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COMUNICADO PÚBLICO 
 

Proposta de excisão de áreas do escopo de certificação FSC® do manejo 

florestal da 

ASPEX - Associação dos Produtores de Eucalipto do Extremo Sul da 

Bahia - G1, com sede no município de Eunapolis, estado de Bahia, Brasil. 

(07 de junho de 2022) 
 

Introdução - O Imaflora está conduzindo o processo de 

excisão de áreas do escopo de certificação  FSC® do manejo florestal da ASPEX - Associação 

dos Produtores de Eucalipto do Extremo Sul da Bahia - G1, com sede na Avenida Demétrio 

Couto Guerrieri, 285 - Centro, Eunápolis, Bahia, Brasil 

 

O Imaflora é uma entidade credenciada pelo Forest Stewardship Council® - FSC® e esta 

excisão de áreas seguirá procedimentos aprovados pelo FSC. 

 

Proposta de Excisão - A proposta para a excisão abrange 2.222,62 ha. 

Abaixo está as área que será excluída do escopo e sua respectiva justificativa: 

 

Produtor 
COD 
PPF 

Município 

Áreas 
(ha) Motivo da exclusão 

Total 

6. Arley 
Francisco 
Vescovi 

F078 Mascote 1.111,46 

O produtor deseja não mais permanecer em 
tal grupo dado ao alto custo para manter-se 
certificado x valor pago em bonificação pelo 

mercado, tornando instável o tripé da 
sustentabilidade no que tange o financeiro. 

Euclides 
Martins 

Chagas e 
outros 

F075 Guaratinga 131,6 

O produtor deseja não mais permanecer em 
tal grupo dado ao alto custo para manter-se 
certificado x valor pago em bonificação pelo 

mercado, tornando instável o tripé da 
sustentabilidade no que tange o financeiro. 

Gilmar 
Antonio 
Bertoldi 

F070 Itabela 745,79 

O produtor deseja não mais permanecer em 
tal grupo dado ao alto custo para manter-se 
certificado x valor pago em bonificação pelo 

mercado, tornando instável o tripé da 
sustentabilidade no que tange o financeiro. 

Gustavo 
Balestrero 
Zanandrea 

F083 Itabela 233,77 

O produtor deseja não mais permanecer em 
tal grupo dado ao alto custo para manter-se 
certificado x valor pago em bonificação pelo 

mercado, tornando instável o tripé da 
sustentabilidade no que tange o financeiro. 

TOTAL ________ ________ 2.222,62   
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Etapas e cronograma do processo de excisão 
 Consulta pública a partes interessadas - inicia no dia 07 de junho de 2022 e estende-se 

durante todo o processo de excisão de áreas. 

 Finalização do processo - após a consideração de comentários das partes interessadas 

o Imaflora prosseguirá com o processo final de excisão de áreas junto aos registros formais 

do empreendimento no banco de dados do FSC. 

 Contribuições de partes interessadas - como parte do processo de excisão de áreas, 

partes interessadas são convidadas a oferecer comentários e opiniões sobre o manejo 

florestal do empreendimento, com relação ao cumprimento do padrão FSC sob escopo da 

avaliação, bem como com relação ao manejo e proteção de atributos de alto valor de 

conservação presentes nas áreas florestais. As contribuições, confidenciais ou não, são 

bem-vindas nos formatos mais simples e adequados à conveniência das partes interessadas. 

As opções de contribuição são as seguintes: 

1. Contatos telefônicos com o responsável do processo ou com a equipe de apoio do Imaflora. 

 

2. Submissão de comentários escritos por correio (endereço abaixo) ou e-mail para o 

responsável do processo ou para o Imaflora. Os comentários serão mantidos confidenciais e 

somente serão utilizados para a finalidade de avaliação do empreendimento, salvo orientação 

contrária da parte interessada. 

 

A fonte de qualquer informação fornecida será mantida confidencial, disponível somente para 

as equipes do FSC e do Imaflora. 

 

Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola 

Certificação Florestal 

Página eletrônica: www.imaflora.org  

Estrada Chico Mendes, 185 - Bairro Sertãozinho. 

CEP 13426-420. 

Piracicaba - SP - Brasil 

Tele/fax: (19) 3429-0800  

Correio eletrônico: consultapublica@imaflora.org  

Responsável pelo processo: Ellen Keyti Cavalheri / (19) 3429-0859 / ellen@imaflora.org 

 
 

 
 

http://www.imaflora.org/
mailto:consultapublica@imaflora.org

