- Instrumento de caracterização de comunidades revisado. 
 
- Matriz de priorização de comunidades. 
 
- Base-line (informações oficiais sobre aspectos socioeconômicos dos 
municípios da base florestal). 

Informações obtidas para 
avaliação das evidências 

O EMF adotou uma nova forma de governança geral sobre o tema social 
dentro da qual se encontra a avaliação de impactos sociais das operações 
e da presença do empreendimento na região. Foram definidos um plano 
de atuação operacional e outro com enfoque no desenvolvimento 
territorial. 
Dentro do plano operacional estão implantadas as ações junto às 
comunidades afetadas através das ferramentas de avaliação pré e pós 
operações, cujo objetivo é mapear os impactos das operações e propor, 
executar e avaliar as medidas mitigadoras adotadas. 
No plano de desenvolvimento territorial, o EMF desenvolveu e aprimorou 
ferramentas para a elaboração de um plano tático e para a gestão do 
relacionamento com as partes Interessadas. Uma das ferramentas 
desenvolvidas foi a matriz de aspectos e impactos globais decorrentes da 
presença do empreendimento na região, caracterizando e qualificando os 
impactos sociais gerados pelo empreendimento. Outra ferramenta foi a 
construção de um base-line para os dez municípios onde o EMF está 
presente, levantando informações socioeconômicas sobre esses 
municípios. O instrumento de caracterização das comunidades antes 
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utilizado pelo EMF foi reformulado para a realização de um levantamento 
de informações socioeconômicas qualitativas sobre as comunidades 
afetadas. Nessa fase de identificação de impactos foram definidas dentro 
do território de atuação, 126 comunidades, das quais 43 são diretamente 
afetadas pelas operações e as demais 83, indiretamente afetadas. Das 43 
comunidades afetadas diretamente, 26 já foram caracterizadas e a meta é 
realizar a caracterização de outras onze até o fim de 2013 e das 126 até o 
final de 2014. A esse conjunto de informações foi aplicada uma nova 
ferramenta, uma matriz de priorização, que vai direcionar as ações e 
projetos de desenvolvimento a serem empreendidas pelo EMF, para as 
comunidades e municípios considerados prioritários. A priorização 
considera os municípios com maior percentual de área ocupada pelos 
plantios, a presença da operação, as informações do sistema de gestão do 
relacionamento e diálogo e informações do base-line. O EMF definiu seus 
temas de interesse e está estudando uma nova forma de atuação e 
investimento junto às comunidades buscando alinhar tais temas com as 
demandas e necessidades dos municípios e comunidades. A comunicação 
do EMF com as partes interessadas foi considerada um fator de grande 
importância para o monitoramento de impactos e gestão do 
relacionamento com as partes interessadas e comunidades afetadas, seja 
no âmbito operacional ou do desenvolvimento territorial.  
As medidas apresentadas foram consideradas adequadas para o 
encerramento da não conformidade. As ações previstas, não implantadas 
ou em fase de implantação, serão acompanhadas nos próximos 
monitoramentos anuais. 

Situação do NCR ENCERRADO. 
Comentários (opcional) N/A. 
 
NCR # 06/13 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 4.4.4. 

Seção do Relatório Anexo II. 

Descrição da não conformidade e evidências relacion adas 
4.4.4 O EMF deve definir medidas de prevenção, minimização e mitigação para os impactos 
socioeconômicos negativos identificados por meio de um processo participativo, envolvendo as partes 
interessadas. As medidas definidas devem ser proporcionais aos impactos identificados e devem ser 
incluídas no planejamento e nas operações de manejo. 
 
Não foram evidenciados parâmetros para avaliar se as medidas preventivas e mitigadoras são 
proporcionais aos impactos sociais regionais gerados pelo empreendimento, considerando o não 
apontamento dos impactos sociais regionais negativos e a não adequação da caracterização das 
comunidades afetadas. 
Solicitação de ação corretiva O EMF deve implementar ações corretivas para demonstrar conformidade 

com os requisitos referenciados acima. 
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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 ABERTO 
Comentários (opcional) N/A. 
 
NCR # 07/13 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 relacion adas 
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. 
 
O EMF não identificou um impacto ambiental relacionado à construção e manutenção de estradas. 
 
Foram constatadas travessias com aterros em zona ripária, com possível interrompimento do fluxo de 
fauna, sem avaliação dos prejuízos potenciais, em especial para áreas ambientalmente críticas. A matriz de 
avaliação de aspectos e impactos ambientais das estradas não se refere, em nenhum momento, ao 
impacto gerado no fluxo de fauna devido ao estreitamento das passagens em zonas ripárias causado pelo 
manilhamento dos cursos d’ água. Não há referência, também, a outras possíveis alternativas de travessias 
em zonas ripárias críticas, como a construção de pontes. 
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 ABERTO 
Comentários (opcional) N/A. 
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NCR # 08/13 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 6.3.1. 

Seção do Relatório Anexo II. 

Descrição da não conformidade e evidências relacion adas 
6.3.1 As técnicas de manejo empregadas pelo EMF não devem danificar os remanescentes naturais. 
 
Foram evidenciados prejuízos a remanescentes naturais causados pelas técnicas de manejo utilizadas pelo 
empreendimento. 
 
Foram constatados, durante as visitas de campo, prejuízos aos remanescentes naturais causados pelas 
atividades operacionais do empreendimento, incluindo situações de pressão aos remanescentes naturais 
na construção de contornos e adequação de curvas, resíduos de patrolagem, pilhas de madeira e resíduos 
de colheita, acidentes com máquinas e tombamento de madeira dentro ou nas margens de remanescentes. 
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 ABERTO 
Comentários (opcional) N/A. 

 
NCR # 09/13 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 6.5.3. 

Seção do Relatório Anexo II. 

Descrição da não conformidade e evidências relacion adas 
6.5.3 O EMF deve elaborar um microplanejamento para estradas, contemplando, no mínimo, 
procedimentos e mapas. Este documento deve conter orientações sobre construção, manutenção, 
traçados, fechamento, adequação, obras de arte, áreas de empréstimo e bota-fora, dentre outros. 
 
Foi constatado que o microplanejamento de estradas não incorpora critérios ambientais garantindo que 
sejam evitados danos aos remanescentes naturais, recursos hídricos e outros fatores ambientais, 
descumprindo o procedimento e a própria avaliação presente na matriz de aspectos e impactos ambientais 
das estradas. 
Solicitação de ação corretiva O EMF deve implementar ações corretivas para demonstrar conformidade 

com os requisitos referenciados acima. 
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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 ABERTO 
Comentários (opcional) N/A. 

 
NCR # 10/13 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 8.1.3. 

Seção do Relatório Anexo II. 

Descrição da não conformidade e evidências relacion adas 
8.1.3 O EMF deve definir e monitorar indicadores e metas a serem alcançadas em relação a aspectos 
ambientais, sociais e econômicos relevantes, incluindo aqueles previstos no indicador 8.2.1. 
 
Não foram identificadas metas que funcionem como padrões de referência e, em alguns casos, não foram 
definidos indicadores capazes de monitorar as mudanças ocorridas ao longo do tempo. 
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 ABERTO 
Comentários (opcional) N/A. 

 
NCR # 11/13 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 relacion adas 
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. 



 

FM-02 19 Abril 2012  Página 115 de 164 

 
Os monitoramentos relativos a impactos ambientais sobre a fauna, flora e recursos hídricos não estão 
adequados à escala do empreendimento. 
Foi constatado que o EMF possui apenas estudos de impactos sobre a fauna e flora em áreas adjacentes 
às unidades de conservação, não permitindo avaliar os impactos das operações nas outras áreas de 
remanescentes naturais presentes na UMF. 
Verificou-se, também, que os monitoramentos qualitativos e quantitativos de recursos hídricos não 
permitem uma avaliação comparativa dos impactos das operações sobre a hidrologia local, em função das 
diferenças entre o tamanho e a configuração das microbacias hidrográficas monitoradas. 
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 ABERTO 
Comentários (opcional) N/A. 

 
NCR # 12/13 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 8.2.4. 

Seção do Relatório Anexo II. 

Descrição da não conformidade e evidências relacion adas 
8.2.4 O EMF deve estabelecer monitoramentos relativos a impactos sociais derivados das operações e/ou 
da presença da unidade de manejo florestal na região. 
 
Não foram evidenciados indicadores para os monitoramentos de impactos sociais adversos derivados da 
presença da unidade de manejo na região. 
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 ABERTO 
Comentários (opcional) N/A. 

 
NCR # 13/13 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 8.2.8. 

Seção do Relatório Anexo II. 

Descrição da não conformidade e evidências relacion adas 
8.2.8 Empreendimentos com atuação em escala regional devem monitorar suas iniciativas e projetos 
sociais de forma a avaliar a efetividade dos resultados obtidos. Com esta finalidade devem ser definidos 
indicadores e metas consistentes. 
 
Não foram evidenciados indicadores e metas capazes de avaliar a efetividade dos resultados dos projetos 
sociais implantados pelo 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 

Situação do NCR ABERTO 
Comentários (opcional) N/A. 
 
NCR Maior # 14/13 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 9.1.1. 

Seção do Relatório Anexo II. 

Descrição da não conformidade e evidências relacion adas 
9.1.1 O EMF deve efetuar uma avaliação documentada, suficiente para identificar as áreas na UMF com 
presença de cada um dos seguintes valores: 
(...) 
- AVC 4 – Serviços ambientais críticos. Serviços ambientais básicos em situações críticas, incluindo 
proteção de mananciais e controle de erosão em solos vulneráveis e vertentes. 
(...). 
 
Os documentos de avaliação da presença de AVCs nas áreas da unidade de manejo não especificaram 
adequadamente a metodologia utilizada ou os resultados obtidos na avaliação do atributo 4 do indicador 
9.1.1 dos P&C FSC. 
Solicitação de ação corretiva O EMF deve implementar ações corretivas para demonstrar conformidade 
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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 emissão do novo certificado. 

A avaliação deverá ocorrer por meio de exame de doc umentos.  
Evidências fornecidas pelo 
empreendimento 

- Relatório de Seleção e Planos de Ação para Áreas de Alto Valor de 
Conservação. 
 
- Inventário de Áreas de Alto Valor de Conservação com Importância 
Sociocultural Crítica e/ou Funções Sociais Essenciais na Região de 
Atuação da Veracel Celulose S/A. - BA. 
 
- Entrevista com a equipe técnica da prestadora de serviços responsável 

pela avaliação. 
Informações obtidas para 
avaliação das evidências 

O empreendimento apresentou a versão revisada dos dois relatórios de 
avaliação de AVCs nas áreas da unidade de manejo. O Inventário de 
Áreas de Alto Valor de Conservação com Importância Sociocultural Crítica 
e/ou Funções Sociais Essenciais na Região de Atuação da Veracel 
Celulose S/A. - BA tratou especificamente da avaliação do AVC 4. 
Para identificação de áreas com a presença de AVCs dessa modalidade, 
utilizaram-se imagens aéreas, mapa pedológico e altimétrico, além de 
outros levantamentos específicos realizados pela Veracel, com a finalidade 
de mapear riscos ambientais de erosão como relevo, textura e 
classificação dos solos presentes na unidade de manejo. 
A avaliação considerou a hipótese da presença de pontos de captação de 
água na unidade de manejo, bem como cabeceiras de rios e córregos 
perenes, caso estivessem expostos a riscos externos, como proximidade 
com áreas urbanas ou uso do solo regionalmente degradante ou que de 
outra forma pudesse afetar as nascentes. A avaliação foi feita checando os 
trajetos dos córregos e observando possíveis conflitos de conservação das 
APPs e corpos d’água. 
A metodologia utilizada abrangeu a totalidade das áreas do 
empreendimento e tratou especificamente da identificação de 
características capazes de definir serviços ambientais críticos presentes 
dentro da unidade de manejo, configuradores da AVC 4. 
 As evidências apresentadas foram consideradas suficientes para o 
encerramento da não conformidade. 

Situação do NCR ENCERRADO 
Comentários (opcional) N/A. 
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NCR # 15/13 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 10.6.2. 

Seção do Relatório Anexo II. 

Descrição da não conformidade e evidências relacion adas 
10.6.2. Devem existir estruturas de conservação de estradas suficientes para prevenir e controlar o 
acúmulo de água e processos erosivos durante todo o ciclo de produção da floresta. 
 
As estruturas de conservação de estradas existentes não são suficientes para prevenir e controlar 
processos erosivos. 
Nas visitas de campo, foram constatados casos de assoreamento em corpos d’água ocasionados pelas 
operações de construção e manutenção de estradas, especialmente em travessias de zonas ripárias 
próximas a rampas acentuadas. 
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 ABERTO 
Comentários (opcional) N/A. 

 
3.4. Cumprimento de ações corretivas (somente para recertificações) 
Esta seção abaixo 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 do status 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 (03) com o risco de suspensão ou término do certificado se um NCR maior não for cumprido. 
A classificação abaixo é utilizada para indicar o status 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) 
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SAC Maior SGS * # 
Emissão em:  

24/2011 
07/06/2011 

Classificação da NC Maior X 
(por decorrência 
de prazo) 

Menor  

Norma e Requisito Padrão Interino Rainforest Alliance/Imaflora para Avaliação do Manejo de 
Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0) - Indicador 9.1.1. 

Seção do Relatório Anexo IV. 

Descrição da não conformidade e evidências relacion adas 
A UMF não foi avaliada adequadamente (metodologia) com respeito a florestas de alto valor de conservação e 
seus atributos. 
Foi resgatado todo o histórico sobre os trabalhos de seleção de Florestas de Alto Valor de Conservação. Com 
base nos documentos analisados e em entrevista com a especialista ambiental da Veracel foi verificado que a 
metodologia adotada no levantamento de Florestas de Alto Valor de Conservação não atende integralmente 
ao requerido pelo princípio 9 do padrão FSC. 
Durante a auditoria a Veracel apresentou uma “Proposta de reavaliação das áreas de influência da empresa 
sob os aspectos social, ambiental e econômico para o atendimento do princípio 9 sob a ótica do Proforest. A 
proposta foi preparada pela empresa de consultoria “Casa da Floresta”. Foram verificados documentos 
assinados em junho de 2011. Foi apresentado também um cronograma de execução. 
Pela Metodologia utilizada, toda a área de influência da Veracel (205.000 ha) será avaliada. Serão 
considerados o inventário social dos municípios de abrangência da Veracel e um levantamento das 
comunidades tradicionais existentes na área de atuação que inclui dez municípios do sul da Bahia, a saber: 
Belmonte, Eunápolis, Guaratinga, Itabela, Itagimirim, Itapebi, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Canavieiras 
e Mascote. Estes dados se relacionam a locais arqueológicos, históricos, culturais e sociais, bem como a 
comunidades tradicionais. Foi aberta a SAC menor 24 para acompanhar os trabalhos da empresa. 
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 emissão da recertificação. 
A avaliação ocorreu por meio de exame de documentos  e visitas de 
campo.  

Evidências fornecidas pelo 
empreendimento 

- Relatório de Seleção e Planos de Ação para Áreas de Alto Valor de 
Conservação. 
- Inventário de Áreas de Alto Valor de Conservação com Importância 
Sociocultural Crítica e/ou Funções Sociais Essenciais na Região de 
Atuação da Veracel Celulose S/A. - BA. 
- Parecer sobre o processo de seleção de Áreas de Alto Valor para 
Conservação (AAVCs) em propriedades da Veracel Celulose (2008 e 
2012). 
- Relatório do plano de manejo sustentável de piaçava - Attalea funifera. 

Informações obtidas para 
avaliação das evidências 

Visita de campo em 25 a 29/07/2011; atualização no resumo público 
SGS em 23/02/2012: 
O SAC identificado neste indicador foi levantado há um mês. Ele implica a 
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inclusão de atributos sociais nos critérios para identificação de AVCs. O 
programa está em andamento e alguns AVCs adicionais foram 
identificados. As áreas identificadas foram incluídas como AAVCs. As 
evidências foram consideradas ainda insuficientes para o encerramento 
da SAC. 
 
Atualização 2012: 
Um trabalho adicional específico para o tratamento dos AVCs 5 e 6 foi 
finalizado em setembro de 2012 por uma prestadora de serviços 
especializada. O trabalho partiu de um levantamento de 128 
comunidades, em municípios onde a Veracel tem influência ou para os 
quais poderá se expandir. Após a exclusão de comunidades litorâneas 
(com ausência de atividades da Veracel) distantes (situadas a mais de 
dez km de distância) e comunidades de potencial para expansão (ainda 
sem atividades da empresa, portanto), definiu-se a visita de campo a 45 
comunidades dentro da zona direta de influência do EMF. Em cada uma 
das comunidades visitadas foram realizadas entrevistas direcionadas com 
lideranças locais e entrevistas abertas com outros moradores, efetuando-
se posteriormente uma avaliação qualitativa dos resultados obtidos. Como 
resultado final do processo, foram identificados dois AVCs adicionais, a 
saber: a Comunidade de Ponto Central que desenvolve várias atividades 
econômicas, incluindo o artesanato e o extrativismo de piaçava e a 
agricultura familiar, ambos com a presença de parcerias da comunidade 
com a Veracel. A piaçava é abundante em um fragmento situado em uma 
fazenda de propriedade da Veracel, onde fibras de piaçava são extraídas 
por membros da comunidade, fazendo-se presente a necessidade de 
organizar e controlar a prática do extrativismo da piaçava para garantir a 
sua sustentabilidade; e a comunidade de Mundo Novo, situada no 
município de Eunápolis, escolhida devido à presença de um cemitério 
utilizado pela comunidade em uma das propriedades da Veracel, com 
base no critério AVC 6 da Proforest. 
Posteriormente, ainda em setembro de 2012, uma revisão independente e 
tecnicamente confiável foi realizada por uma representante do corpo 
docente de renomada Universidade, considerando consistentes os 
critérios utilizados e os resultados obtidos, à luz das recomendações da 
Proforest. Ainda, uma consulta pública foi efetuada, submetendo os 
resultados finais à apreciação de partes interessadas, obtendo, em geral, 
aprovação com relação à definição de AVCs executada pelo EMF. Os 
trabalhos foram considerados pela certificadora como consistentes e 
tecnicamente bem executados. A ação corretiva foi considerada 
encerrada. 
Foi identificada, no entanto, uma não conformidade específica sobre a 
avaliação do AVC 4, aplicando-se a NCR Maior  #14/13. 

Situação do NCR ENCERRADO. 
Comentários (opcional) N/A. 
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* Esta não conformidade foi considerada Maior por motivo de decurso de prazo sem análise de seu 
encerramento. 
 
Temas específicos de não conformidades ou observaçõ es aplicadas à certificadora 
anterior, envolvendo o desempenho do manejo florest al da Veracel 4: 
 
1 – Uso de químicos ( NCR Maior ASI # 02/2010 ): 
 
Foram evidenciadas não conformidades em diferentes aspectos relacionados ao uso de químicos 
pelo EMF: 
 
1.1 - Ausência de justificação documentada do uso de Dipel no controle biológico de lagartas 
desfolhadoras (as evidências apresentadas foram consideradas pela ASI como suficientes). 
 
Análise de evidências encontradas durante a avaliaç ão de recertificação:  
 
O uso de Dipel (Bacillus thuringiensis) pelo empreendimento ocorre para o combate a ataques de 
lagartas desfolhadoras no campo (Nystalea nyseus, principalmente), praga incomum na região, e 
da lagarta “enroladeira” (Nomophila noctuella), mais comum em viveiros de produção de mudas. 
No caso do combate a lagartas desfolhadoras de campo, não foram evidenciados novos usos 
após a ocorrência verificada durante a auditoria ASI. O uso do produto é recomendável como 
alternativa ao uso da deltametrina, princípio ativo proibido pela listagem oficial do FSC e, quando 
ocorre, tem sido acompanhado dos registros e recomendações de dosagens cabíveis. Não foram 
identificadas não conformidades sobre o tema. 
 
1.2 - A lista de químicos apresentada pelo empreendimento não incluía os princípios ativos dos 
produtos utilizados (as evidências apresentadas foram consideradas pela ASI como suficientes). 
 
Análise de evidências encontradas durante a avaliaç ão de recertificação:  
 
As amostragens efetuadas e as visitas de campo evidenciaram que as listas de químicos e 
registros de uso disponibilizados pelo empreendimento indicam com um nível suficiente de 
detalhamento as informações relativas a quantidades de produtos/princípios ativos consumidos 
na unidade de manejo florestal, bem como as prescrições e a correção das dosagens utilizadas. 
Não foram identificadas não conformidades sobre o tema. 
 
1.3 - A quantidade total de pesticidas usados é registrada como o total de pesticidas utilizados, 
dividido pelo total comercial de áreas de plantações, o que subestimaria o total de pesticidas 
utilizados por hectare (as evidências apresentadas foram consideradas pela ASI como 
suficientes). 
 
Análise de evidências encontradas durante a avaliaç ão de recertificação:  
 
A solicitação de informações e as análises efetuadas sobre o tema durante a avaliação de 
recertificação consideraram sempre os dados de utilização específica de cada princípio ativo 
(total utilizado comparado com as áreas específicas de aplicação). Os registros apresentados 

                                                   
4 Os textos de não conformidades utilizados nesta seção constituem traduções dos textos originais do relatório ASI-
REP-54-SGS-2010-BRA Veracel PS - updated 24-05-2010 AR-0265, disponível na página eletrônica 
http://www.accreditation-services.com/. 
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foram suficientes para verificar a consistência dos dados apresentados pelo empreendimento. 
Não foram evidenciadas não conformidades sobre o tema. 
 
1.4 - A planilha de controle apresentada para fundamentar a decisão sobre o uso de químicos 
omite os seguintes elementos: 
• A expressão sem controle significa o uso de 2 kg/ha; 
• Áreas não localizadas/visitadas pelas prestadoras de serviços de monitoramento seriam 

tratadas pelas prestadoras de serviços de aplicação após uma notificação por telefone ao 
responsável. Não foram efetuadas prescrições ou registros para essas áreas (as evidências 
apresentadas foram consideradas pela ASI como suficientes). 

 
Análise de evidências encontradas durante a avaliaç ão de recertificação:  
 
A metodologia de trabalho do empreendimento não se modificou desde a auditoria efetuada. 
Falhas técnicas no monitoramento prévio de ocorrência de formigas implicam em uma 
recomendação inicial de utilização da dosagem de 2,0 kg/ha, valor médio de utilização compatível 
com as dosagens médias utilizadas na empresa e em outros empreendimentos do setor. Podem 
ocorrer casos de alta infestação não detectados pelos monitoramentos prévios, situações em que 
as equipes de aplicação utilizam dosagens mais altas que são, de qualquer forma, registradas na 
base de dados da empresa para fins de análise crítica de monitoramentos. A expressão “não-
controle” significa efetivamente o não uso dos produtos, exceto em casos de constatação 
posterior de falhas no monitoramento. Não foram evidenciadas não conformidades sobre o tema. 
 
1.5 - As notas de compra de pesticidas declaram a quantidade de pesticidas e a localização 
específica em que esta quantidade será aplicada. No entanto, uma nota de uso de pesticida em 
Santa Cruz Cabrália foi vista em outra área (Imbaúba) com a quantidade associada de pesticida 
utilizada – o que resulta em um registro inexato dos pesticidas utilizados (aspecto da não 
conformidade não encerrado pela equipe de auditoria ASI). 
 
Análise de evidências encontradas durante a avaliaç ão de recertificação:  
 
Durante a avaliação de recertificação foram amostradas notas fiscais de compra de agrotóxicos, 
presentes nas diferentes áreas de aplicação visitadas no campo. Não foram evidenciados novos 
desvios como os detectados durante a auditoria efetuada pela ASI. 
A não conformidade descrita ocorreu efetivamente. Tratou-se de falha operacional localizada, 
efetuada pelo supervisor de campo responsável. Medidas preventivas à ocorrência de tais 
situações, incluindo um procedimento específico (PO 03 TFL 003), já existiam. Efetuou-se, por 
abordagem de precaução, um treinamento específico com os supervisores responsáveis pela 
decisão de distribuição dos produtos. As evidências apresentadas foram consideradas suficientes 
para prevenir a ocorrência de novos desvios. 
 
1.6 - Nenhuma avaliação de falhas relacionadas a melhores práticas por prestadores de serviços 
de distribuição de Mirex diz respeito à saúde humana e às aplicações. Por exemplo, 
trabalhadores de uma prestadora foram observados usando luvas com camisetas de algodão e 
calças de lona, mas sem utilizar macacões ou botas de borracha, enquanto a planilha brasileira 
de segurança (disponível na internet) recomenda: 
• Não jogue embalagens fora, use somente equipamentos de proteção individual (macacões com 

aventais longos, luvas e botas de borracha); 
• Não use EPIs danificados; 
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• Tome um banho imediatamente após a aplicação do produto (não há oportunidade para banho 
nas áreas de campo, que estão pelo menos a uma hora de viagem para o trabalhador 
entrevistado). 
(aspecto da não conformidade não encerrado pela equipe de auditoria ASI). 

 
Análise de evidências encontradas durante a avaliaç ão de recertificação:  
 
As visitas de campo efetuadas pelas equipes de avaliação não identificaram desvios relacionados 
ao descarte de embalagens ou ao uso de EPIs danificados. Os EPIs utilizados nas operações de 
combate a formigas cortadeiras eram compatíveis com as indicações do PPRA. O texto presente 
na ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ) é generalizado, substituindo 
o texto da FISPQ anterior para o mesmo produto que indicava o uso dos EPIs utilizados pelo 
empreendimento.  
Uma análise específica de risco para o produto e a forma de aplicação utilizada indicam que os 
equipamentos utilizados são adequados. Considerando a forma e as características de aplicação 
(aplicação de produto granulado, seco, sem contato direto com o aplicador), bem como as 
dificuldades logísticas envolvidas, a disponibilização de água para higiene foi considerada um 
recurso temporário adequado, substitutivo ao banho como medida preventiva recomendada. Não 
foram constatadas não conformidades sobre o tema. 
 
1.7 - Ausência de avaliação da exatidão das informações sobre saúde e segurança pelos 
trabalhadores, relativas aos produtos químicos utilizados: um trabalhador com pulverizador costal 
afirmou que poderia consumir seu peso em Mirex antes de ter problemas, embora se trate de um 
inibidor ATP que também afeta o fígado (aspecto da não conformidade não encerrado pela 
equipe de auditoria ASI). 
 
Análise de evidências encontradas durante a avaliaç ão de recertificação:  
 
As análises efetuadas durante a avaliação de recertificação evidenciaram a realização dos 
treinamentos exigidos pela legislação brasileira a todos os aplicadores de agroquímicos, bem 
como a realização de reciclagens, efetuadas sobretudo por meio de DDS. Os aplicadores 
entrevistados nas frentes operacionais visitadas demonstraram conhecimentos básicos sobre os 
produtos aplicados, não tendo sido identificadas não conformidades sobre o tema. 
 
1.8 - Ausência de monitoramento da armazenagem noturna de químicos: a equipe de uma EPS 
declarou que estacionou seu caminhão (que continha produtos químicos suficientes para cinco 
dias de trabalho na hora da entrevista) no viveiro da Veracel, uma vez que seu escritório próprio 
estava muito próximo a residências. Estes caminhões não estavam presentes no viveiro da 
Veracel após o horário de trabalho (20h00), quando a certificadora estava avaliando o depósito 
de químicos e, quando questionada pela ASI na presença da certificadora, a equipe do viveiro 
afirmou que nenhum caminhão estacionava regularmente durante a noite e que a única ocasião 
em que caminhões de EPS vinham ao viveiro era para pegar suprimentos de químicos durante os 
horários normais de funcionamento (aspecto da não conformidade não encerrado pela equipe de 
auditoria ASI). 
 
Análise de evidências encontradas durante a avaliaç ão de recertificação:  
 
Pela prática atual, o empreendimento disponibiliza seu viveiro florestal para o estacionamento de 
caminhões de prestadoras de serviços contendo estoques de produtos para alguns dias. Os 
caminhões são adequados à legislação de segurança e fazem a distribuição durante o dia, 
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retornando ao viveiro durante a noite. Atualmente, somente uma prestadora de serviços utiliza-se 
deste expediente. Não foram evidenciadas não conformidades sobre o tema. 
 
2 – Identificação e proteção de AVCs  (NCR Maior ASI #07/2010 ): 
 
A empresa (gerente de sustentabilidade) reportou a identificação de AVCs de acordo com o 
Manual Proforest, utilizando os seguintes critérios: tamanho, condição e ausência de efeito de 
borda. Estes critérios são insuficientes e não alinhados com os requisitos FSC e as definições de 
AVCs. Aspectos sociais estão ausentes na avaliação de AVCs. Isto indica uma falha no critério 
9.1: AVCs não foram identificados segundo a definição do FSC. 
O número de AVCs potenciais foi diminuído pelo detentor do certificado de dezenove para cinco 
como resultado do uso do critério acima. Sem a identificação de AVCs na propriedade florestal 
estes não podem ser manejados ou monitorados. 
Por fim, as medidas implantadas pelos detentores do certificado para proteger os AVCs não são 
suficientes, uma vez que a empresa afirmou que vem enfrentando atividades ilegais ocorrendo na 
unidade de manejo florestal, como a caça de animais, especialmente na Estação Veracel (6.000 
ha), identificada como AVC. 
 
Análise de evidências encontradas durante a avaliaç ão de recertificação: 
 
As evidências de cumprimento do Princípio 9 e não conformidades relacionadas foram 
examinadas durante a avaliação de campo no processo de recertificação. O empreendimento 
baseou sua identificação de AVCs no trabalho “Relatório de Seleção e Planos de Ação para 
Áreas de Alto Valor de Conservação”, finalizado em dezembro de 2008 por uma empresa 
prestadora de serviços especializados. Os critérios utilizados para a definição de AVCs buscaram 
identificar, inicialmente, aqueles fragmentos com características mínimas capazes de manter, de 
forma sustentável, os atributos 1 a 3 da Proforest, abrangendo, portanto, os valores de caráter 
predominantemente ambiental. Estes critérios de seleção foram propostos e aplicados de forma 
tecnicamente consistente e foram considerados válidos pela equipe de avaliação. 
Uma vez selecionados os cinco principais fragmentos com remanescentes naturais, além da 
Estação Veracel, passou-se à execução de levantamentos específicos visando definir o 
enquadramento dos cinco fragmentos em cada valor de conservação. O resultado desses 
levantamentos confirmou a indicação inicial dos fragmentos como AVCs, distribuídos nos valores 
de 1 a 3 apontados pela Proforest e pelo padrão FSC. Foram identificados, portanto, seis 
diferentes AVCs, totalizando 9.588 hectares, representando cerca de 5% do total da UMF e 10% 
da área total de remanescentes florestais do empreendimento. Os AVCs identificados foram os 
fragmentos Taquara, Santa Maria, Ipê, Imbiriba e Sucupira, além da RPPN Estação Veracel. 
 
Sobre a metodologia de identificação de AVCs sociais ver encerramento da SAC Maior SGS 
#24/2011, neste mesmo item, acima. 
 
No que se refere às medidas de proteção das AVCs identificadas, as avaliações efetuadas 
identificaram as principais ameaças e ações de proteção e monitoramento recomendadas para 
cada AVC (Relatório de Seleção e Planos de Ação para Áreas de Alto Valor de Conservação, 
Item 4 e Tabela 5.2; Inventário de Áreas de Alto Valor de Conservação com importância 
sociocultural crítica e/ou funções sociais essenciais na região de atuação da Veracel Celulose 
S/A, Bahia, Item 8.3. Diretrizes para gestão de potenciais AAVCs indicadas). 
Ações confiáveis para a proteção e redução de ameaças estão descritas no documento 
denominado “Plano de Proteção Física para as Cinco Áreas de Alto Valor de Conservação” e 
vêm sendo implantadas no campo (relatórios mensais de fiscalização de áreas de alto valor de 
conservação na Estação Veracel e demais AVCs, meses de junho, julho e agosto de 2012). 
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Para os AVCs sociais (Ponto Central e Mundo Novo) são recomendadas no trabalho de 
levantamento medidas específicas de gestão e proteção. Foi evidenciada a implantação de todas 
as medidas recomendadas, incluindo a elaboração de um plano de manejo da piaçava para o 
AVC de Ponto Central (Relatório do Plano de Manejo Sustentável de Piaçava - Attalea funifera), a 
ser submetido ao INEMA para fins de obtenção da licença ambiental. 
 
Uma parcela do fragmento Ipê, situado em área de preservação permanente, vem sendo objeto 
de ocupação por um grupo estabelecido sob a bandeira do MLT. O grupo está presente na área 
desde o ano de 2009 com a intenção inicial de manejar, sem autorização do empreendimento, 
áreas até então abandonadas de produção de cacau em cabruca. O empreendimento obteve a 
retirada das famílias ocupantes e medidas específicas de vigilância e proteção vêm sendo 
tomadas. A situação, no entanto, requer acompanhamento da certificadora, uma vez que pode 
impactar negativamente a manutenção dos AVCs identificados. 
 
As ocupações conduzidas por movimentos sociais de luta pela terra têm sido objeto de 
tratamento específico no processo de certificação. É fato, no entanto, que a ocorrência de tais 
ocupações foge às possibilidades de controle de atividades não autorizadas exercidas pelo 
empreendimento, motivo pelo qual não foram apontadas não conformidades sobre o tema. 
 
Os documentos de avaliação da presença de AVCs nas áreas da unidade de manejo não 
especificaram adequadamente a metodologia utilizada ou os resultados obtidos na avaliação do 
atributo 4 da Proforest e do indicador 9.1.1 dos P&C FSC, aplicando-se sobre o tema a NCR 
Maior #14/13 . 
 
As ferramentas de consulta pública sobre as AVCs identificadas apresentaram as medidas de 
monitoramento propostas para cada AVC. O questionário apresentado, no entanto, não explicitou 
uma pergunta específica sobre o tema, aplicando-se a OBS #06/13. 
 
Embora o plano de manejo e o resumo público do EMF apresentem as medidas de proteção e 
monitoramento das AVCs presentes na unidade de manejo, foram identificadas pequenas 
inconsistências nas informações descritas. Identificou-se que as medidas de proteção e 
monitoramento da Estação Veracel estão consideradas de forma separada das medidas 
aplicáveis às demais AVCs; a descrição de medidas de proteção e monitoramento das AVCs 
sociais foi pouco detalhada; e não foram descritas as medidas de proteção e monitoramento 
específicas contidas no plano de manejo de piaçava da AVC de Ponto Central, aplicando-se a 
OBS #07/13. 
 
3 – Diferenças de salários e benefícios entre traba lhadores próprios e terceirizados (NCR 
ASI #11/2010):  
 
A Veracel afirmou que as diferenças em salários existem em função do tipo de trabalho – que não 
pode ser o mesmo para os trabalhadores próprios e contratados. No entanto, registros de 
trabalhadores do ano de 2010 evidenciaram diferentes atividades sendo exercidas em comum. 
 
A avaliação da ASI concluiu que as funções exercidas para um cargo (gestores florestais) era 
diferente, justificando a diferença de salários. Em função da possibilidade de consideração de 
contrato direto de trabalho com a empresa tomadora de serviços, a negociação 
empresa/contratada ocorre somente em nível de preços por serviços prestados, seguindo cada 
prestadora sua própria política de salários e benefícios. 
 
Análise de evidências encontradas durante a avaliaç ão de recertificação:  
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O tema se apresenta como de difícil análise e avaliação. Ainda nos casos em que as funções 
exercidas são em tese as mesmas, o pleito de equiparação salarial é dificultado pelas diferenças 
entre as políticas de cargos e salários da empresa e de suas contratadas, bem como pela 
existência de diferenças de salários específicas, ainda que na mesma função, devidas a questões 
de produtividade e méritos de cada trabalhador. O empreendimento não se envolve na 
negociação direta dos salários e benefícios dos funcionários de EPS, negociando somente os 
valores contratuais dos serviços efetuados. Tal precaução se justifica em função do risco de 
consideração judicial da empresa como tomadora direta dos serviços prestados, fato comum no 
âmbito da justiça trabalhista brasileira visando coibir a precarização das relações de trabalho 
devida a práticas de terceirizações ilícitas (ver, sobre o tema da terceirização, comentários no 
item 3.6). 
 
O padrão utilizado na presente avaliação trata do tema em seu item 4.4.6, determinando que os 
empreendimentos busquem a minimização de diferenças de salários, benefícios e condições de 
trabalho entre os trabalhadores próprios e terceirizados exercendo a mesma função. 
 
Evidenciou-se que o EMF monitora os acordos coletivos e suas cláusulas, bem como benefícios 
oferecidos pelas EPS aos trabalhadores. Em 2012, está em andamento uma negociação conjunta 
entre o EMF e as EPS para adoção de um plano odontológico único para trabalhadores e 
familiares, visando a uniformização do benefício concedido. 
Verificou-se que uma EPS adota a prática de retirada da cesta básica por faltas, ainda que 
justificadas, aplicando-se a OBS #03/13. 
 
4 – Avaliação de impactos de atividades de agricult ura na unidade de manejo florestal 
(NCR ASI #12/2010):  
 
Ocorrem atividades de agricultura em cerca de 60 ha (mandioca, abóbora etc.) – um projeto 
agrovida em Ponto Central. Não foi verificada a existência de avaliação de impactos, pelo 
empreendimento, das atividades agrícolas ocorrendo na UMF. 
 
Análise de evidências encontradas durante a avaliaç ão de recertificação:  
 
As atividades de agricultura vêm ocorrendo em áreas de recuo de plantações florestais do 
empreendimento visando prevenir a ocupação urbana dos locais e proporcionar uma fonte 
adicional de renda às comunidades envolvidas. O processo ocorre por meio de contratos de 
comodato, que cedem as áreas para o desenvolvimento das atividades agrícolas por associações 
comunitárias locais, retirando, portanto, do empreendimento, a responsabilidade pelo manejo 
florestal nestes locais. Em decorrência deste fato, justificou-se a retirada, pelo empreendimento, 
das áreas de recuo e ocupação agrícola do escopo de certificação, deixando de ser exigível a 
realização de uma avaliação de impactos socioambientais das atividades sobre a unidade de 
manejo florestal. 
 
5 – Direitos de uso da floresta a longo prazo ( NCR Maior ASI # 01/2011 ): 
 
Uma revisão dos direitos de uso da floresta a longo prazo na UMF demonstra que a Veracel 
possui uma parcela de terras para as quais não possui um título da terra, mas somente direitos 
de posse. Parte dessas terras possui disputas não resolvidas de magnitude substancial 
atualmente tratadas como ações judiciais relacionadas a invasões do MLT (grupo do movimento 
de luta pela terra). Este fato não se alinha com os requerimentos FSC de certificação, 
considerando a interpretação FSC emitida em 17/07/2011: 



 

FM-02 19 Abril 2012  Página 127 de 164 

 
Direitos de posse da terra podem ser considerados como evidências suficientes para demonstrar 
o direito de uso florestal da terra a longo prazo no contexto brasileiro, uma vez que: 
(...) 
- Não existem disputas não resolvidas de magnitude substancial sobre a ocupação ou uso da 
terra detida por direito de posse. 
(...) 
 
Análise de evidências encontradas durante a avaliaç ão de recertificação:  
 
O exame dos documentos apresentados pelo empreendimento permitiu constatar que a grande 
maioria dos imóveis da unidade de manejo florestal é devidamente fundamentada em títulos 
legítimos emitidos junto a Cartórios de Registro de Imóveis nos municípios da região. 
Os imóveis restantes, cujos títulos estão registrados em Cartórios de Títulos e Documentos, vêm 
sendo submetidos a uma análise mais aprofundada por parte do empreendimento e não foram 
incluídos, por abordagem de precaução, ao escopo de certificação até a finalização da referida 
análise. Este tratamento foi adotado também para todas as áreas que constituem objeto de 
ocupação pelos movimentos sociais de luta pela terra e se encontram em processo de 
desocupação ou negociação para a implantação de assentamentos (ver detalhes sobre as áreas 
excluídas do escopo de certificação no item 1.2 do presente relatório). 
 
6 – Garantia de controle do manejo florestal sobre áreas invadidas ( NCR Maior ASI # 
02/2011): 
 
Existe uma parte da unidade de manejo florestal (UMF) que está ocupada por movimentos sem 
terra como o MST e o MLT, sobre a qual a Veracel não possui controle. Portanto, não há 
garantias de que a Veracel possui medidas específicas para assegurar que todos os 
requerimentos dos P&C FSC estão implantados em toda a unidade de manejo dentro do escopo 
de certificação. 
 
Análise de evidências encontradas durante a avaliaç ão de recertificação:  
 
Como mencionado no tópico acima, as áreas que constituem objeto de ocupação pelos 
movimentos sociais de luta pela terra e se encontram em processo de desocupação ou 
negociação para a implantação de assentamentos foram excluídas do escopo de certificação, 
entre outros motivos, pela impossibilidade de garantia de implantação dos P&C de certificação 
nestes locais. 
 
Por se tratar de um processo dinâmico, que pode envolver novas ocupações enquanto não se 
consolidam as negociações em curso, é possível que novas áreas sejam retiradas do escopo de 
certificação ao longo do tempo. 
 
7 – Pagamento de horas in itineri (NCR Maior ASI # 03/2011 ): 
 
O acordo entre a Veracel e o sindicato prevê o pagamento de um número de horas que é 
claramente muito mais baixo do que as horas realmente despendidas pelos trabalhadores no 
transporte até os locais de trabalho atualmente. Como resultado, o acordo existente, embora 
formalmente válido, está de fato impedindo os trabalhadores de receber a devida compensação 
pelas horas in itineri, como prescrito pela lei brasileira. A ausência de uma conexão razoável 
entre a compensação acordada e a situação real torna o acordo contrário às leis, princípios e 
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regulamentos trabalhistas brasileiros, e, portanto, nulo de acordo com a jurisprudência do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST). 
 
Análise de evidências encontradas durante a avaliaç ão de recertificação:  
 
O pagamento de horas in itineri é regido pelo artigo 58 da CLT, em seu parágrafo segundo: “§ 2º 
O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno, por qualquer 
meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho, salvo quando, tratando-se de 
local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o empregador fornecer a condução.”. 
 
A Súmula 90 do TST, por sua vez, prescreve em seu inciso IV que “IV - Se houver transporte 
público regular em parte do trajeto percorrido em condução da empresa, as horas in itineri 
remuneradas limitam-se ao trecho não alcançado pelo transporte público.”. 
 
A negociação em acordo coletivo, isoladamente, não tem a prerrogativa de validar a retirada de 
horas in itineri efetivamente devidas aos trabalhadores, uma vez que os acordos sindicais não 
podem resultar em diminuição de direitos previstos na legislação trabalhista. 
 
Utilizando-se da Súmula 90, o empreendimento candidato apresentou um cálculo médio de 
tempo despendido por seus trabalhadores em jornadas in itineri, ponderado para toda a área da 
unidade de manejo florestal, considerando a disponibilidade de transporte público em parte dos 
trajetos percorridos. Os cálculos apresentados chegam a uma média de 0,7 horas/dia, 
equivalentes a quatorze horas por mês. Com base nestas estimativas, o empreendimento 
procedeu a um nivelamento do número de horas in itineri pagas mensalmente a seus funcionários 
próprios com relação aos funcionários terceirizados, totalizado em quinze horas por mês 
trabalhado. 
 
Esta é a posição oficial do empreendimento, corroborada pelos acordos coletivos vigentes. O 
empreendimento alega, portanto, que as horas negociadas nos acordos coletivos de trabalho 
correspondem à média despendida pelos trabalhadores em seu deslocamento aos diferentes 
pontos de colheita da unidade de manejo florestal. Não haveria, portanto, segundo a linha de 
raciocínio adotada, restrição a direitos indisponíveis dos trabalhadores. A despeito de críticas que 
podem ser levantadas com relação à metodologia de cálculo utilizada (por exemplo, a ausência 
de análise de compatibilidade de horários do transporte público regular com relação aos horários 
de início e término da jornada de trabalho), esta certificadora entende que o posicionamento 
sobre a validade ou não dos cálculos apresentados poderia ser traduzida como exercício 
antecipado do papel do Poder Judiciário brasileiro, única instância capaz de pronunciar um 
posicionamento definitivo sobre o tema, o que não aconteceu no caso em exame. 
 
Foram identificadas no campo, no entanto, situações em que trabalhadores não recebiam horas 
in itineri (operadores de carregadeira) ou as recebiam ainda na base de dez horas por mês 
(motorista de comboio), aplicando-se sobre o tema a NCR Maior #01/13 . 
 
8 – Consulta a partes interessadas pela Veracel  (OBS ASI # 01/2011): 
 
A Veracel não endereçou consultas com outras partes interessadas que aparentam ter interesses 
específicos com relação aos impactos sociais e ambientais resultantes do manejo de plantações 
da Veracel na região. Estas partes interessadas incluem, mas não se limitam ao MST, o MLT e o 
CEPEDES. 
 
Análise de evidências encontradas durante a avaliaç ão de recertificação:  
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O EMF apresentou o Cadastro de Partes Interessadas Afetadas elaborado a partir de diversas 
fontes, tais como: lista de endereços eletrônicos (realizadas por EPS especializada); lista de 
verificação do programa Ação e Cidadania (PTEAS); busca ativa pela EPS responsável pelo 
monitoramento ambiental; Cadastro Diálogo com Comunidades e Cadastro Diálogo 
Individualizado (documentos da área social). Foi apresentado também o PO-02-RPS-002 
(Identificação, Avaliação e Monitoramento de Aspectos de Impactos Sociais) que, em seu item 
7.5, dá as diretrizes para a atualização de comunidades ou partes diretamente afetadas. 
 
Foi apresentada uma lista de endereços eletrônicos para correspondência (mailing) contendo os 
nomes de pessoas e organizações para os quais o empreendimento endereça sua comunicação 
e consulta. Os nomes das organizações citadas constam da lista do EMF, assim como outras 
organizações que possuem um posicionamento crítico em relação ao empreendimento. Além 
disso, o EMF possui contato direto com as organizações de luta pela terra presentes na região. 
 
Foram apresentados registros de contatos anteriores efetuados com o CEPEDES, bem como o 
registro de uma tentativa de contato mais recente (início de 2013) em que o movimento se recusa 
a agendar uma conversa. A pouca efetividade dos contatos efetuados deve-se à postura 
ideológica crítica da organização, que apresenta restrições inclusive para o diálogo com 
representantes da certificadora. 
 
O diálogo com os movimentos sociais de luta pela terra, incluindo MST, MLT e outros 
representantes, vem acontecendo com regularidade, caracterizando-se freqüentemente, no 
entanto por uma informalidade, motivo pelo qual foi aplicada a OBS #02/13. 
 
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). 
 

 

OBS #01/13 
Referência ao padrão: Padrão Interino Rainforest Alliance/Imaflora para 
Avaliação do Manejo de Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0) - Indicador 
1.5.3. 

Descrição das evidências encontradas: apesar dos monitoramentos e controles mais detalhados 
realizados nas AVC indicarem uma diminuição da caça nestas áreas, foram encontrados indícios de caça 
em outros remanescentes naturais. 

Observação:  é recomendável que o EMF corrija a situação evidenciada e previna a ocorrência de 
situações semelhantes no futuro. 

 
 
 

OBS #02/13 
Referência ao padrão: Padrão Interino Rainforest Alliance/Imaflora para 
Avaliação do Manejo de Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0) - Indicador 
2.3.2. 
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Descrição das evidências encontradas: ainda que exista um esforço consistente de manutenção de 
canais de negociação com os movimentos sociais de luta pela terra, não foram evidenciados registros e 
memórias de contatos informais importantes com as lideranças locais desses movimentos. 

Observação:  é recomendável que o EMF corrija a situação evidenciada e previna a ocorrência de 
situações semelhantes no futuro. 

 
 
 

OBS #03/13 
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: foi verificado em campo que o EMF e as EPS garantem o 
fornecimento de água potável e alimentação aos trabalhadores em qualidade e quantidade suficientes. No 
entanto, foi constatada a ausência de marmita térmica em operações de carregamento. 

Observação:  é recomendável que o EMF corrija a situação evidenciada e previna a ocorrência de 
situações semelhantes no futuro. 

 
 
 

OBS #04/13 
Referência ao padrão: Padrão Interino Rainforest Alliance/Imaflora para 
Avaliação do Manejo de Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0) - Indicador 
4.4.1. 

Descrição das evidências encontradas: embora tenha sido apresentada uma lista extensiva de 
comunidades afetadas, foram identificadas, em campo, comunidades afetadas que não constam da lista 
apresentada pela empresa. 

Observação:  é recomendável que o EMF corrija a situação evidenciada e previna a ocorrência de 
situações semelhantes no futuro. 

 
 
 

OBS #05/13 
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: o empreendimento realiza esforços para reduzir os impactos 
advindos do processo de terceirização, porém foi verificada a ocorrência de casos de perda da cesta básica 
por motivo de faltas dos trabalhadores, ainda que justificadas. 

Observação:  é recomendável que o EMF corrija a situação evidenciada e previna a ocorrência de 
situações semelhantes no futuro. 

 
 
 

OBS #06/13 
Referência ao padrão: Padrão Interino Rainforest Alliance/Imaflora para 
Avaliação do Manejo de Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0) - Indicador 
9.2.5. 

Descrição das evidências encontradas: as ferramentas de consulta pública sobre as AVCs identificadas 
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apresentaram as medidas de monitoramento propostas para cada AVC. O questionário apresentado, no 
entanto, não explicitou uma pergunta específica sobre o tema. 

Observação:  é recomendável que o EMF corrija a situação evidenciada e previna a ocorrência de 
situações semelhantes no futuro. 

 
 
 

OBS #07/13 
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: embora o plano de manejo e o resumo público do EMF 
apresentem as medidas de proteção e monitoramento das AVCs presentes na unidade de manejo, foram 
identificadas pequenas inconsistências nas informações descritas. 
Identificou-se que as medidas de proteção e monitoramento da Estação Veracel estão consideradas de 
forma separada das medidas aplicáveis às demais AVCs; a descrição de medidas de proteção e 
monitoramento das AVCs sociais foi pouco detalhada; e não foram descritas as medidas de proteção e 
monitoramento específicas contidas no plano de manejo de piaçava da AVC de Ponto Central. 

Observação:  é recomendável que o EMF corrija a situação evidenciada e previna a ocorrência de 
situações semelhantes no futuro. 

 
 
 

OBS #08/13 
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: embora sejam executados monitoramentos de avifauna e 
mastofauna nos AVCs identificados, não foram efetuados levantamentos de outros grupos taxonômicos. 

Observação:  é recomendável que o EMF corrija a situação evidenciada e previna a ocorrência de 
situações semelhantes no futuro. 

 
 
 

OBS #09/13 
Referência ao padrão: Padrão Interino Rainforest Alliance/Imaflora para 
Avaliação do Manejo de Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0) - Indicador 
10.5.1. 

Descrição das evidências encontradas: o programa de recuperação de áreas naturais do PMA - 
Programa Mata Atlântica, utiliza-se de três formas operacionais de recuperação (isolamento, condução da 
regeneração natural e plantio efetivo), não sendo consideradas outras alternativas tecnicamente viáveis. 

Observação:  é recomendável que o EMF corrija a situação evidenciada e previna a ocorrência de 
situações semelhantes no futuro. 

 
 
 

OBS #10/13 
Referência ao padrão: Padrão Interino Rainforest Alliance/Imaflora para 
Avaliação do Manejo de Plantações Florestais no Brasil (Versão – 2.0) - Indicador 
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10.5.1. 

Descrição das evidências encontradas: embora o PMA esteja em andamento, com meta anual de 400 
ha de recuperação, não foram definidos critérios de priorização considerando a fragmentação da paisagem, 
como, por exemplo, fragmentos isolados há menos tempo e com maiores possibilidades de concentração 
de fauna e flora. 
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, consulta a partes interessadas e análise das 
documentações do manejo e de outras evidências de auditoria, a equipe de avaliação 
Imaflora/Rainforest Alliance recomenda: 

 
Exigências de certificação atingidas;  

NCRs Maiores encerrados. 
 

Comentários: aplicados os NCRs Maiores #01, 04, 05 e 14/13  e os NCRs Menores #02, 03, 06, 07, 08, 09, 
10, 11, 12, 13 e 15/13. As não conformidades maiores foram encerradas antes da finalização deste 
relatório, mediante a realização de uma CVA de campo. 
Exigências de certificação não atingidas; 

Conformidade(s) com NCR(s) maior(es) requerida(s)  

Comentários: N/A. 
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: aplicados os NCRs Menores #02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 15/13.  

Problemas identificados como controversos ou de difícil avaliação. 
Sim  
Não  

Principais tópicos identificados: 
 
Autos de infração e ações judiciais em andamento  
As questões específicas apontadas na grande quantidade de ações existentes, em especial 
junto ao MP de Eunápolis, foram analisadas e se encontram em geral em andamento junto às 
esferas judiciais competentes, sem definições finais transitadas em julgado. Não é papel da 
certificadora antecipar as decisões finais do Poder Judiciário, restando apenas o 
acompanhamento do andamento das ações. Uma vez emitida uma decisão judicial final pelo 
Poder Judiciário, envolvendo áreas de manejo florestal, dentro ou fora do escopo de 
certificação, mas sob responsabilidade do empreendimento candidato ou certificado, deve-se 
analisar se e em que grau o comportamento condenado representa uma não conformidade 
com relação ao padrão ou demais normas de certificação do FSC. 
Apesar da relevância de diversas considerações de partes interessadas, não é viável a 
aplicação de ações corretivas, que podem ou não levar à inviabilização do certificado sem a 
devida comprovação judicial definitiva dos comportamentos ilícitos alegados nas ações em 
andamento. Uma descrição do andamento das principais ações e autuações em curso 
encontra-se ao final deste item do relatório. 
 
Licenciamento ambiental das operações de refloresta mento  
O processo de licenciamento de operação foi aprovado e publicado em 1o de fevereiro de 2002. 
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Foi interposta uma ação civil pública iniciada em 1993 contra o processo de licenciamento 
alegando que o processo não poderia ser realizado pelo órgão ambiental estadual da Bahia e 
sim pelo IBAMA. Houve uma sentença dada pelo Juiz da Comarca de Eunápolis suspendendo 
a licença da Veracel por entender que o processo deveria ter sido realizado pelo órgão federal 
(IBAMA). O EMF entrou com apelação em segunda instância, solicitando a suspensão da 
sentença, que foi acatada. O processo continua em andamento. Em maio de 2012, no entanto, 
o IBAMA emitiu declaração oficial declarando que a competência do licenciamento das 
atividades da Veracel é do órgão estadual do meio ambiente, INEMA. Embora, dado o 
panorama atual, não tenha sido constatada uma não conformidade sobre o tema, a 
certificadora deverá acompanhar o desenlace da ação judicial. 
 
Acusações de corrupção e outros crimes ao empreendi mento e associação ao FSC  
As alegações das partes interessadas são importantes. A eventual comprovação da ocorrência 
de crimes de corrupção pelo empreendimento representaria não conformidades graves com 
relação ao princípio 1, podendo levar efetivamente à perda da certificação. A dificuldade de 
obtenção de evidências objetivas e decisão sobre o tema fora da esfera judicial, no entanto, 
impede a atuação da equipe de avaliação. Dentro das possibilidades de análise, não foram 
encontradas evidências objetivas que justificassem a indicação de não conformidades sobre o 
tema. 
A decisão sobre a associação ou não do FSC com as empresas certificadas ou candidatas à 
certificação, em função de questões de imagem, deve ser tomada pelo FSC IC, de acordo com 
a Política “FSC-POL-01-004 (V2-0) - Policy for the Association of Organizations with FSC” 
(disponível em https://ic.fsc.org/policies.338.htm). 
 
Ação Civil Pública discutindo a responsabilidade ci vil pelo descumprimento da Lei da 
Balança  
Existe sobre o tema uma ação civil pública (Ação Civil Pública nº 32032-58.2012.4.01.3400, 
descrita na relação de ações abaixo, neste mesmo item), em que o Ministério Público solicitou 
indenização pelos danos causados ao patrimônio público, meio ambiente, ordem econômica, 
direito à vida, integridade física, saúde e segurança pessoal e patrimonial pelo renitente tráfego 
de caminhões com excesso de carga, solicitando vultosas indenizações por danos materiais e 
morais. 
A certificadora avaliou os controles utilizados pelo empreendimento para atender a Lei da 
Balança com relação ao transporte de madeira e buscou levantar mais informações sobre a 
ação interposta. 
Constatou-se que a ação civil pública interposta em face do EMF refere-se a infrações 
apontadas em balanças localizadas no Estado do Espírito Santo, local onde não ocorre 
transporte de madeira pelo empreendimento. As infrações dizem respeito, portanto, a 
atividades de transporte de celulose e não de madeira, o que caracteriza de saída o assunto 
como não pertencente ao escopo de certificação. 
Foram interpostas pelo Ministério Público diversas ações simultâneas sobre o mesmo tema 
envolvendo outras empresas da região. O exame das ações já julgadas em primeira instância 
evidenciou que, na maciça maioria, ocorreram decisões pela improcedência ou pela extinção 
das ações sem julgamento de mérito. 
O empreendimento também alegou que reduziu significativamente seu modelo rodoviário de 
transporte de celulose, substituindo-o pelo transporte marítimo em barcaças. 
Com relação ao transporte de madeira, avaliado dentro do escopo de certificação, evidenciou-
se que o EMF mantém sistemas de controle e monitoramento sobre o peso bruto total das 
cargas de transporte de madeira, incluindo análises amostrais da densidade da madeira 
proveniente de cada talhão para avaliação do volume recomendado para o transporte por 
composição, checagem constante da madeira pesada na balança da fábrica e a comunicação 
por rádio com os operadores no campo para a realização de ajustes no volume de carga 
transportada de forma a corrigir os desvios identificados. O empreendimento vem 
acompanhando, adicionalmente, o desenvolvimento de tecnologias de implantação de balanças 
nos eixos das composições, sistema que, se viável, deverá acrescentar uma precisão 
significativa no controle de cumprimento da lei da balança. Não foram identificadas não 
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conformidades sobre o tema. 
 
Documentação de posse e propriedade e existência de  terras devolutas  
O exame dos documentos apresentados pelo empreendimento permitiu constatar que a grande 
maioria dos imóveis da unidade de manejo florestal é devidamente fundamentada em títulos 
legítimos emitidos junto a cartórios de Registro de Imóveis nos municípios da região. 
Os imóveis restantes, cujos títulos estão registrados em Cartórios de Títulos e Documentos, 
vêm sendo submetidos a uma análise mais aprofundada por parte do empreendimento e não 
foram incluídos, por abordagem de precaução, ao escopo de certificação até a finalização da 
referida análise. Este tratamento foi adotado também para todas as áreas que constituem 
objeto de ocupação pelos movimentos sociais de luta pela terra e se encontram em processo 
de desocupação ou negociação para a implantação de assentamentos (ver detalhes sobre as 
áreas excluídas do escopo de certificação no item 1.2 do presente relatório). 
 
Comunidades indígenas  
A Veracel vem construindo um relacionamento com as comunidades indígenas, adotando uma 
estratégia de diálogo que tem se mostrado eficiente, estabelecendo uma relação de confiança 
entre as partes. Há uma funcionária especialmente designada para esse relacionamento e que 
tem participado ativamente das atividades indígenas. Através dessa representante a Veracel 
tem acesso direto ao Conselho de Caciques, um conselho formado pelas 36 lideranças 
indígenas da região, apoiando as iniciativas definidas pelo grupo. A empresa não interfere nas 
decisões do grupo, colocando-se como apoiadora das ações. Uma série de estudos e projetos 
tem sido desenvolvida pela empresa em conformidade com as decisões tomadas no âmbito 
dos fóruns indígenas. A Veracel realizou um estudo denominado “Mapeamento dos bens de 
valor histórico, cultural e social existentes nas áreas de influência da Veracel Celulose S.A., 
situadas no extremo sul do estado da Bahia” com objetivo de identificar e proteger as áreas de 
importância cultural para os povos indígenas. Atualmente desenvolve o Projeto Espaço de 
Proteção em parceira com UNICEF que visa proteger as comunidades da violência interna e 
externa nas aldeias. 
Os problemas de relacionamento, inerentes a processos de comunicação complexos como os 
exercidos junto a comunidades tradicionais, têm sido tratados de forma coerente pelo 
empreendimento, resultando em uma percepção em geral positiva dos representantes das 
populações indígenas com relação à Veracel, evidenciada por meio de entrevistas. Não foram 
identificadas não conformidades sobre o tema. 
 
Plantações florestais em terras indígenas  
Em 1999 a FUNAI criou um grupo de estudos para a “Revisão dos Limites da Aldeia Barra 
Velha”. O grupo ainda não concluiu os estudos devido à complexidade para a identificação de 
vestígios da ocupação indígena. Em 2000, uma comunidade de índios Pataxó invadiu uma área 
às margens da BR-101, reivindicando as áreas em estudo. A área reivindicada pertence a 
cerca de trezentos produtores rurais, entre os quais a Veracel, detentora de 2.651 ha. A Aldeia 
de Guaxuma, assim denominada pelos indígenas, foi visitada e o cacique entrevistado pela 
equipe de auditoria. Segundo seu relato, o qual coincide com o relato do EMF e de 
representantes da FUNAI, a empresa fez uma declaração formal, entregue às lideranças 
indígenas e à FUNAI, assumindo o compromisso com os índios de entregar a terra assim que 
os estudos para delimitação e demarcação forem concluídos. Existem, além disso, medidas de 
apoio solicitadas pelos representantes indígenas e concedidas pelo empreendimento como, por 
exemplo, o financiamento de viagens dos representantes a Brasília para reivindicações junto 
aos diferentes órgãos responsáveis pelo processo de expansão da tribo. Não foram 
evidenciadas não conformidades sobre o tema. 
 
Terceirização da prestação de serviços  
Há uma ação civil pública em andamento na justiça do trabalho, questionando o processo de 
terceirização. 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 
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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 e 4, bem como respectivas NCRs e OBS aplicadas. 
 
Diferenças de salários e benefícios entre a empresa  e suas prestadoras de serviços  
O tema se apresenta como de difícil análise e avaliação. Ainda nos casos em que as funções 
exercidas são em tese as mesmas, o pleito de equiparação salarial é dificultado pelas 
diferenças entre as políticas de cargos e salários da empresa e de suas contratadas, bem 
como pela existência de diferenças de salários específicas, ainda que na mesma função, 
devidas a questões de produtividade e méritos de cada trabalhador. O empreendimento não se 
envolve na negociação direta dos salários e benefícios dos funcionários de EPS, negociando 
somente os valores contratuais dos serviços efetuados. Tal precaução se justifica em função do 
risco de consideração judicial da empresa como tomadora direta dos serviços prestados, fato 
comum no âmbito da justiça trabalhista brasileira visando coibir a precarização das relações de 
trabalho devida a práticas de terceirizações ilícitas. 
O padrão utilizado na presente avaliação trata do tema em seu item 4.4.6, determinando que os 
empreendimentos busquem a minimização de diferenças de salários, benefícios e condições 
de trabalho entre os trabalhadores próprios e terceirizados exercendo a mesma função. 
Evidenciou-se que o EMF monitora os acordos coletivos e suas cláusulas, bem como 
benefícios oferecidos pelas EPS aos trabalhadores. Em 2012, está em andamento uma 
negociação conjunta entre o EMF e as EPS para adoção de um plano odontológico único para 
trabalhadores e familiares, visando a uniformização do benefício concedido. 
Verificou-se que uma EPS adota a prática de retirada da cesta básica por faltas, ainda que 
justificada, aplicando-se a OBS #03/13. 
 
Movimentos sociais de luta pela terra  
Entre os trabalhos de pré-avaliação e avaliação de campo, a certificadora visitou e entrevistou 
os líderes locais ou regionais dos principais movimentos presentes na região. 
O histórico dessa região, com grandes propriedades e grandes bolsões de pobreza definiu 
características que tornaram a região prioritária para a ocupação na visão dos movimentos 
sociais em luta pelo acesso a terra. A região possui atualmente 22 assentamentos da Reforma 
Agrária. Até 2008 ocorriam cerca de duas ocupações por ano e o empreendimento entrava com 
pedidos de reintegração de posse dentro de seus direitos legais. No período de 2009 a 2011 
foram intensificadas as ocupações, chegando a uma área ocupada de trinta mil ha, o que fez 
com que o empreendimento buscasse junto aos governos estadual e federal e aos movimentos 
sociais uma alternativa para o assentamento das famílias. Houve então, um pré acordo entre 
as partes, incluindo os diferentes movimentos sociais presentes na região (MST, MLT, FTL, 
MRC e FETAG), no qual foi fixada a data de 31 de julho de 2011 como o marco para, de parte 
do EMF, o reconhecimento das áreas ocupadas para que as famílias iniciassem suas lavouras 
e, da parte dos movimentos sociais, a não ocupação de novas áreas. 
Foram realizadas reuniões entre o EMF e o governo do Estado da Bahia para a construção das 
estratégias com cada movimento. Nesse momento a ESALQ, através de uma equipe técnica 
com experiência prévia nessas negociações, incorporou-se ao processo e iniciou um trabalho 
de definição com os movimentos sociais sobre o número de famílias que ocupariam as áreas 
para a delimitação e definição do montante a ser negociado com o INCRA. 
Questões internas do INCRA ocasionaram uma demora dos trâmites desse processo, porém foi 
constatado que o EMF tem buscado avançar nas negociações junto aos governos estadual e 
federal. 
Foi verificado que há diferentes abordagens e expectativas nos movimentos sociais quanto à 
resolução dessa questão, havendo, inclusive, conflitos entre os próprios movimentos no 
entendimento e nas formas de encaminhamento de suas reivindicações. Não foram obtidas 
evidências capazes de comprovar as acusações de envolvimento da empresa nos conflitos 
entre os movimentos, que envolveriam inclusive a cooptação de um deles. 
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A demora na resolução do problema é considerada por todos, inclusive pela empresa, um risco 
aos acordos firmados. 
Embora não tenham sido evidenciadas não conformidades sobre o tema, a certificadora deverá 
acompanhar atentamente o desenvolver das negociações. 
Sobre a formalização dos diálogos realizados com os diferentes movimentos sociais, aplicou-se 
a OBS #02/13. 
 
Uso de violência na desocupação de terras  
As ordens de reintegração de posse diminuíram significativamente após o início do processo de 
negociação com os movimentos sociais e as políticas e práticas do empreendimento seguem a 
orientação de negociação antes da solicitação de implantação da medida judicial. As ações são 
realizadas pela polícia, com prerrogativa de uso da força em casos de resistência. Na grande 
maioria das vezes, segundo relatos de envolvidos, as desocupações têm ocorrido mediante 
negociação, de forma pacífica. As reintegrações têm ocorrido com o acompanhamento e apoio 
da empresa, que fornece transporte para os pertences dos moradores. O conjunto de 
evidências obtidas não levou à aplicação de não conformidades sobre o tema. Dada a 
gravidade do assunto, no entanto, cuja solução passa pelas negociações em andamento com 
os movimentos sociais de luta pela terra, a certificadora deverá acompanhar atentamente a 
evolução dos acontecimentos. 
 
Monocultivo de 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, ocasionando efetivamente 
diferentes impactos identificáveis mediante consultas com as partes interessadas. O processo 
de desenvolvimento histórico e econômico regional configurou uma concentração de terras 
pertencentes ao EMF. Embora este modelo econômico receba severas e justas 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 Imaflora reconhece os limites do sistema FSC. A certificação florestal FSC promove boa 
gestão florestal conforme definido pelas normas e políticas de certificação, mas não é suficiente 
para resolver todos os problemas socioambientais de uma empresa ou da região onde a 
empresa opera. Atores locais ou partes interessadas não devem ter a expectativa de que uma 
empresa certificada FSC não tem – ou nunca teve – problemas socioambientais. A certificação 
FSC e as empresas florestais certificadas não substituem o papel de governos locais e 
estaduais na regulação das atividades privadas ou na promoção de desenvolvimento 
socioeconômico. O papel do Governo é fundamental, especialmente em regiões de carência 
social, e a certificação FSC não se propõe a avaliar ou influenciar a atuação do Governo em 
regiões onde há empresas certificadas. O papel da sociedade civil organizada, no 
relacionamento diário com empresas privadas e governos locais, também é fundamental para 
que se alcance desenvolvimento socioeconômico nestas regiões. 
Consideradas estas limitações, o processo de certificação verifica a avaliação de impactos 
sociais e as medidas socioambientais tomadas pelo empreendimento candidato para o 
tratamento de impactos identificados, derivados diretamente das operações de manejo florestal 
ou devidos à presença das atividades do empreendimento na região (escassez de 
oportunidades de geração de emprego e renda, concentração fundiária, êxodo rural, produção 
local de alimentos, entre outros). 
O empreendimento tratou dos impactos denominados indiretos (aqueles devidos à presença do 
empreendimento na região) em seu EIA-RIMA e apresentou uma matriz de impactos sociais, 
na qual discrimina, basicamente, os impactos diretos derivados das operações florestais. A 
matriz apresentada, no entanto, é fundamental para a análise de importância dos impactos e a 
definição de ações preventivas, corretivas ou mitigadoras, mas não apontou os impactos 
globais adversos devidos à presença do empreendimento na região, tendo sido aplicado o NCR 
Maior #05/13 . 
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Conversão de áreas  
O EMF realizou uma avaliação em toda a sua base florestal com ortofotocartas de 1995/96 e 
imagens de Satélite Landsat 1993 para verificar a conversão de vegetação nativa em 
plantações de eucalipto. Após a digitalização das ortofotocartas em 2004, a empresa 
encomendou à Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais – FUNCATE, 
desenvolver, a partir de dados provenientes da unidade de manejo, mapa de vegetação do 
IBGE (2004), cartas topográficas da SUDENE e dados das imagens Geocover e SRTM (NASA, 
2000), trabalhos de estudo sobre a evolução do desmatamento na região e levantamento de 
uso e cobertura da terra. Com o trabalho desses levantamentos, em 2005 foram identificados 
1.202,70 ha de áreas convertidas de pasto sujo para plantações de eucalipto, formados por 224 
pequenos polígonos e representando aproximadamente 0,7% da área total do 
empreendimento. O EMF, de modo voluntário, protocolizou este estudo junto ao Centro de 
Recursos Ambientais (CRA), em 03/11/2005, e se prontificou a promover as medidas de 
adequação e compensação que se fizessem necessárias (autodenúncia por meio do ofício 
52/2005). Deste total, 401,60 ha de área foram recuperados e 801,10 ha foram embargados 
por um auto de infração do IBAMA (Auto de Infração nº 212132-D e Termo de 
Embargo/Interdição nº 0262263-C). O empreendimento firmou um Termo de Compromisso com 
o CRA em 03/01/2006, no qual se comprometia a averbar 1.203 ha como Reserva Legal 
Excedente em áreas antropizadas, com o compromisso de revegetação nos respectivos 
municípios onde se identificaram as áreas convertidas e revegetar mais 602 ha de suas áreas 
com espécies nativas da Mata Atlântica. 
Em janeiro de 2011, o órgão ambiental estadual, por meio do auto de infração 2010-021754 – 
0782, considerou que o EMF ocupou com plantios de eucalipto 213,5 ha de áreas que, 
conforme ortofoto de 95/96, seriam à época remanescentes de Mata Atlântica nos Municípios 
de Belmonte, Eunápolis e Santa Cruz Cabrália/BA, sendo que o empreendimento apresentou 
defesa administrativa que aguarda decisão. 
Devido a estas áreas serem pequenas e com formatos irregulares, o EMF adotou uma postura 
de precaução e as isolou em talhões maiores, com o objetivo de restauração após as decisões 
judiciais. Deste modo, os 1.202,7 ha se tornaram 1.373,3 ha e os 213,5 ha autuados pelo órgão 
ambiental estadual se tornaram 354,5 ha após o talhonamento. As imagens examinadas, as 
políticas e orientações internas do empreendimento que regem as práticas de manejo, as 
medidas de precaução adotadas, as circunstâncias das ocorrências identificadas e o baixo 
volume das áreas convertidas foram consideradas suficientes para o cumprimento dos 
indicadores aplicáveis do padrão FSC de certificação, não sendo identificadas não 
conformidades sobre o tema. 
 
Secamento de corpos d’água  
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 duas 
microbacias específicas, procurando monitorar diferentes situações edafoclimáticas da unidade 
de manejo. 
Não foi evidenciada, no entanto, uma justificativa de adequação dos monitoramentos 
qualitativos e quantitativos de recursos hídricos com relação à escala e intensidade do 
empreendimento e os monitoramentos existentes não permitem uma avaliação dos impactos 
das operações de manejo sobre os recursos hídricos, aplicando-se o NCR #11/13. 
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Contaminação de corpos d’água por agrotóxicos  
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. Entretanto, os monitoramentos qualitativos e 
quantitativos existentes não permitem a aferição dos impactos de operações florestais 
relevantes (preparo de solo, colheita, aplicação de agrotóxicos, entre outros) sobre os recursos 
hídricos presentes na unidade de manejo aplicando-se o NCR #11/13. 
 
Ocorrência de LER/DORT em operadores de máquinas e trabalhadores do viveiro  
As documentações examinadas e as entrevistas efetuadas evidenciaram os encaminhamentos 
dados às queixas apresentadas por trabalhadores que operam as referidas máquinas florestais. 
Os trabalhadores recebem atendimento médico e as causas da doença são investigadas. 
Quando se estabelece o nexo entre a doença e a atividade, o trabalhador é afastado da função 
e recebe tratamento por parte do empreendimento. Em muitos casos, a empresa alega a 
existência de doenças pré-existentes, doenças degenerativas que se agravam pela realização 
da tarefa executada, independente de qual seja ela, prejudicando o nexo entre a doença e a 
atividade. A existência destas situações implica geralmente em questionamentos judiciais 
efetuados pelos funcionários afetados. Entrevistas com operadores de máquinas no campo 
evidenciam a presença de diversos funcionários antigos que não apresentam quaisquer 
sintomas de doenças ocupacionais. 
A despeito desse fato, e sem desconsiderar os aspectos medicinais específicos do tema, o 
apontamento de doenças pré-existentes deve ser adotado com cautela e precisão pelo 
empreendimento, em especial considerando-se as graves consequências sociais envolvidas.  
 A empresa e seus prestadores de serviço vêm investindo em melhorias ergonômicas das 
máquinas e das estruturas do viveiro objetivando minimizar os impactos das atividades sobre a 
saúde dos trabalhadores. 
Apesar dos casos efetivamente verificados de afastamento por doenças ocupacionais de 
LER/DORT, não foram obtidas evidências suficientes para a aplicação de uma não 
conformidade. A certificadora deverá, no entanto, acompanhar a evolução do tema nos 
próximos monitoramentos anuais. 
Sobre outro tema relacionado a aspectos de ergonomia do trabalho foi aplicada a NCR #02/13. 
 
Expansão de áreas  
O tema da expansão de área fabril e de áreas de plantação de eucalipto se apresenta como um 
limite negativo e, portanto, como um desafio a ser tratado futuramente pelo sistema FSC de 
certificação. Isto ocorre porque as áreas de expansão para o plantio de novas florestas ainda 
não foram adquiridas e, portanto, não se encontram no escopo de certificação. Os impactos 
relacionados à construção da nova fábrica também não são alcançados pelo sistema de 
certificação, por não se relacionarem ao manejo florestal propriamente dito.  
Independentemente dessa limitação, a equipe de certificação levantou algumas informações 
sobre o tema. O EMF adotou medidas e procedimentos para a compra de terras. Foram 
definidos dezessete municípios incluídos no polígono para a aquisição de terras. O EMF 
pretende operar com 80% de madeira própria e 20% de madeira proveniente de fomento. 
Alguns municípios foram excluídos das possibilidades de expansão levando em consideração 
critérios de preferência por municípios com predomínio da pecuária extensiva, sobre municípios 
com área de base agrícola. Os critérios para a compra de terras deverão considerar: o perfil do 
produtor; áreas de posse mansa e pacífica há mais de 20 ou 30 anos; preferência de 
propriedades maiores e com pecuária extensiva; preço viável; aproveitamento da propriedade; 
distância da fábrica; tipo de uso do solo; número de pessoas que trabalham na propriedade; 
distância de aglomerados urbanos (mínimo de trezentos metros de distância de povoados); 
ocorrência de situações de isolamento de moradores; exclusão de áreas com locais especiais 
para as comunidades; entre outros. Com a adoção desses critérios e outras ações o EMF 
busca minimizar os impactos da expansão dos plantios. Considerando o escopo de certificação 
e as limitações do sistema, não foram identificadas, portanto, não conformidades sobre o tema. 
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Licenciamento de áreas de expansão  
O processo de licenciamento da localização das áreas de expansão dos plantios florestais teve 
início em 2008. No ano de 2009 foram realizadas duas oficinas públicas no município de 
Belmonte e duas no município de Eunápolis para discussão do termo de referência do EIA – 
RIMA. Este termo foi aprovado em junho. Em 2009 foi protocolizado o primeiro relatório e, 
após, foram realizadas oficinas nos municípios de Cabrália, Canavieiras, Itapebi e Itapetinga. 
Os relatórios que compõem o EIA - RIMA foram protocolizados entre os anos de 2009 a 2011. 
Em 2001 foi publicado o RIMA do processo. Em agosto de 2011 foram realizadas quatro 
audiências públicas nos municípios de Porto Seguro, Itapetinga, Canavieiras e Eunápolis. A 
licença prévia foi emitida em 13 de março de 2012. 
O processo de licenciamento envolve a solicitação de licença para diversos municípios, nos 
quais o EMF ainda não adquiriu as terras, por isto todo o processo foi baseado em localização 
geográfica geral e não específica. Os municípios englobados dentro deste processo de 
licenciamento são: Encruzilhada, Macarani, Itapetinga, Itarantim, Maiquinique, Potiraguá, 
Itapebi, Mascote, Santa Luzia, Canavieiras, Belmonte, Itagimirim, Eunápolis, Santa Cruz de 
Cabrália, Porto Seguro, Guaratinga e Itabela. O projeto todo de licenciamento está baseado 
numa ocupação máxima por município de 20% do município limite atual de uso da terra por 
município nas áreas já licenciadas. 
A licença prévia foi emitida pelo órgão ambiental competente, responsável por efetuar a análise 
da integridade do cumprimento das exigências legais do processo e definir condicionantes a 
serem cumpridas pelo empreendimento. Apesar dos legítimos questionamentos de partes 
interessadas sobre o processo de licenciamento, extensíveis inclusive à esfera judicial, não 
foram levantadas evidências que apontassem uma não conformidade sobre o tema. 

Tipo de certificado recomendado: 
 Manejo florestal e cadeia de custódia 
 Somente manejo florestal (sem CoC) 

 
Foram aplicados os NCRs Maiores #01, 04, 05 e 14/13  no processo de avaliação, tratando 
respectivamente sobre os temas de horas in itineri, consulta a partes interessadas, avaliação de 
impactos sociais regionais e avaliação de AVCs. Estas não conformidades foram consideradas 
impeditivas à concessão da recertificação até sua resolução. 
Foi realizada uma CVA de campo, com a finalidade de examinar as evidências objetivas 
apresentadas pelo empreendimento e avaliar a resolução das causas que originaram as não 
conformidades. 
A verificação, efetuada por meio de visitas de campo a comunidades, exame de documentos e 
entrevistas com a equipe de manejo do empreendimento, ocorreu entre os dias 29 de janeiro e 1º 
de fevereiro de 2013. 
As evidências coletadas e apresentadas pelo empreendimento foram consideradas suficientes 
para o encerramento das não conformidades aplicadas. 
 
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 as auditorias programadas e ao acaso. 
 
PRINCIPAIS AÇÕES E PROCESSOS DE AUTUAÇÃO EM CURSO  
 

1 – Resumo quantitativo: 

1.1 Ações Civis Públicas de cunho ambiental: 
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Existem dez Ações Civis Públicas em curso, sendo seis em Eunápolis (Competência Estadual), três 

federais (duas em fase inicial e uma em fase de apelação). A décima tramita em Santa Cruz Cabrália 

(Competência Estadual).  

 

1.2 Autos de infração, multas e ações ambientais: 

Existem oito Autos de Infração com aplicação de multas, sendo uma autuação pelo IBAMA e sete pelo 

INEMA. 

Há, ainda, uma autuação feita pelo IBAMA, cuja discussão já foi encerrada na fase administrativa, 

mantendo a aplicação da multa. A discussão continua em fase judicial e a exigibilidade da multa está 

suspensa até decisão final da ação Anulatória.  

 

1.3 Ações penais 

Existem onze Ações Penais, sendo quatro em Eunápolis, cinco em Itabela, uma em Porto Seguro e uma 

em Itagimirim. 

Existe uma Ação Penal que tramita em Belmonte, onde foi rejeitada a denuncia, por ausência de justa 

causa, bem como seu apenso (Medida Cautelar de Seqüestro), o qual foi julgado extinto em razão da 

rejeição da denúncia. 

 

1.4 Mandados de segurança de restrição de plantio  

Existem três Mandados de Segurança que discutem a Inconstitucionalidade de Leis Municipais (Porto 

Seguro, Itagimirim e Canavieiras), que vedam, proíbem, restringem e impõem sanções à atividade de 

plantio e replantio de eucalipto. 

 

1.5 Ações discriminatórias  

Existem duas Ações Discriminatórias, nas quais o Estado da Bahia reivindica parte das Fazendas São 

Caetano (Eunápolis) e Cerro Azul (Porto Seguro), sob a alegação de serem terras devolutas, conforme 

parecer emitido pelo CDA. 

 

1.6 Ações tributárias 

Existem oito Processos Tributários entendidos como relevantes. 

 

2 – Descrição de andamento das principais ações e a utuações: 

 

2.1 Multas, autuações, ações civis públicas, embarg os e/ou interdições ambientais 

 

2.1.1 Processo nº 2006.003299/2005-42: auto de infração n° 212132-d e termo de embargo/interdição n° 

0262263-C: 

• Imputa à Veracel a conduta de “impedir a regeneração natural de vegetação de Mata Atlântica, com 

implantação de projetos para plantio/cultivo de eucalipto, numa área total de 1.203,0 hectares, em 

desacordo com a licença e autorizações recebidas conforme ofício 52/05 e relação nominal dos 
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projetos em anexo”. O IBAMA, no dia 26.12.05, lavrou contra a Empresa o Auto de Infração nº 

212132-D e o Termo de Embargo/Interdição nº 0262263-C. Ainda segundo o órgão, teriam sido 

violados pela empresa os artigos: 70 e 48 da Lei nº 9.605/98; 2º, II e VII, e 33 do Decreto nº 

3.179/99; e 3º, 4º e 11 do Decreto nº 750/93.  

• Em virtude disso o IBAMA impôs à Empresa as penas de multa de R$ 360.900,00 e de embargo 

“das atividades de plantio/cultivo de eucalipto indicados no documento ‘Relação de Projetos 

Incorretamente Plantados, emitido pela Empresa”.  

• Em 16.01.06 a Veracel apresentou sua defesa administrativa, incluindo descrição dos fatos e 

razões de direito que demandam a declaração de nulidade do caso e a ausência de competência 

do IBAMA para promover este auto de infração. 

• Em 26.01.2007 os autos do processo foram encaminhados para a Divisão Jurídica do IBAMA.  

• Em 29.06.2007 os autos de processo foram encaminhados ao gabinete do superintendente do 

IBAMA.  

• Em 12.09.2007 a Veracel recebeu a decisão de primeira instância administrativa do IBAMA, a qual 

manteve o auto de infração, rejeitando a defesa interposta. 

• Em 01.10.2007 a Veracel apresentou sua defesa dirigida à Gerencia Executiva de Eunápolis, 

sendo que foi acostada ao recurso um Termo de Quitação do CRA ao Termo de Compromisso 

firmado junto aquele órgão, evidenciando o cumprimento de obrigações assumidas pela Veracel. 

• Em 26/12/11 a Veracel foi intimada da decisão que julgou improcedente o recurso administrativo, 

encerrando a discussão na fase administrativa.  

• Em 27/01/2012 foi interposta Ação cautelar Incidental, a qual foi distribuída por dependência à 

Ação Anulatória, processo n. 2006.33.10.002478-8, visando à suspensão da execução da decisão 

administrativa do IBAMA. 

 

2.1.2 Ação anulatória nº 2006.33.10.002478-8: 

• Trata-se de ação anulatória do Auto de Infração nº 212132-D e do Termo de Embargo/interdição nº 

0262263-C, ambos lavrados pelo IBAMA em razão de alegado impedimento da regeneração 

natural de vegetação de Mata Atlântica, a partir da implantação de projetos para plantio/cultivo de 

eucalipto numa área total de 1.203 ha. 

• Em face da sentença de improcedência da ação, a Veracel interpôs recurso de apelação, do qual 

ainda se aguarda o julgamento. 

• Em 27/01/2012 foi interposta ação cautelar incidental, a qual foi distribuída por dependência a esta 

demanda, visando à suspensão da execução da decisão administrativa do IBAMA.  

 

2.1.3 Ação cautelar incidental nº 0004805-11.2012.4.01.0000: 

• Trata-se de Ação Cautelar Incidental distribuída por dependência a Ação Anulatória n. 

2006.33.10.002478-8, na qual se pleiteia a suspensão da execução da decisão administrativa 

(multa), até decisão final da Ação Anulatória. Pleiteia-se, ainda, o depósito judicial do valor 

atualizado da multa.  

• 27/01/2012: a ação foi distribuída.  
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• 16/02/2012: foi proferida decisão que concedeu a medida cautelar para "manter íntegra a 

providência liminar deferida na antecipação dos efeitos da tutela, mantida pelo agravo de 

instrumento 2006.01.00.025502-09/BA, mediante o depósito ofertado pela requerente, o qual 

deverá ser efetivado perante o juízo federal da subseção judiciária de Eunápolis/BA." 

• 12/03/2012: foi interposto agravo regimental pelo IBAMA contra a decisão que defendeu a medida 

cautelar requerida pela Veracel. 

• 01/06/12: Veracel protocolou reposta ao Agravo Regimental.  

• 09/04/12: autos conclusos para decisão.  

• 01/06/12: houve juntada de contrarrazões. 

 

2.1.4 Ação civil pública nº 0002682-60.2006.805.0079 (1081418-5/2006): 

• Pretende a anulação das licenças ambientais do Programa de Produtor Florestal - PPF, no 

Município de Eunápolis, movida pelo Ministério Público Estadual em Eunápolis, contra a Veracel e 

os Produtores Florestais.  

• A Veracel foi citada em 2008, mas o prazo para apresentação de Contestação ainda não iniciou o 

curso, devido ao fato de que os produtores ainda não foram citados.  

• Em 16.07.2009, foi publicado despacho deferindo prazo de dez dias para que o Ministério Público 

se manifestasse acerca das citações pendentes, sob pena de extinção.  

• Publicado despacho determinando a suspensão do processo em face do falecimento de réu, para 

habilitação dos herdeiros. 

• 12/07/11: um produtor apresentou contestação.  

• 09/08/11: Veracel apresentou contestação. 

• 07/05/12: determinação para que o MP dê andamento ao feito.  

• 20/07/12: aberta vista dos autos ao MP. 

 

2.1.5 Ação civil pública nº 0002685-15.2006.805.0079 (1081431-8/2006): 

• Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público de Eunápolis com vistas à apuração de 

supostos atos de improbidade administrativa, cometidos pelo ex-prefeito de Eunápolis, e do 

envolvimento da Veracel Celulose em episódios que teriam relação com atos perpetrados por 

componentes do Conselho de Meio Ambiente, os quais estariam envolvidos num suposto 

“esquema” para favorecimento da empresa. 

• No dia 15.05.2009 foi expedido o mandado de citação, o qual retornou sem cumprimento.  

• Em 02.10.2009 foi publicado no Diário do Poder Judiciário novo edital para citação.  

• Em 19.01.2010 foi certificado nos autos que o mandado de citação da Veracel retornou sem 

cumprimento, devido ao fato de o oficial de justiça não ter encontrado o citado.  

• Em 26.11.2010 a Veracel se apresentou espontaneamente nos autos e protocolou Contestação.  

• 21/06/11: um dos processados apresentou contestação.  

• 25/07/11: outro dos processados apresentou contestação.  

• Aguardando manifestação do Estado da Bahia para determinar a competência do Juízo.  

• O Estado da Bahia se manifestou no sentido de requerer sua integração à lide.  
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• 09/05/12: publicado despacho determinando a citação do Município de Eunápolis;  

• 11/06/12: juntado mandado de citação cumprido.  

• 24.08.12: foi juntada aos autos petição do Estado da Bahia informando não ter interesse em 

integrar a lide. 

 

2.1.6 Ação civil pública nº 2006.33.10.005010-8: 

• O Ministério Público Federal, com base nas denúncias formuladas pelas organizações não 

governamentais “Greenpeace” e “SOS Mata Atlântica”, ajuizou a ação civil pública com pedido 

liminar em 15.9.1993, contra a Veracel, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (“IBAMA”) e o Centro de Recursos Ambientais (“CRA”).  

• A referida ação foi autuada sob n.º 93.1000399-5 (atualmente nº 2006.33.10.005010-8).  

• 30/09/93: citação. 

• 29/09/93: liminar determinando a suspensão das atividades da Veracel. 

• 07/12/93: cassação de liminar. 

• 26/05/08: a sentença prolatada na referida ação pelo Juiz Federal da Comarca de Eunápolis/BA, 

determina a anulação das resoluções do CEPRAM, que licenciaram o empreendimento da Veracel, 

condenando esta a: a) promover a substituição das florestas de eucaliptos plantadas por vegetação 

do bioma da Mata Atlântica; b) promover novo EIA/RIMA, a ser elaborado junto ao IBAMA; c) 

pagamento de indenização equivalente a R$ 20.000.000,00. 

• No dia 06 de Outubro de 2.008, a Veracel apresentou apelação à sentença, insurgindo-se contra a 

sentença proferida e requerendo a concessão de efeito suspensivo ao referido recurso.  

• Em 08.11.2008 os recursos de apelação interpostos foram recebidos nos efeitos devolutivo e 

suspensivo, de maneira que a sentença não produz efeitos imediatos.  

• Em 14.05.2009 os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região e distribuídos 

para a sexta turma. Processo concluso para relatório e voto dos recursos de apelação 

apresentados pela Veracel, CRA, IBAMA e Estado da Bahia.  

• Em 08/10/2010 os autos foram redistribuídos para o Desembargador Federal. Autos conclusos para 

relatório e voto dos recursos de apelação apresentados pela Veracel, CRA, IBAMA e Estado da 

Bahia, desde 09/12/2010.  

• Em 18/05/12 o IBAMA se manifestou esclarecendo que a competência para o licenciamento é 

Estadual, ou seja, do INEMA. 

 

2.1.7 Ação civil pública nº 0005935-85.2008.805.0079 (2287653-9/2008): 

• Ação proposta pelo Ministério Público de Eunápolis para aferição de supostos atos de improbidade 

administrativa cometidos pela ex-diretora do IMA – Instituto do Meio Ambiente em favor da Veracel, 

referentes ao plantio inadequado de eucalipto em 1.203 ha. De acordo com o Ministério Público, a 

ex-diretora prevaricou afastando a responsabilidade penal e administrativa da Veracel, no intuito de 

não comprometer a expedição de novas licenças ambientais, as quais eram habitualmente 

deferidas sem restrições. 
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• Carta Precatória nº 2462313-9/2009 enviada ao Juízo da 5ª vara da Fazenda Pública de Salvador 

para citação do procurador do Estado para manifestar-se, em sessenta dias, sobre interesse na 

lide, determinando a competência ou incompetência do juízo de Eunápolis. 

• Em 29.04.2009 a Procuradora do Estado devolveu os autos com petição requerendo intervir no 

feito na condição de litisconsorte ativo. 

• Em 05.06.09 foi publicada a decisão interlocutória indeferindo o pleito liminar e deferindo o ingresso 

do Estado como litisconsorte ativo. 

• Em 04.05.10, a Veracel se apresentou espontaneamente nos autos e protocolou defesa prévia.  

• Aguardando cumprimento e devolução de carta precatória, expedida para citação da ex-diretora do 

IMA. 

• 19/05/11: a processada apresentou defesa prévia.  

• Em 03/06/11 houve decisão recebendo a ação e determinando seu prosseguimento com a citação 

das rés. 

• Veracel e a diretora do IMA foram citadas para apresentarem Contestação. Prazo: 09/02/2012.  

• 09/01/12: a processada peticionou requerendo a nulidade da citação.  

• 07/02/12: apresentada contestação Veracel. 

• 08/02/12: apresentada contestação da outra processada. 

• 24/07/12: publicado acórdão negando provimento a agravo de instrumento interposto por uma das 

partes. 

• 31/08/2012: trânsito em julgado da decisão final sobre o agravo de instrumento, arquivado. 

Aguardando-se o prosseguimento do processo principal. 

 

2.1.8 Ação civil pública nº 0000504-35.2008.805.0220 (4933/2008): 

• Apuração de supostos danos ambientais pela supressão de 1,30 ha de floresta nativa no Município 

de Santa Cruz de Cabrália, movida pelo Ministério Público Estadual em Cabrália contra a Veracel, 

o DERBA e o IBAMA.  

• Em 15.05.2009 foram expedidos Mandados de Citação e Intimação da Veracel.  

• Em 09.10.09 houve Juntada de Carta Precatória expedida para citação da Veracel, a qual retornou 

aos autos sem cumprimento da diligência.  

• Aguardando expedição de nova Carta Precatória para citação da Veracel.  

 

2.1.9 Ação civil pública nº 0001150-46.2009.805.0079 (2497100-2/2009): 

• O Ministério Público Estadual em Eunápolis pretende pleitear contra a Veracel, o IMA, o CEPRAM 

e o Governo do Estado da Bahia, em resumo, o cancelamento das licenças ambientais, a 

paralisação das atividades da Veracel, a implantação de Zoneamento Econômico Ecológico, tudo 

combinado com cominação de multa, indenização e pedido de cerceamento de novos 

financiamentos pelo BNDES e Banco do Brasil à Veracel. 

• No dia 29.04.2009 o juiz despachou determinando apenas a citação do Estado da Bahia, através 

de Carta Precatória expedida e enviada ao Procurador do Estado.  
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• Em 30.09.2009, após retorno da Carta Precatória sem manifestação do Estado da Bahia, foi 

proferida decisão deferindo a liminar requerida, determinando, dentre outras obrigações, ao IMA, 

CEPRAM e Estado da Bahia, que a Veracel paralise total e imediatamente novas atividades de 

silvicultura que incluam o desmate, bem como o plantio de mudas de eucalipto, até que ocorra a 

adequação das áreas que foram licenciadas. 

• Considerando que a Veracel ainda não foi citada, a decisão informada não produz efeitos. 

• Em 26.11.10 a Veracel apresentou-se espontaneamente nos autos e protocolou Contestação.  

• Em 01.12.10 a Veracel protocolou Embargos de Declaração, questionando os fundamentos que 

viabilizaram a concessão da liminar.  

• 17.12.10: autos conclusos para apreciação dos Embargos de Declaração. Não apreciados.  

• 01/06/11: INEMA apresentou contestação.  

• 15/09/11: certificado atestando a não apresentação de contestação pelo CEPRAM. Autos 

conclusos.  

 

2.1.10 Ação civil pública nº 0005165-24.2010.805.0079: 

• O Ministério Público Estadual de Eunápolis pleiteia a condenação do processado por improbidade 

administrativa, eis que autorizou as oficinas públicas para o processo de licenciamento da 

expansão da Veracel. 

• Em 26/10/11 determinada a citação do Estado da Bahia, para apreciar a competência do Juízo.  

• Em 15/02/11 a Veracel apresentou defesa prévia.  

• Em 04/04/11 o processado apresentou defesa prévia.  

• Ministério Público e o processado interpuseram Embargos de Declaração contra despacho que 

cancelou carta precatória expedida para citação do Estado da Bahia e que foi distribuída 

erroneamente para Vara Criminal de Salvador e citou o processado dos termos da ACP como se 

fosse uma Ação Penal. 

• Autos aguardando conclusão.  

• 28/02/12: o Estado da Bahia se manifestou concordando em integrar a lide.  

• 08/05/12: publicado despacho, no qual o juiz declinou da competência, determinando a 

redistribuição do feito para uma das Varas Cíveis da Comarca de Eunápolis. 

 

2.1.11 Ação civil pública nº 1697-69.2011.4.01.3310 (licenciamento de expansão): 

• O Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual interpuseram em 08/08/11, Ação Civil 

Pública contra Veracel, INEMA, IBAMA, CEPRAM e o Estado da Bahia, pleiteando, em síntese, a 

anulação do processo de licenciamento de expansão, vez que o competente para conduzir o 

processo seria o IBAMA e não o INEMA, fundamentando que o impacto ambiental ocorreria em 

dois Estados (BA e MG), além do impacto no Rio Jequitinhonha, que banha mais de um Estado.  

• Em 09/08/11 foi deferida liminar determinando a suspensão do processo de licenciamento 

ambiental conduzidos pelo INEMA e CEPRAM, bem como das audiências públicas. 

• Em 09/08/11 houve reconsideração parcial da liminar, a fim de determinar a realização das 

audiências públicas.  
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• Em 29/08/11 foi distribuído Agravo de Instrumento (0050511-51.2011.4.01.0000), ao qual foi 

concedida liminar a fim der revogar a decisão de 1ª Instância que suspendia o processo de 

licenciamento. Aguardando julgamento do mérito.  

• 01/09/2011: despachadas petições pela Veracel e Estado da Bahia, requerendo, respectivamente, 

suspensão integral da decisão liminar e reconsideração integral da liminar.  

• Em 18/10/11: manifestação do MPE. 

• 24/10/11: contestação INEMA. 

• 25/10/11: manifestação IBAMA.  

• Em 22/11/11 o MPE fez carga dos autos, devolvendo em 30/11/11, sem petição.  

• Em 18/05/12: conclusos. O IBAMA se manifestou esclarecendo que a competência para o 

licenciamento é Estadual, ou seja, do INEMA. 

• Em 13/03/12 foi determinada citação do IBAMA e a expedição de ofício para o INEMA para, que 

em quinze dias, junte cópia integral do RIMA e do processo administrativo do licenciamento.  

• Em 25.04.12 os autos foram remetidos ao IBAMA.  

• Em 12.06.12 foi juntada contestação do IBAMA, na qual reconhece não ser competente para o 

licenciamento do empreendimento Veracel II.  

• Em 06.08.12 foi proferido despacho determinando a intimação do INEMA para juntar aos autos 

cópias do processo administrativo nº 2007-008437/TEC/LL e do RIMA. Ademais, determinou-se a 

intimação dos autores para se manifestarem sobre as preliminares alegadas pelos réus em sede de 

contestação. 

 

2.1.12 Ação civil pública nº 1962-20.2011.805.0079: 

• O Ministério Público Estadual em Eunápolis pleiteia a condenação do processado por improbidade 

administrativa. 

• 11/07/11: distribuição. 

• 28/02/12: o Estado da Bahia se manifestou concordando em integrar a lide. 

• 08/05/12: publicado despacho, no qual o juiz declinou da competência, determinando a 

redistribuição do feito para uma das Varas Cíveis da Comarca de Eunápolis. 

 

2.1.13 Ação civil pública nº 32032-58.2012.4.01.3400: 

• O Ministério Público Federal pede indenização pelos danos causados ao patrimônio público, meio 

ambiente, ordem econômica, direito à vida, integridade física, saúde e segurança pessoal e 

patrimonial pelo renitente tráfego de caminhões com excesso de carga. 

Principais pedidos: 

- dano material causado ao patrimônio público federal, resultado da deterioração das rodovias 

federais, no importe não inferior a R$ 5.705.767,73;  

- dano material causado ao meio ambiente e à ordem econômica, de valor não inferior a 30% do 

dano material causado as rodovias; e 

- dano moral coletivo, não inferior a 70% do dano material causado às rodovias, a ser revertido ao 

Fundo Federal de Defesa de Direitos Difusos. 
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• 29/06/12: distribuição. 

• 16/07/12: citação (carta precatória). 

• 03/07/12: liminar determinando que a Veracel se abstenha de trafegar com excesso de carga, sob 

pena de aplicação de multa no valor de R$ 20.000,00 por ocorrência registrada. 

• 20/09/12: contestação. 

• 18/09/12: agravo de Instrumento (0057824-29.2012.4.01.0000). 

• Andamento: aguardando juntada da contestação. 

 

2.1.14 Auto de infração nº 2006.000982/2007-90: 

• O IBAMA autuou, em 29.03.07, a Veracel por suposto uso de substância tóxica (herbicida) em área 

de preservação permanente, em desacordo com as exigências legais, cuja área foi embargada.  

• Em 18.04.07 foi apresentada defesa administrativa pela Veracel, a qual ainda está pendente de 

julgamento.  

• Em 21.01.08, após uma análise dos fatos pelo Analista Ambiental do IBAMA, foi requerida pela 

Procuradora Federal do IBAMA a expedição de notificação à Veracel para que apresentasse 

resposta. 

• Em 17.02.09 a Veracel protocolou resposta ao questionamento do IBAMA.  

 

2.1.15 Auto de Infração nº 2009-035912/TEC/AIMU-0852: 

• Aos vinte e três dias do mês de dezembro de 2009, o Instituto do Meio Ambiente - IMA, através de 

sua Diretoria de Fiscalização e Monitoramento Ambiental - DIFIS, aplica penalidade de multa contra 

a Veracel, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por efetuar suposta intervenção em Área de 

Preservação Permanente – APP de curso d’água existente na Fazenda Água Formosa – Projeto 

BE 452, Belmonte – BA, em 05/08/2009 às 12h00min, coordenadas: S 15,93580º; W 039,36921º, 

para aproveitamento econômico da referida área para fins de cultivo de eucalipto em substituição à 

vegetação natural. 

• A Veracel tomou ciência do auto de infração em questão no dia 12.02.2010 e entrou com recurso 

em 04/03/2010, protocolo 055419-4/4. Aguardado posicionamento do IMA.  

 

2.1.16 Auto de Infração nº 2009-035003/TEC/AIMU-0823: 

• Aos onze dias do mês de dezembro de 2009, o Instituto do Meio Ambiente - IMA, através de sua 

Diretoria de Fiscalização e Monitoramento Ambiental - DIFIS, aplica penalidade de multa contra a 

Veracel, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por efetuar suposta intervenção em Área de 

Preservação Permanente – APP de curso d’água existente na Fazenda Cuba Rosa – Projeto 

BE502, Belmonte – BA, em 07/07/2009 às 11h44min, coordenadas: S 12.80130º; W 039,03646º, 

para aproveitamento econômico da referida área para fins de cultivo de eucalipto em substituição à 

vegetação natural. 

• A Veracel tomou ciência do auto de infração em questão no dia 12.02.2010 e entrou com recurso 

na data de 04/03/2010, protocolo 055419-2/4, aguardando posicionamento do IMA. 
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2.1.17 Auto de Infração nº 2009-035714/TEC/AIMU-0838: 

• Aos vinte e um dias do mês de dezembro de 2009, o Instituto do Meio Ambiente - IMA, através de 

sua Diretoria de Fiscalização e Monitoramento Ambiental - DIFIS, aplica penalidade de multa contra 

a Veracel, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por efetuar suposta intervenção em Área de 

Preservação Permanente – APP de nascente existente na Fazenda Panamá, Projeto BE 442, 

Belmonte – BA, em 15/07/2009 às 08h30min, coordenadas: S 16,02343º; W 039,26325º, para 

aproveitamento econômico da referida área para fins de cultivo de eucalipto em substituição à 

vegetação natural.  

• A Veracel tomou ciência do auto de infração em questão no dia 12.02.2010 e entrou com recurso 

na data de 04/03/2010, protocolo 055419-4/4, aguardando posicionamento do IMA.  

 

2.1.18 Auto de Infração nº 2009-035704/TEC/AIMU-0837: 

• Aos vinte e um dias do mês de dezembro de 2009, o Instituto do Meio Ambiente - IMA, através de 

sua Diretoria de Fiscalização e Monitoramento Ambiental - DIFIS, aplica penalidade de multa contra 

a Veracel, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por efetuar suposta intervenção em Área de 

Preservação Permanente – APP de curso d’água existente na Fazenda Monte Alto - Projeto BE 

451, Belmonte – BA, em 09/07/2009 às 16h00min, coordenadas: S 15,89376º; W 039,35245º, para 

aproveitamento econômico da referida área para fins de cultivo de eucalipto em substituição à 

vegetação natural. 

• A Veracel tomou ciência do auto de infração em questão no dia 12.02.2010 e entrou com recurso 

na data de 04/03/2010, protocolo 055418-4/4, aguardando posicionamento do IMA.  

 

2.1.19 Auto de infração nº 2009-035776/TEC/AIMU-0840: 

• Aos vinte e um dias do mês de dezembro de 2009, o Instituto do Meio Ambiente - IMA, através de 

sua Diretoria de Fiscalização e Monitoramento Ambiental - DIFIS, aplica penalidade de multa contra 

a Veracel, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por efetuar suposta intervenção em Área de 

Preservação Permanente – APP de curso d’água existente na Fazenda Santa Clara - Projeto BE 

461, Belmonte – BA, em 13/07/2009 às 08h30min, coordenadas: S 15,86229º; W 039,34967º, para 

aproveitamento econômico da referida área para fins de cultivo de eucalipto em substituição à 

vegetação natural. 

• A Veracel tomou ciência do auto de infração em questão no dia 12.02.2010 e entrou com recurso 

na data de 04/03/2010, protocolo 055420-2/4 aguardando posicionamento do IMA.  

 

2.1.20 Auto de Infração nº 2010-021754/TEC/AIMU – 0782: 

• Aos seis dias do mês de janeiro de 2011, o Instituto do Meio Ambiente – IMA, atual INEMA, aplica 

penalidade de multa contra a Veracel, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por efetuar 

suposto impedimento da regeneração natural de vegetação nativa pelo plantio de 213,5 ha de 

eucalipto em áreas suprimidas de Mata Atlântica, ocorrido nos municípios de Belmonte, Eunápolis 

e Santa Cruz Cabrália. 
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• A Veracel tomou ciência do auto de infração em questão no dia 06.01.2011 e entrou com recurso 

na data de 25/01/2011, protocolo 000000616, aguardando posicionamento do INEMA.  

 

2.1.21 Auto de Infração nº 2010-021755/TEC/AIMU – 0783: 

• Aos seis dias do mês de janeiro de 2011, o Instituto do Meio Ambiente – IMA, atual INEMA, aplica 

penalidade de multa contra a Veracel, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), por suposto 

descumprimento da condicionante I, item "e", da Portaria 10.181/08 (Licença de Operação da 

Alteração). A referida condicionante prescreve a obrigação de apresentar, no prazo de seis meses, 

um banco de dados georreferenciado relativo a diversos aspectos da atividade, o qual deve ser 

revisado anualmente, até o mês de fevereiro. 

• A Veracel tomou ciência do auto de infração em questão no dia 06.01.2011 e entrou com recurso 

na data de 25/01/2011, protocolo 000000615, aguardando posicionamento do IMA, atual INEMA. 

 

2.1.22 Auto de Infração DMMA – nº 09/2011: 

• Aos dezoito dias do mês de agosto de 2011, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Comarca 

de Santa Cruz Cabrália aplica penalidade de multa contra a Veracel, no valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), por efetuar suposta extração de mineral (argila) sem autorização dos órgãos 

competentes.  

• A Veracel tomou ciência do auto de infração em questão no dia 18.08.2011 e entrou com defesa 

administrativa na data de 19/09/2011, aguardando posicionamento do Município de Santa Cruz 

Cabrália. 

 

2.1.23 Auto de Infração DMMA – nº 01/2011: 

• Aos cinco dias do mês de agosto de 2011, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Comarca 

de Santa Cruz Cabrália, aplica penalidade de Embargo Temporário ou Definitivo contra a Veracel, 

embargando suposta extração de mineral da Fazenda Boa Sorte, sito na Comarca de Santa Cruz 

Cabrália/BA, por não ter autorização/licença para tal atividade. 

• A Veracel tomou ciência do auto de infração em questão no dia 05.08.2011 e entrou com defesa 

administrativa na data de 05/09/2011, aguardando posicionamento do Município de Santa Cruz 

Cabrália. 

 

2.2 Ações penais  

2.2.1 Ação penal nº 0003325-13.2009.805.0079: 

• O Ministério Público Estadual em Eunápolis faz a acusação, contra a Veracel e diversos produtores 

florestais, de suposta prática dos delitos previstos nos artigos 60, 67 e 68 da Lei nº 9.605/98, 

referentes à obtenção de licença ambiental irregular ou operação sem devida licença. 

• 16/06/09: distribuição. 

• 16/09/09: denúncia recebida. 

• 10/05/10: citação. 

• 18/06/10: defesa prévia da Veracel. 
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• 01/02/12: despacho determinando o apensamento da Ação Penal nº 0001115-86.2009.805.0079. 

• 28/05/12: protocolo de pedido de prescrição da pretensão punitiva em abstrato de um réu, o qual 

atingiu a idade de setenta anos no dia 27/05/2012, fazendo com que o prazo prescricional seja 

reduzido pela metade. 

• 05/03/13: audiência agendada para as 14h00. 

 

2.2.2 Ação penal nº 0001115-86.2009.805.0079: 

• O Ministério Público Estadual em Eunápolis faz a acusação, contra a Veracel e diversos 

funcionários, de suposta prática de impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais 

formas de vegetação natural. 

• 02/08/10: distribuição. 

• 02/08/10: denúncia recebida. 

• 25/4/11: citação da Veracel e demais réus. 

• 05/05/11: defesa prévia da Veracel e dos outros processados. 

• 29/06/11: despacho rejeitando as preliminares e determinando o apensamento provisório da Ação 

Penal nº 0003325-13.2009.805.0079; 07/11/11. O MP manifestou-se contrário ao apensamento dos 

autos. 

• 14/05/2012: audiência para oitiva de testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. A 

audiência foi suspensa, com devolução da carta precatória ao juízo de Eunápolis, tendo em vista a 

alegação de que havia necessidade de se aditar a carta precatória em razão da decisão de 

apensamento desta ação com a de nº 0003325-13.2009.805.0079. 

• 05/03/13: audiência agendada para as 14h00. 

 

2.2.3 Ação penal nº 0004606-72.2007.805.0079: 

• O Ministério Público Estadual em Eunápolis faz a acusação, contra a Veracel de suposta utilização 

de herbicida de forma irregular. 

• 13/08/07: distribuição. 

• A Veracel não foi citada. 

• Não houve o recebimento da denúncia.  

• 01/02/11: o MP devolveu os autos (correição do cartório) e requereu nova vista.  

• 07/02/11: deferida nova vista ao MP.  

• 03/07/12: MP devolveu os autos e protocolou petição requerendo o recebimento da denúncia. 

 

2.2.4 Ação penal nº 0000183-02.2009.805.0111: 

• O Ministério Público Estadual em Itabela faz a acusação, contra a Veracel e outros réus de suposto 

uso de floresta de mata atlântica com infração às normas de proteção. 

• 19/09/09: distribuição. 

• 04/03/10: denúncia recebida. 

• 18/02/11: citação. 

• 08/04/10: defesa prévia de outro réu. 
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• 02/03/11: defesa prévia da Veracel e outro réu. 

 

2.2.5 Ação penal nº 0000185-69.2009.805.0111: 

• O Ministério Público Estadual em Itabela faz a acusação, contra a Veracel e outros réus de suposto 

uso de floresta de mata atlântica com infração às normas de proteção. 

• 19/09/09: distribuição. 

• 04/03/10: denúncia recebida. 

• 22/09/11: defesa prévia da Veracel. 

• Aguardando citação dos outros réus. 

• 13/12/2011: manifestação do MP no sentido de que em relação a um dos réus só persistia a 

violação do artigo 38-A da Lei 9.605/98 e, em relação a este, oferecia proposta de suspensão 

condicional do processo. 

 

2.2.6 Ação penal nº 0000187-39.2009.805.0111: 

• O Ministério Público Estadual em Itabela faz a acusação, contra a Veracel e outros réus de suposto 

uso de floresta de mata atlântica com infração às normas de proteção. 

• 27/07/09: denúncia recebida. 

• 25/03/10: defesa prévia de um dos réus. 

• 12/08/11: defesa prévia da Veracel e outro réu. 

• 03/08/11: citação da Veracel e outro réu.  

• 17/04/12: a audiência, designada foi cancelada, pois a defesa do outro réu alegou inversão na 

colheita da prova, o que poderia gerar nulidade processual. 

 

2.2.7 Ação penal nº 0001405-67.2010.805.0079: 

• O Ministério Público Estadual em Eunápolis faz a acusação, contra a Veracel e outros réus de 

suposta operação sem licença ambiental. 

• 16/03/10: distribuição. 

• 09/04/10: denúncia recebida. 

• 17/05/10: citação Veracel. 

• 18/06/10: defesa prévia da Veracel. 

• 30/06/10: defesa prévia de outro dos réus. 

• 08/09/10: defesa prévia de outro dos réus. 

• 14/09/10: defesa prévia de outro dos réus. 

• 05/11/10: defesa prévia de outro dos réus. 

• 13/05/11: defesa prévia de outro dos réus. 

• 28/05/12: protocolo de pedido de prescrição da pretensão punitiva em abstrato de um dos réus. O 

réu atingiu a idade de setenta anos no dia 27/05/2012, fato que fez o prazo prescricional ser 

reduzido pela metade. Diante da demora do Juiz de 1a Instância, o réu impetrou habeas corpus, 

requerendo o reconhecimento da prescrição. 
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• 10/09/12: indeferido o reconhecimento da prescrição punitiva em relação ao réu, bem como o 

requerimento de exclusão do promotor do rol de testemunhas. 

• 25/09/12: outro réu requereu a extinção de punibilidade, vez que lhe foi concedida licença 

ambiental pelo INEMA.  

• 29/08/12: designada audiência de instrução e Julgamento para as 14h00, cancelada sob alegação 

de excesso de trabalho no Juízo Eleitoral. 

 

2.2.8 Ação penal nº 0000901-62.2010.805.0111: 

• O Ministério Público Estadual em Porto Seguro faz a acusação, contra a Veracel e outros réus de 

suposto uso de floresta de mata atlântica com infração das normas de proteção aplicáveis. 

• 09/09/10: distribuição. 

• 20/09/10: denúncia recebida. 

• 25/10/10: defesa prévia de um dos réus. 

• 16/06/11: defesa prévia da Veracel e de outros dois réus. 

• 17/08/12: defesa prévia de outros dois réus. 

 

2.2.9 Ação penal nº 0009822-31.2010.805.0201: 

• O Ministério Público Estadual em Porto Seguro faz a acusação, contra a Veracel e outros réus de 

suposto uso de floresta de mata atlântica com infração das normas de proteção aplicáveis. 

• 17/09/10: distribuição. 

• 11/07/11: defesa prévia de dois réus. 

• 05/10/11: despacho determinando que seja certificado se todos os réus foram citados e, após, que 

o MP se manifeste se tem interesse na celebração de um TAC. 

• 30/03/12: proferido despacho para vistoria na área para que se esclareça se a plantação inclui área 

da reserva legal.  

• 17/05/12: o oficial de justiça devolveu o mandado atestando que não existe eucalipto na área de 

reserva legal. 

 

2.2.10 Ação penal nº 0000223-89.2011.805.0118: 

• O Ministério Público Estadual em Itagimirim faz a acusação, contra a Veracel e outros réus, de 

suposta prática dos delitos previstos nos artigos 48, 67 e 68 da Lei nº 9.605/98 (impedir ou dificultar 

a regeneração de florestas, concessão de licença irregular por funcionário público e deixar de 

cumprir obrigação de relevante interesse ambiental). 

• 04/08/11: distribuição. 

• 24/08/11: denúncia recebida. 

• 21/09/11: defesa prévia de um dos réus. 

• 21/10/11: defesa prévia de um dos réus. 

• 25/01/12: defesa prévia de um dos réus. 

• 24/04/12: defesa prévia de um dos réus e da Veracel. 

• 05/09/11: expedido mandado de citação e cartas precatórias.  
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• 31/05/12: aberta vista ao Ministério Público. 

 

2.2.11 Ação penal nº 0001057-79.2012.805.0111: 

• O Ministério Público Estadual em Itabela faz a acusação, contra a Veracel e outros réus, de 

suposta prática dos delitos previstos nos artigos 46, § único, 67 e 68, todos da Lei nº 9.605/98 

(ausência de licença válida, concessão de licença irregular por funcionário público e deixar de 

cumprir obrigação de relevante interesse ambiental). 

• 10/07/12: distribuição. 

• 19/09/12: denúncia recebida. 

 

2.3 Mandados de segurança relacionados a leis ambie ntais municipais de restrição de uso 

2.3.1 Mandado de segurança nº 0000185-90.2009.805.0201: 

• A Veracel entrou com mandado de segurança contra o Prefeito Municipal de Porto Seguro 

solicitando que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal n.786/08, que proíbe o 

plantio, expansão de plantio existente, corte, extração ou replantio de eucalipto no Município de 

Porto Seguro. 

• 09/01/09: distribuição. 

• Liminar deferida para suspender os efeitos da lei.  

• O MP manifestou-se pela denegação da segurança.  

• Sentença denegando a ordem e revogando a liminar. 

• Recurso de apelação da Veracel: recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, inclusive no sentido 

de manter em vigor a liminar, até decisão de segunda instância. Aguardando intimação pessoal do 

MP, para contra-arrazoar a apelação. 

 

2.3.2 Mandado de segurança nº 0000107-25.2007.805.0118: 

• A Veracel entrou com mandado de segurança contra o Prefeito Municipal de Itagimirim solicitando 

que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 177/07, que proíbe: a) o plantio, 

replantio e fomento de eucalipto, e outras essência exóticas num raio de cinco km do perímetro 

urbano do Município de Itagimirim e também do Povoado de União Baiana;  

b) o plantio de eucalipto a partir de vinte metros das margens das estradas vicinais do Povoado de 

União Baiana, e de dez metros nas demais estradas vicinais no âmbito do Município de Itagimirim – 

Bahia; c) o plantio de eucalipto numa extensão de duzentos metros a partir das margens dos 

cursos d’água, contornos de lagos ou reservatórios naturais, artificiais e nas nascentes, mesmo nos 

chamados “olhos d’água”, seja qual for à situação topográfica. 

• 20/07/07: distribuição. 

• Liminar deferida para suspender os efeitos da lei. 

• Sentença julgando improcedente o mandado, fundamentando tratar-se de lei em tese, não se 

constituindo o Mandado de Segurança como medida cabível. 
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• Recurso de apelação: dado provimento parcial, no sentido de reconhecer o cabimento do mandado 

de segurança, determinando a baixa dos autos e o exame do mérito pelo juízo de primeira 

instância. 

• 17/05/12: publicado despacho no qual o juiz se declara suspeito por motivos de foro intimo, 

determinando o encaminhamento dos autos ao seu sucessor legal. 

 

2.3.3 Mandado de segurança nº 00001931-50.2007.805.0043: 

• A Veracel entrou com mandato de segurança contra o Prefeito Municipal de Canavieiras solicitando 

que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 826/2007, que proíbe o plantio 

maciço de eucalipto em todo o território do município de Canavieiras. O decreto 60/2008, 

conceituou a expressão "plantio maciço de eucalipto, prevista no Art. 1º da Lei Municipal nº 

826/07", para constar que o mesmo se refere à monocultura, plantio exclusivo do eucalipto no 

imóvel agrícola, não se configurando tal situação quando a este plantio estiverem associadas 

outras lavouras na propriedade. 

• 18/10/07: distribuição. 

• Os autos ficaram desaparecidos por mais de dois anos sem apreciação do pedido liminar. 

• 23/03/12: despacho determinando que o autor manifeste interesse no prosseguimento do feito. 

• 29/05/12: protocolo de petição solicitando novamente a apreciação da liminar. 

 

2.4 Ações discriminatórias 

2.4.1 Ação discriminatória nº 0000627-97.2010.805.0079: 

• O Estado da Bahia pretende pleitear a desapropriação de áreas da Veracel com base no relatório 

do CDA que declarou uma área de 1.333,9450 ha sem titulação (Fazenda São Caetano), de uma 

área total de 1.995,4699 ha. A conclusão do CDA foi utilizada como fundamento para interposição 

da demanda. 

• 09/02/10: distribuição. 

• 26/10/10: ocorreu audiência na qual foi deferido prazo de sessenta dias para as partes tentarem 

compor um acordo. 

• 09/11/10: contestação. 

• 22/09/11: devolução dos autos pelo Procurador do Estado. 

• 31/01/12: houve a carga dos autos pelo Ministério Público.  

• 03/07/12: devolvidos os autos e protocolado parecer do MP. 

• As áreas se encontram em negociação para destinação a assentamentos de movimentos de luta 

pela terra. 

 

2.4.2 Ação discriminatória nº 0005819-67.2009.805.0201: 

• O Estado da Bahia pretende pleitear a desapropriação de áreas da Veracel com base no relatório 

do CDA que declarou uma área de 905,9850 ha sem titulação (Fazendas Serro Azul), de uma área 

total de 2.534,8424 ha. A conclusão do CDA foi utilizada como fundamento para interposição da 

demanda. 
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• 13/03/09: distribuição. 

• 06/07/09: contestação. 

• 05/03/10: aberta vista para réplica. 

• 13/08/10: carga pelo Procurador do Estado. 

• As áreas se encontram em negociação para destinação a assentamentos de movimentos de luta 

pela terra. 

 

2.5 Ações trabalhistas 

2.5.1 Ação civil pública nº 151600-15.2009.5.05.0511: 

• O Ministério Público do Trabalho de Eunápolis pleiteia contra a Veracel a condenação pela ilicitude 

da terceirização das atividades de florestamento e reflorestamento em terras próprias e de 

produtores florestais. 

• 31/07/09: distribuição. 

• 04/08/09: citação. 

• 15/10/09: audiências de conciliação frustradas e oferecimento de contestação. 

• 06/04/10: conciliação frustrada e oitiva de testemunhas. 

• 15/10/09: contestação. 

• 12/08/10: sentença determinando a suspensão de todas as atividades terceirizadas de 

florestamento e reflorestamento da Veracel e de seus produtores florestais em 180 dias, sob pena 

de multa diária e pagamento de indenização de dois milhões de reais. 

• 14/09/10: decisão dos Embargos de Declaração, julgados improcedentes, mas com efeito 

suspensivo para o início de contagem do prazo de cumprimento da sentença. 

• 23 e 24/09/10: recursos da Veracel, como ré, das prestadoras de serviço e de 26 produtores 

florestais, como terceiros interessados. Recurso recebido em 05/10/10, nos efeitos devolutivo e 

suspensivo. 

• 11/11/10: MPT apresentou contrarrazões e interpôs recurso adesivo.  

• 22/03/11: protocoladas as contrarrazões ao recurso adesivo. Aguardando autuação das 

contrarrazões apresentadas e remessa para o TRT da 5ª Região. 

• 13/12/11: recurso ordinário julgado, sendo acolhida a preliminar suscitada pela Veracel de 

incompetência absoluta do juízo de Eunápolis e determinada a remessa dos autos para uma das 

varas do trabalho de Salvador. 

• 09/02/12: foi certificado o trânsito em julgado da decisão e baixados os autos para primeira 

instância. 

• 17/05/12: o MPT peticionou informando que interpôs, tempestivamente, embargos de declaração 

contra o teor do acórdão, requerendo, por fim, a remessa dos autos ao TRT para processamento e 

apreciação dos embargos, o que foi deferido. 

• 14/06/12: autos remetidos ao TRT. Negado provimento aos embargos de declaração do MPT. 

 

2.5.2 Ação civil pública nº 0151700-67.2009.5.05.0511: 
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• O Ministério Público do Trabalho de Eunápolis pleiteia contra a Veracel a condenação para realizar 

melhorias no ambiente de trabalho, especialmente no núcleo florestal e de colheita, bem como para 

pagar indenização em valor não inferior a cinco milhões de reais. 

• 31/07/09: distribuição. 

• 04/08/09: citação. 

• 18/12/09: liminar, determinando cumprimento dos pedidos em 120 dias, entre eles o de suspender 

o prêmio de produção da operação de colheita e de aumentar intervalo de descanso para dez 

minutos/hora. 

• 28/02/10: mandado de segurança da decisão suspendendo a liminar, ao qual o MPT interpôs 

agravo regimental, não conhecido pelo TRF. 

• 06/04/10: audiência de conciliação frustrada. Nova audiência designada para 10/01/11, de forma a 

aguardar laudo técnico da FUNDACENTRO, ocasião em que foi verificada a inaplicabilidade do 

laudo técnico e a falta de documentos, bem como uma possibilidade de conciliação, resultando em 

nova audiência designada para 10/05/11 (suspensa por requerimento das partes, deferido em 

04/04/11). 

• 19/01/11: contestação. 

• 28/04/11: a Veracel e o MPT, em reunião realizada neste dia, decidiram pela necessidade de 

análises ergonômicas das operações do viveiro e da colheita (operadores de máquinas da 

Havester e Forwarder). A Veracel, com anuência e participação do MPT, contratou empresa para 

elaboração do laudo ergonômico.  

• 07/11/11: foi protocolada cópia do laudo de ergonomia no MPT. A Veracel está efetuando 

audiências/contatos com o MPT, a fim de compor um acordo administrativo, o qual será 

homologado judicialmente nos autos da ACP, caso as partes cheguem a um consenso sobre seus 

termos. 

• 14/06/12: Despacho determinando o sobrestamento do feito por 120 dias. O CESAT, a pedido do 

MPT, está elaborando novo laudo ergonômico para as operações do viveiro e da colheita. 

 

2.5.3 Ações trabalhistas individuais contra a Veracel: 

No momento da auditoria o EMF possuía 708 trabalhadores com 1066 ações contra a Veracel. Deste total, 

108 são funcionários próprios e 600 são trabalhadores de diversas empresas prestadoras de serviços. 

Computam-se 24 ações que pleiteiam diretos vinculados a doenças adquiridas durante o desenvolvimento 

das atividades (LER/DORT); 287 ações em que os trabalhadores exigem reconhecimento de direito a 

insalubridade e /ou periculosidade; oito ações referentes a direitos baseados em acidente de trabalho; e 

680 referentes a direitos diversos como equiparação de função, horas extras, férias, danos morais, danos 

materiais, e outros. 

No ano de 2012 foram computadas 246 ações abertas sendo: 03 referentes a doenças ocupacionais; 97 

requerendo direitos referentes a periculosidade e insalubridade; e 146 referentes a direitos diversos de 

equiparação de função, horas extras, férias, danos morais, danos materiais e outros. 
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Dado o número de trabalhadores do empreendimento e de suas EPS e ao fato de que várias ações são 

replicadas sem necessidade específica por estratégia dos advogados pleiteantes, este volume de ações é 

considerado tolerável. 
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4. INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO CLIENTE 

4.1 Descrição da propriedade e posse da terra. 
O exame dos documentos apresentados pelo empreendimento permitiu constatar que a grande maioria 
dos imóveis da unidade de manejo florestal é devidamente fundamentada em títulos legítimos emitidos 
junto a Cartórios de Registro de Imóveis nos municípios da região. 
Os imóveis restantes, cujos títulos estão registrados em Cartórios de Títulos e Documentos, vêm sendo 
submetidos a uma análise mais aprofundada por parte do empreendimento e não foram incluídos, por 
abordagem de precaução, ao escopo de certificação até a finalização da referida análise. Este 
tratamento foi adotado também para todas as áreas que constituem objeto de ocupação pelos 
movimentos sociais de luta pela terra e se encontram em processo de desocupação ou negociação para 
a implantação de assentamentos (ver detalhes sobre as áreas excluídas do escopo de certificação no 
item 1.2 do presente relatório). 
4.2 Contexto legal e de regulamentação governamenta l 
As áreas da UMF candidata à certificação localizam-se no sul do Estado da Bahia, com sede no 
Município de Eunápolis. 
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, pelo órgão ambiental estadual (INEMA – Instituto do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos na Bahia), com o auxílio da Polícia Florestal (ou Ambiental) estadual nas atividades de 
fiscalização. 
No contexto administrativo agrário/fundiário, atuam o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária) na esfera Federal e o órgão estadual (CDA – Conselho de Desenvolvimento Agrário). 
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 
Geologia e relevo: 
Quanto aos aspectos lito-estratigráficos, a área do empreendimento possui limites ao norte com as 
litologias integrantes do Grupo Rio Pardo e do Cinturão Itabuna. A oeste e ao sul ocorrem o domínio do 
Cinturão Itabuna e dos micaxistos da região de Itagimirim. A leste é limitada pelas seqüências que 
compõem o Grupo Barreiras e os sedimentos fluviomarinhos da área litorânea. O Grupo Barreiras é a 
unidade litológica de maior expressão na área estudada . É encontrado desde a região de Itapebi, 
Eunápolis e Guaratinga próximo à extremidade oeste, até a faixa litorânea na extremidade leste, 



 

FM-02 19 Abril 2012  Página 159 de 164 

mostrando largura máxima de exposição da ordem de oitenta km e média de quarenta km. Apresenta um 
relevo de tabuleiros de topo plano e/ou abaulado, localmente dissecado pelas bacias hidrográficas 
principais em diferentes graus de densidade e aprofundamento. Suas altitudes alcançam valores de cem 
metros e decrescem suavemente em direção ao litoral, onde formam falésias e paleofalésias. 
Na área de influência do empreendimento florestal são identificados dois compartimentos regionais de 
relevo: Planalto Costeiro e Planalto Pré-Litorâneo. O Planalto Costeiro está associado ao relevo de topos 
tabulares do Grupo Barreiras, que se estende margeando o litoral desde o norte de Canavieiras, onde 
atinge larguras de trinta a quarenta km, até o limite sul da área, na região de Porto Seguro – Eunápolis e 
Prado – Itamarajú, onde alcança larguras da ordem de oitenta km. O Planalto Pré-Litorâneo está 
associado a relevos de topos planos com serras e maciços montanhosos. Este compartimento mostra 
uma passagem gradual para o planalto costeiro e estende-se na área do empreendimento desde o limite 
norte até o sul na região de Guaratinga, onde se prolonga por mais de oitenta km para o sul. 
Clima e hidrografia: 
A precipitação média anual na região é de 1.200 mm, com extremos de 1.600 mm junto ao litoral e de 
novecentos mm no setor noroeste da área certificada. A distribuição das chuvas é favorável à cultura de 
eucalipto em grande parte da área, praticamente sem meses secos ou déficit hídrico, exceto na região 
noroeste. A temperatura média é de 24 ºC, com pequena amplitude térmica. Segundo Köppen, o clima 
da região é classificado em dois tipos: 
- Af: chuvoso, quente e úmido, característico do litoral, envolvendo uma faixa de aproximadamente 50 
km de largura, com precipitações elevadas, variáveis entre novecentos a dois mil mm anuais e 
temperatura média de 23,8 ºC; e 
- Am: formando uma estreita faixa paralela à anterior, também quente e úmido, mas com precipitações 
inferiores à tipologia Af, porém compensadas pela elevada média anual. 
Em sua maioria os rios da região têm direção geral de oeste para leste, desaguando no Oceano 
Atlântico. As bacias presentes na região de influência da Veracel são as dos rios: Barra, Buranhém, 
Caraíva, Frades, Jequitinhonha, João de Tiba, Jurema, Pardo, Salsa, Santo Antônio, Setiquara, 
Sucuriúba e Trancoso. 
Solos: 
Predominam nas áreas viáveis para reflorestamento solos da classe Argissolos Amarelos, apresentando 
horizonte B textural, com muitas derivações nas classes texturais, desde arenosos a muito argilosos, 
com ocorrência freqüente de camada adensada em subsuperfície com alto grau de coesão. São, na 
maior parte das vezes, altamente susceptíveis à compactação se manejados de forma intensiva e sob 
condições de elevada umidade. 
Meio biótico: 
O Extremo Sul da Bahia está inserido no domínio da Floresta Ombrófila Densa (Floresta Atlântica). A 
região conserva ainda a parcela mais significativa deste bioma no Nordeste do Brasil, apresentando uma 
grande riqueza de fauna e flora, fato comprovado pela sua inserção no Corredor Central da Mata 
Atlântica, uma das áreas prioritárias para recuperação da Floresta Atlântica brasileira. A região conta 
com várias unidades de conservação, como o Parque Nacional de Monte Pascoal, a Estação Ecológica 
do Pau Brasil, o Parque Nacional do Pau Brasil, localizado em Porto Seguro, com 9,2 mil hectares, e o 
Parque Nacional do Descobrimento, em Prado, com 21 mil hectares. A paisagem da região é 
caracterizada pela existência de fragmentos de Mata Atlântica de diversos tamanhos e com diferentes 
graus de conservação. Considerando a alta diversidade da fauna característica da área do Corredor 
Central da Mata Atlântica, a região possui grande representatividade e riqueza de espécies, incluindo 
espécies raras, ameaçadas, endêmicas ou até mesmo novas espécies. 
4.4 Contexto socioeconômico 
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As atividades de reflorestamento com a finalidade de produção de madeira para a fabricação de celulose 
utilizam em regra grandes extensões de áreas, ocasionando diferentes impactos socioeconômicos. O 
processo de desenvolvimento histórico e econômico regional configurou uma concentração de terras 
voltadas à atividade, pertencentes principalmente à Veracel. 
A região onde está inserido o empreendimento florestal está integrada à Costa do Descobrimento e tem 
como principais atividades econômicas, além do turismo e da produção de madeira de eucalipto para 
celulose, a pecuária e o plantio de cacau. Devido às características da região e às técnicas empregadas, 
essas atividades têm um baixo rendimento por hectare e baixa capacidade de geração de emprego. 
Atualmente a população residente na região de entorno da empresa, na sua maioria, reside em áreas 
urbanas. O nível de renda per capita é inferior à média do sul da Bahia e a estrutura de serviços de 
saneamento e saúde não é suficiente para atender toda demanda. Podem-se citar outras fragilidades 
sociais que contribuem para inibição do desenvolvimento social como: indicadores educacionais abaixo 
da média estadual; drogas, prostituição e criminalidade em crescimento; e fragilidade institucional de 
atores públicos e privados na região. 
4.5 Trabalhadores 
Número de trabalhadores incluindo empregados, tempo  parcial ou trabalhadores sazonais: 
Total de trabalhadores 2.748 Trabalhadores (detalhe abaixo) 
- Trabalhadores de tempo integral próprios (a:b) 552 Homens 130 Mulheres 
- Trabalhadores de tempo integral terceirizados (c:d) 1.874 Homens 192 Mulheres 
- Trabalhadores próprios de tempo parcial (e:f) 0,0 Homens 0,0 Mulheres 
- Trabalhadores terceirizados 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 12 meses) 36 
Número de fatalidades (últimos 12 meses) 0 
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ANEXO I - Resumo público do plano de manejo 

1. Os principais objetivos de manejo florestal são:  

Objetivo principal: Abastecer a unidade industrial com madeira de eucalipto em regime sustentável, 
baixo custo e alta qualidade. 

Objetivo secundário: 

Garantir a base de terras para as plantações de eucalipto; 
Alcançar excelência na silvicultura e no suprimento; 
Aprimorar as técnicas e ferramentas de planejamento; 
Buscar o contínuo melhoramento genético e das condições de nutrição dos solos; 
Utilizar as melhores práticas ambientais, sociais, de saúde e segurança; 
Promover parcerias com produtores florestais. 

Composição da floresta: 

Os plantios da Veracel Celulose S.A. são formados em sua totalidade por clones de eucalipto obtidos a 
partir do cruzamento das espécies Eucalyptus grandis e Eucalyptus urophylla. 
Descrição do (s) sistema (s) silvicultural (is) utilizados: 

As mudas são produzidas pelo método de miniestaquia, em viveiro próprio, localizado em Eunápolis, com 
capacidade para produzir até 24 milhões de mudas/ano. A Veracel também adquire mudas de terceiros 
para complementar os plantios. 
A técnica utilizada para plantio das mudas é a de cultivo mínimo, que visa reduzir ao máximo a interferência 
no solo, protegendo-o contra erosão, mantendo sua umidade e evitando o assoreamento dos cursos 
d’água. 
Após o plantio são iniciadas as atividades de manutenção do primeiro ano, que incluem controle de 
formigas cortadeiras, capina química na linha e entrelinha de plantio e adubação de cobertura (seis meses 
após plantio). 
Após o primeiro ano, tem início a fase de manutenção florestal, que se prolonga até o final do ciclo da 
floresta. Nesse período, o monitoramento de formigas cortadeiras é realizado por equipes especializadas, 
talhão a talhão, a cada seis meses. Verificada a infestação, é recomendada a dose de isca formicida (base 
sulfluramida) para o controle. O objetivo do monitoramento é otimizar o uso de formicida, adequando-se a 
dose ao mínimo necessário para cada talhão. 
A operação de capina química, que utiliza o glifosato como princípio ativo, é realizada quando constatada a 
infestação de plantas daninhas na área. Em média são realizadas duas capinas químicas na área total 
durante todo o período de manutenção da floresta. Porém, dependendo do porte e tipo de planta daninha 
presente na área, apenas uma roçada em área total é suficiente. 
2. Sistema silvicultural Área florestal sobre cada 

tipo de manejo 
Manejo de corte com idade uniforme 83.546 ha 
   Corte raso (área a ser manejada com corte raso) 83.546 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 

3. Operação florestal  
3.1 Métodos e equipamentos de colheita 
utilizados: O sistema utilizado é o conjunto harvester e forwarder. 

3.2 Estimativa de sustentabilidade máxima para as espécies comerciais:    21 anos. 
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.). 
Para apoiar o planejamento florestal, a Veracel realiza inventários florestais contínuos, para possibilitar a 
construção de modelos matemáticos capazes de estimar o volume estocado e futuro. O inventário tem início 
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quando a floresta completa dois anos de idade, com a instalação de parcelas permanentes retangulares, 
contendo 22 árvores. A intensidade amostral é de uma parcela para cada quinze hectares. As parcelas são 
medidas anualmente até um ano antes da colheita. 
Adicionalmente, para garantir uma melhor gestão das áreas que serão colhidas, realiza-se o Inventário pré-
corte, no máximo três meses antes da colheita e com uma intensidade amostral de uma parcela a cada três 
hectares. 
3.4 Estrutura organizacional e responsabilidades gerenciais, do nível hierárquico superior ao operacional 
(como a gestão é organizada, quem controla e toma das decisões, contrato dos empreiteiros, previsão de 
treinamento, etc.): 
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3.5 Estrutura das unidades florestais (divisões das áreas florestais em unidades de manejo, etc.). 
As áreas florestais da Veracel Celulose S/A constituem uma única unidade de manejo, dividida em projetos 
(ex.: Projeto Copaíba, Projeto Cedro). Estes são agrupados em cinco blocos (Região Norte, Região Central 
A, Região Central B, Região Oeste e Região Sul), com o objetivo de facilitar a logística de vistorias e 
levantamentos. 
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). 
A empresa realiza o monitoramento florestal continuado, com objetivo de integrar e melhorar o desempenho 
das áreas de Proteção Florestal e Segurança Fundiária, e conservar as áreas de mata nativa presentes na 
unidade de manejo. O modelo de trabalho adotado consiste no planejamento e no monitoramento das áreas 
florestais da empresa todos os dias do ano, por meio de cinco equipes e estrutura de apoio como 
caminhonetes, quadriciclos e coletores de dados informatizados. Além disso, a empresa possui treze torres 
para detecção de incêndios florestais. Para a rotina de monitoramento foram cadastrados os seguintes 
módulos de ocorrências: 
�  monitoramento de formigas cortadeiras; 
�  monitoramento de incêndios florestais; 
�  monitoramento de pragas e doenças ocasionais; 
�  monitoramento de plantas daninhas; 
�  levantamento das condições de estradas e aceiros (erosão); 
�  problemas de invasão de pessoas; 
�  invasão de animais em áreas de plantio e APP; 
�  caça e pesca predatória; 
�  roubo de madeira nativa; 
�  presença de lixo agrícola e urbano; e outros. 
A Veracel também realiza o monitoramento de fauna e flora, para melhor avaliar o estado da conservação 
da biodiversidade em sua área de influência, e o monitoramento edáfico/hídrico teve inicio em 2008 sendo 
realizado em quatro campanhas. Desde 2009 o monitoramento foi anual. 
3.7. Estratégias de gestão para a identificação e proteção de espécies raras, ameaçadas e em perigo de 
extinção. 
A Veracel realiza o monitoramento de fauna e flora nas seis AAVC, indicando a presença de espécies 
endêmicas e ameaçadas de extinção. Para a fauna, são monitorados os grupos dos mamíferos, das aves e 
das formigas. 
3.8 Medidas de proteção ambiental, i.e. zonas tampão para riachos, áreas ripárias, etc., espécies e/ou 
habitats raros, ameaçados ou em perigo de extinção. 
Na RPPN Estação Veracel existe o Sistema de Proteção Física, que é realizado de forma sistemática 
através de ronda geral e de monitoramento detalhado nos blocos. A Estação Veracel conta ainda com a 
parceria da CIPPA (Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental) e IBAMA para intensificar 
as ações de fiscalização. Além disso, é realizada a manutenção de infraestrutura e o controle de espécies 
exóticas. As áreas vizinhas sem floresta nativa são cercadas com o intuito de reduzir a invasão antrópica e 
evitar o acesso de gado, e consequentemente evitar a disseminação de espécies exóticas e parasitas. A 
manutenção das estradas é realizada anualmente para melhorar as atividades de fiscalização, bem como 
contribuir para o controle de erosões. 
Nas AVC foi iniciado em 2012 o programa de proteção física, onde monitores ambientais atuam também de 
forma sistemática, bem como na RPPN. Estas áreas estão incluídas no PTEAS – Projeto Técnico 
Econômico Ambiental e Social, para o planejamento da colheita do eucalipto no entorno. 
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