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RESUMO 

O Bureau Veritas Certification (BVC) é um organismo de certificação reconhecido 

pelo INMETRO, que atua como organismo acreditador e é atualmente responsável 

por executar os procedimentos de auditorias anuais pelos próximos 05 anos na 

empresa ASPEX- Associação dos Produtores de Eucalipto no Extremo Sul da 

Bahia.Essas auditorias são feitas para avaliar as atividades relacionadas ao à 

gestão florestal de acordo com os Princípios e Critérios do CERFLOR, NBR 

14.789/2012.  

A empresa ASPEX produz madeira de eucaliptos através de fomentos para a 

VERCEL CELULOSE S.A . A VERACEL CELULOSE através de seu programa de 

fomento florestal, através de contratos de compra e venda de madeiras, induziu 

proprietários rurais a implantarem em suas propriedades plantios de eucaliptos, 

como fonte alternativa para ornecimento de matéria prima para sua fábrica de 

celulose. 

Os proprietários rurais aqui denominados PPF, cederam suas terras e os plantios 

foram realizadas dentro das técnicas preconizadas pela empresa. Nesta auditoria 

foram auditados os processos de licenciamento ambiental, programa de saúde de 

saúde e segurança do trabalho , nas propriedades onde existem funcionários, 

processo de regularização fundiária, com reserva legal, áreas de preservação 

permanente, gerenciamento de resíduos gerados nas propriedades, 

monitoramento de fauna e flora, monitoramento de recursos hídricos e o 

relacionamento com as comunidades. 

O escopo de Certificação compreende uma área de 11.149,84 há com 43 unidades 

de manejo representadas por 43 unidades de fomentos. 

As auditorias feitas pelos auditores do BV durante os dias 09.09, 10.09, 11.09, 

12.09 e 13.09 de 2013, basearam-se na adaptação do Padrão Normativo NBR 

14.789:2012 – Manejo Florestal Sustentável–Princípios, critérios e indicadores 

para plantações florestais conhecido como CERFLOR, elaborado pela ABNT - 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

A equipe de auditoria avaliou todos os requisitos do padrão e constatou que o 

Grupo 5 da ASPEX atende às exigências em suas unidades de gestão. Apesar de 

04 (quatro) não conformidades menores serem levantadas, o sistema de gestão 

está sendo implementado de forma adequada nas áreas cobertas pelo escopo do 

certificado. A empresa deverá apresentar as ações corretivas pertinentes a estas 

não conformidades menores na próxima auditoria de manutenção.. 

Este relatório apresenta as observações dos auditores coletadas durante as 

avaliações de campo, bem como os resultados da consulta pública.  
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1.  INFORMAÇÕES GERAIS 

 
1.1  Histórico da organização 
 

Associação dos Produtores de Eucalipto do Extremo Sul da Bahia - ASPEX  

 

Tendo em vista o aumento da atividade de produção de florestas plantadas de 

eucalipto na região do extremo sul da Bahia, os produtores florestais da região, 

perceberam a necessidade de se organizar em grupo, de modo a compartilhar 

conhecimento, melhores práticas para a atividade, além de fortalecer o mercado 

madeireiro da região. 

 

Dentro deste contexto surge a ASPEX - Associação dos Produtores de 

Eucalipto do Extremo Sul da Bahia - fundada em 26/08/2006, com sede no município 

de Eunápolis /BA. Atualmente a associação reúne mais de 100(cem) associados, 

todos os produtores de eucalipto da região, sendo estes plantios particulares ou 

vinculados a indústrias.  

 

Como missão, a Associação busca atuar no agronegócio do Extremo Sul da 

Bahia, pautados no profissionalismo e embasados no tripé da sustentabilidade. 

Portanto, os produtores associados praticam a atividade rural por meio de processos 

socialmente justos, ambientalmente adequados e economicamente viáveis, posto que 

compete à ASPEX atender aos interesses econômicos de seus associados.   

 

Sobre a estrutura da associação, temos que a ASPEX conta com uma diretoria 

composta por seis membros (presidente, vice-presidente, dois secretários e dois 

tesoureiros) e um conselho deliberativo composto por 07 (sete) membros. 

Segue abaixo a atual composição da diretoria e conselho deliberativo 
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DIRETORIA BIÊNIO 2012-2014 

CARGO NOME 

Presidente Gleyson Araújo de Jesus 

Vice-Presidente Albert Franco Sartório 

1°  Secretário Paulo Koji Eizuka 

2° Secretário Erton Sesquin Sanches 

1° Tesoureiro Érico Bittencourt Shigeto 

2° Tesoureiro José Nivaldo Pianizoli 

 

CONSELHO DELIBERATIVO 

PERIODO CONSELHO NOME 

6 ANOS 

1° Posição Armando Rodrigues Gomes 

2° Posição Antônio Costa Cruz 

3° Posição Celsemy Manoel Andrade 

3 ANOS 

4° Posição Flamarion Souza Matos 

5° Posição Ademir Milanezi 

6° Posição Jair Passamani  

7° Posição Robson de Andrade Costa 

 

Com esta base e com as experiências absorvidas por seus associados a 

Associação percebeu a necessidade de adotar alguns valores para melhoria da 

atividade individual. Assim surgiram os compromissos da ASPEX, os quais pautam a 

atuação de seus associados: 

 

 Crença no associativismo 

 Contribuição ao desenvolvimento sustentável regional 

 Valorização da atividade rural 

 Desenvolvimento das pessoas 

 Competitividade e produtividade das propriedades rurais 

 Responsabilidade socioambiental 

 Respeito às instituições 
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Para assegurar a incorporação destes valores, a ASPEX desenvolve ações para 

que todos os seus associados incorporem princípios e critérios de certificações 

florestais. Neste sentido, no ano de 2010 a ASPEX iniciou um processo de adequação 

e aprimoramento das técnicas de manejo florestal aplicadas por seus associados, o 

que resultou na formação do 1º grupo de produtores que voluntariamente se 

submeteram a um processo de auditoria para certificação florestal, o que ocorreu no 

ano de 2011.  

Este grupo de 16 produtores florestais foi denominado Grupo de Produtores 

Florestais Integrados- G1, que recebeu auditorias de certificação nos meses de 

setembro e outubro, culminando na obtenção dos certificados FSC® e CERFLOR 

emitidos em dezembro/2011. 

Cominado ao processo de aprimoramento das técnicas de seus associados, a 

ASPEX também se percebe um integrante das comunidades em que atua, portanto, 

de acordo com os padrões de Responsabilidade Social, a associação vem realizando 

ações sociais de cunho educacional, capacitação profissional e de saúde, buscando 

contribuir com a região em que opera. Além disso, a ASPEX busca interagir com as 

demais organizações do setor, fazendo parte, inclusive, da câmara setorial florestal, 

fórum florestal da Bahia, entre outros. 

Tendo sido esta uma experiência de diversos ganhos e aprendizados para 

associação e seus associados, a ASPEX tem por objetivo garantir a certificação da 

totalidade dos produtores florestais associados, mantendo assim o seu objetivo de 

aplicar as melhoras práticas de manejo florestal em suas áreas, reafirmando o fato de 

que a ASPEX, prioriza o conceito de sustentabilidade não de forma isolada, mas em 

conjunto com a importância do Associativismo e valorização da atividade rural. 

1.2 Contatos na Organização para o processo de Certificação 
 

Luiz Tápia – Coordenador de Sistema de Gestão Florestal 

E-mail:Luiz.tapia@veracel.com.br 

Rua Floriano Peixoto 266- 

Município :Eunápolis   BA 
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Fone: + 55 73 3166-808 

1.3 Localização e Distribuição de Terras de Florestas Plantadas 
 



 

GRUPO Nº PPF 
Nome do 
Produtor 

Nome da(s) 
Fazenda(s) 

Município 
Volume 

Estimado 
(m³sc) 

 Efetivo 
Plantio 

(ha) 

Reserva 
legal 
(ha) 

Preservação 
Permanente 

(ha) 

Infra-
Estrutura 

(ha) 

 Outros 
Usos 
(ha) 

Área 
Fora do 
Escopo 

(ha) 

 Total do 
Imóvel 

(ha) 

RL 

compensada 

(ha) 

Área total 

certificada 

com RL 

compensada 

(ha) 

5 022 
Industria Com. 
Bebidas Cio da 

Terra Ltda 

Reunidas Cio da 
Terra 

Santa C. 
Cabrália 

98.127 319,22 259,77 253,50 47,01 360,63   1.240,13 
  1.240,13 

5 059 
Ivan Silvistrelli 

Favarato 

Bonita / Bom 
Sossego / Pedra 

Bonita 
Itabela 41.350 123,89 90,03 67,46 12,64 156,12   450,14 

  450,14 

5 066/119 
Santa Ines 

Empreendimentos 
Ltda  

Gameleira Eunápolis 176.458 556,06 612,41 300,17 74,31 1.424,75 94,90 3.062,60 
  2.967,70 

5 067 
Robson de 

Andrade Costa 
Ferro Estrela Eunápolis 64.277 223,39 160,36 97,33 18,08 301,24   800,40 

  800,40 

5 075 
Euclides Martins 
Chagas e outros 

Boa Nova Guaratinga 33.332 127,97 79,27 34,90 8,29 144,57   395,00 
  395,00 

5 089 Ricardo Covre Sempre Viva Itabela 7.797 42,58 18,83 19,14 5,50 29,07 0,15 115,27 
7,67 122,79 

5 096 
Arnaldo Sampaio 

de Lira 
Suíça Itabela 10.578 34,78 26,04 16,92 5,35 42,94   126,03 

  126,03 

5 099 
Angela Maria 

Fadini e outros 
 Seis Corações Guaratinga 61.120 217,71 92,98 57,19 18,67 66,64   453,19 

  453,19 

5 100 
Charles Da Silva 

Virgens 
Esperança e Terra 

Sonhada 
Guaratinga 4.813 15,83 12,94 2,06 2,51 22,34   55,68 

  55,68 

5 102 
Danilo Sette de 

Almeida 
Bom Sucesso 

Santa C. 
Cabrália 

5.888 19,36 9,40 8,17 1,87 8,20   47,00 
  47,00 

5 105 
Fábio Loureiro 

Souto  
Reunidas Nossa 

Senhora de Fátima 
Eunápolis 43.420 138,86 53,83 37,44 12,06 26,91   269,10 

  269,10 
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5 106 
Marcelo Vezon e 

outra  

Boa Esperança, 
Recreio, Primavera, 
Córrego do Mutum 
e Boa Esperança, 

Santa C. 
Cabrália 

28.671 102,12 95,07 61,79 14,18 120,44   393,60 
  393,60 

5 107 Walter Suji Kishi  Bela Vista Mascote 37.184 122,26 72,92 43,27 22,39 102,84   363,68 
  363,68 

5 108 
Erton Sesquim 

Sanchez 
 Sempre Viva 

Santa C. 
Cabrália 

3.130 10,29 2,98 0,63 0,61 0,00   14,51 
  14,51 

5 111 
Evaldo Rui da 

Silva 
 Monte Alto Itagimirim 6.371 20,95 14,11 15,89 2,34 16,98   70,27 

  70,27 

5 112 
Danilo Sette de 

Almeida 
 Boa Sorte Belmonte 11.182 36,77 12,70 1,60 3,39 6,07   60,53 

  60,53 

5 114 
Rubens Vieira 

Ribeiro 
 União A,B e C Canavieiras 90.578 293,54 142,51 107,63 33,19 130,96   707,83 

  707,83 

5 115 
José Lauro 
Sperandio 

 Conjunto São José 
/ Nova Era 

Porto 
Seguro 

24.049 79,07 4,62 15,06 5,72 77,52   181,99 
36,61 218,60 

5 116 
Gransena 

Exportação e 
Comercio LTDA 

 Lorena Itagimirim 161.043 567,42 84,83 217,41 49,68 603,74   1.523,08 
223,78 1.746,86 

5 117 
Diego Nunes 
Seixas Matos 

 Conjunto 
Panorama 

Canavieiras 8.626 30,72 10,45 7,12 3,72 0,18   52,19 
  52,19 

5 120 
Marilene Ferreira 

Santos 
 Santo Antonio 

Santa C. 
Cabrália 

35.611 117,09 42,64 32,80 9,55 8,01   210,09 
  210,09 

5 121 
Gelder Oliveira de 
Aguilar e Esposa 

 Vista Alegre 
Santa C. 
Cabrália 

30.318 92,56 30,51 13,89 8,98 6,59   152,53 
  152,53 

5 122 
Adalberto 
Venturoti e 

Esposa 
 Vera Cruz Guaratinga 32.304 106,22 53,00 51,08 16,51 36,52   263,33 

  263,33 

5 123 Lustrosa Ltda 
 Aleluia / Santo 

Antonio 
Belmonte 153.548 504,86 246,57 153,80 59,44 248,63   1.213,30 

  1.213,30 

5 124 
Concita Souza 

Correia 
 Renascer Itabela 16.467 54,14 23,71 26,65 9,08 3,71   117,29 

  117,29 

5 126 
Naísio Sales 

Braga 
 Laiz Itabela 21.209 64,75 17,37 30,49 12,11 70,27   194,99 

25,39 220,38 
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5 127 
Fernando Oliveira 

Viana e Outros 
 Estancia Planalto Itabela 25.185 81,25 39,20 34,68 10,84 29,85   195,82 

  195,82 

5 129 
Rogerio Macedo 

e Esposa 
Conjunto Colorado Guaratinga 74.131 226,33 131,47 58,62 22,30 56,10   494,82 

  494,82 

5 130 
Karla Macedo e 

Outros 
Monte Castelo Guaratinga 171.850 524,68 273,83 204,82 44,38 298,52   1.346,23 

  1.346,23 

5 131 
Janirio Rodrigues 

de Souza 
 Lua Clara Guaratinga 15.497 50,95 15,49 5,23 3,43 2,00   77,10 

  77,10 

5 132 
Eros Bittencourt 

Shigueto 
Olhos D'Agua Belmonte 16.346 53,74 23,20 15,00 5,60 18,31   115,85 

  115,85 

5 133 
Diego Nunes 
Seixas Matos 

Conj. Boa Vista Canavieiras 7.133 23,45 15,71 5,25 5,38 28,72   78,51 
  78,51 

5 134 
Diego Nunes 
Seixas Matos 

Santo Antônio Canavieiras 11.647 35,56 21,11 8,79 6,22 33,41   105,09 
  105,09 

5 135 
Fábio Loureiro 

Souto  
Conj. Refúgio Canavieiras 13.004 42,76 0,00 6,53 4,77 4,22   58,28 

11,70 69,98 

5 136 
Diego Nunes 
Seixas Matos 

Stº Antônio Belmonte 10.587 34,81 17,54 13,75 5,63 7,89   79,62 
9,81 89,43 

5 137 
Salvador Silva 

Ramos 
Sucupira Torta/Boa 

Vista 
Belmonte 8.393 27,60 33,84 8,27 2,24 6,21   78,16 

  78,16 

5 138 
Uneliton Passos 

dos Santos 
Providência Belmonte 8.486 25,91 14,86 7,05 3,41 23,08   74,31 

  74,31 

5 139 
Uilson José dos 
Santos e Esposa 

Alegria Belmonte 13.148 40,14 6,69 3,34 2,51 1,56   54,24 
4,17 58,41 

5 140 
Danilo Sette de 

Almeida 
Hiuma Belmonte 11.631 38,24 10,89 0,00 2,71 0,00   51,84 

  51,84 

5 142 
Fernando Antônio 
de Souza Batalha 

Santa Cecília Itabela 8.989 29,56 56,79 44,42 9,65 139,87   280,29 
  280,29 

5 143 
Luis Carlos 
Fontes Lima 

Conjunto Boa Vista Mascote 9.957 32,74 36,83 18,35 8,33 86,84   183,09 
  183,09 

5 144 

Joni Hudson 
Rehem Fontes 

Lima (Luis Carlos 
Fontes Lima) 

Diamantina Mascote 17.950 59,02 37,50 23,14 10,01 56,49   186,16 
  186,16 
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5 145 
Marco Antonio 

Silva Fontes Lima 
Sossego de 

Maria/Dois Riachos 
Mascote 7.783 25,59 18,40 13,11 3,57 18,11   78,78 

  78,78 

Total 
Geral: 

43       1.639.169 5.374,74 3.023,20 2.143,74 608,16 4.827,05 95,05 16.071,94 
319,13 16.296,02 



 

1.4  Distribuição de Florestas Plantadas e Áreas Naturais 

 

Área total auditada no grupo 5 é de:                     16.071,94 há  

Áreas de Manejo Florestal(certificação):  grupo 5 = 11.149,84 ha  

 

 Descrição do total das áreas do grupo 5 

Área de efetivo plantio para certificação:  5.374,74 há 

 Área de plantio próprio (não certificado)                   95,05 há 

Áreas de reserva legal :     3.023,20 há 

Áreas de preservação permanente:   2.143,74 ha 

Áreas com infraestrutura :        608,16  há 

Áreas com outros usos :           4.827,05  há 

Área total auditada :                         16.071,94 há 

 

 
2. Manejo Florestal 
 

Descrição das Áreas Manejadas e seus Processos 

Os plantios de eucalipto dos Produtores Florestais estão localizados num 

polígono de aproximadamente dois milhões de hectares entre os paralelos 15° 20´ S e 

17° 20´ S e os meridianos 39◦ 00´ W e 40° 00° W. As propriedades estão inseridas em 

06(seis) municípios do Estado da Bahia e a distância média da Fábrica da VERACEL 

é de 50 Km. 

Os plantios da floresta de eucaliptos dos produtores florestais são originários 

de clones fornecidos pela VERACEL, obtidos do cruzamento de Eucaliptus grandis 

com Eucaliptus urophyla, recebendo a denominação de urograndis. 

A técnica utilizada para a implantação de eucalipto é a de cultivo mínimo, isto 

minimiza a interferência na estrutura do solo, somente removendo a estrutura na linha 

de plantio. 

Sistematicamente em cada plantio realiza-se uma análise de solo, visando 

recompor /adicionar os nutrientes apontados como necessários ou faltantes para o 

cultivo de eucalipto. 

Após o plantio, são iniciadas as atividades de manutenção do primeiro ano, 

incluindo a manutenção de combate a formiga e capinas tanto na linha como na área, 
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(entrelinha) e adubação de cobertura (que normalmente ocorre aos seis meses após o 

plantio). 

Após o primeiro ano temos o período de manutenção da floresta, que 

acompanha o tempo de desenvolvimento da floresta até o final do ciclo, quando ocorre 

a colheita. 

Neste período ocorre o repasse/combate as formigas cortadeiras, manutenção 

dos aceiros/estradas, sendo que operações são geridas pela empresa VERACEL e 

executadas por seus prestadores de serviços, sendo empresas qualificadas e 

constantes do seu cadastro, a quem também prestam serviços. 

O período médio e desejável da rotação/ciclo das florestas é o período de sete 

anos, mas dependendo das necessidades ao manejo florestal do consumidor ( neste 

caso a VERACEL), este período pode oscilar entre seis e nove anos. 

Executada a colheita deste primeiro ciclo, estas plantações podem ser 

manejadas através de regime de talhadia (conduzindo-se a brotação) ou a simples 

reforma, baseando-se nos dados resultantes da avaliação do inventário pré-corte e 

outras informações relevantes, constantes do plano de manejo florestal. 

Este plano de manejo florestal apóia-se no inventário florestal contínuo 

realizado em cada produtor florestal, que tem por objetivo construir modelos 

matemáticos capazes de estimar o volume de madeira para o futuro. 

 

Recursos Florestais 

 

Situação Fundiária  

A fim de garantir a regularidade dos empreendimentos do Grupo de Produtores 
Florestais Integrados – G5 é realizada, periodicamente, uma análise jurídico-fundiária 
de todos os imóveis que integram o grupo. Como resultado, não tem sido evidenciadas 
demandas judiciais, propostas pelo Estado ou por particular, que versem sobre a 
regularidade fundiária dos imóveis em questão.  
Dentre os imóveis integrantes do Grupo de Produtores Florestais Integrados – G5, a 
maioria apresenta registro de propriedade em matrícula no competente cartório de 
registro de imóveis, como sendo terras de domínio. Poucos imóveis do grupo possuem 
registro de posse no cartório de registro de títulos e documentos, sendo que, estes 
demonstram, documentalmente, que se tratam de posses legítimas, mansas e 
pacíficas, a justo título, com usos e fruições, em média, há mais de 20 anos, sem 
qualquer ação judicial possessória, reivindicatória ou discriminatória promovida pelo 
Estado ou particular, conforme exposto nas certidões negativas forenses apresentadas 
na oportunidade da auditoria.  
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Além disso, verifica-se nas inspeções in loco que não há qualquer terra invadida por 

movimentos sociais agrários, o que demonstra, de fato, não haver conflitos sociais de 

posse nas terras dos Produtores Florestais Integrados – G5 

 

2.1 Características Regionais 

O descobrimento do Brasil, no século XVI, aconteceu no sul da Bahia. 

A colonização começou com a instalação de entrepostos comerciais, no litoral, por 

onde eram embarcados os produtos originados da floresta, entre eles, o pau-brasil. 

 Em contrapartida, os navios aportavam descarregando mudas de cana de 

açúcar, contrabalançando a exportação de madeiras nobres, em troca do algodão, do 

cacau e do café. 

 No século XIX, houve a consolidação da cultura do cacau, mas no século XX, 

começou o declínio da atividade, em função da baixa produtividade e violenta onda de 

pragas e doenças. 

 No século passado, com a demanda da utilização de maneira predatória das 

madeiras nobres da Mata Atlântica, fez com que este bioma sofresse uma violenta 

degradação, praticamente exaurindo os remanescentes da Mata Atlântica, cujo pico se 

deu entre 1960 e 1970. 

 Sem alternativa de renda na região, iniciou-se uma pecuária extensiva e de 

maneira predatória e os poucos remanescentes de Mata Atlântica foram substituídos, 

por imensos campos com pastagens nativas de baixa rentabilidade, fazendas com 

queimas sistemáticas para renovação das pastagens. 

2.1.1. Biomas e Ecossistemas presentes  

 As unidades de manejo florestal da ASPEX localizam-se em zona de domínio 

da Mata Atlântica (Floresta Ombrófila Densa) ou transição dos biomas brasileiros, 

cerrado e mata atlântica, segundo o mapa da vegetação brasileira do IBGE. 

 A região possui várias unidades de conservação destacando-se o Parque 

Nacional de Monte Pascoal, a Estação Ecológica do Pau Brasil, o Parque Nacional do 

Pau Brasil e Parque Nacional do Descobrimento na esfera do poder pública. 

 No tocante a reservas particulares destaca-se Reserva Particular do Patrimônio 

Natural RPPN –Estação Veracel.  
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Caracterização da Vegetação  

 A Estação Veracel é um dos remanescentes mais bem conservados e que 

expressa à diversidade da flora existente na região, onde foram realizados 

levantamentos para caracterização de espécies existentes em sua área de influência. 

Nesta Estação ocorrem várias espécies raras e ameaçadas de extinção, como o pau 

Brasil (Caesalpinia echinata), o jacarandá da Bahia (Dalbergia nigra) e a maçaranduba 

(Manikara subcericea), além de uma grande variedade  de orquídeas e filodendros., 

palmeiras e bromélias 

 De acordo com a predominância de características do ambiente físico, ocorre a 

distinção dos ecossistemas associados a estes biomas, a exemplo das matas ciliares 

e florestas riparias. A disposição dos fragmentos florestais existentes nas unidades de 

manejo florestal ocorre nos mapas localizados na intranet. Neles estão dispostas as 

áreas de preservação permanente e reserva legal da empresa. 

 

Caracterização da Fauna:  

 Considerando a alta diversidade da fauna característica da área do Corredor 

Central da Mata Atlântica, a Estação Veracel tem demonstrado em seus 

levantamentos faunísticos grande representatividade e riqueza de espécies. São cerca 

de 350 espécies de vertebrados já catalogados de interesse para a conservação, 

sejam elas espécies raras, ameaçadas, endêmicas ou até mesmo novas espécies. 

 

Aves:  

 A área de influência dos Produtores Florestais apresenta uma grande 

diversidade de aves, predominando as espécies típicas de ambientes florestais, como 

a araponga (Procnias nudicolis), o papagaio-chauá (Amazona rhodocorytha), o gavião-

sovi (Ictinea plumbea) entre outras. 

 Ocorrem espécies de aves que se fixam somente nas mussunungas, como o 

caso da patativa (Sporophila leucoptera) e da tesourinha-do-campo (Tyrannus 

savana). Outras espécies como o dançador-de-cabeça-encarnada (Pripa rubrocapila), 

dançador-de-cabeça-branca (Pipra pipra) e o tangará-rajado (Machaeropterus 

regulus), preferem exclusivamente a vegetação mais úmida das galerias. 

 Existem ainda espécies restritas aos brejos, como a andorinha-do-rio 

(Tachycineta albiventris) e a saracura-lisa (Amaurolimnas concolor). Merece destaque 

a ocorrência de espécies raras como o anambé-azul (Cotinga maculata), o escarro 

(Xipholena atropurpurea) e o beija-florcanela (Ramphodon dohrnii). 
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Mamíferos:  

 A maioria dos mamíferos que ocorre na Estação Veracel é comum a outros 

ecossistemas do país. Merecem destaque quatro espécies endêmicas da Floresta 

Atlântica: o macaco-prego (Cebus robustus), a preguiça comum (Bradypus 

variegatus), o sagui-da-carabranca (Callithrix geoffroyi) e o ouriço-preto (Chaetomys 

subspinosus). As espécies mais ameaçadas pela caça são os herbívoros de maior 

porte, como a anta (Tapirus terrestris), a paca (Agouti paca) e o veado-mateiro 

(Mazama americana). 

 

Répteis e Anfíbios:  

 A Estação Veracel, devido à variedade de tipologias vegetais e sua extensa 

rede hidrográfica, apresenta a maior diversidade de répteis conhecida para a Floresta 

Atlântica. Das 50 espécies de lagartos registradas, pelo menos 16 delas (32%) 

ocorrem na Estação Veracel. Além destas, há duas espécies de quelônios e 35 de 

serpentes. 

 

Ameaças à Biodiversidade:  

 O fogo e o desmatamento ilegal de floresta nativa são os principais fatores 

associados à destruição dos habitats. Além disso, a caça e o comércio de animais 

silvestres para abastecer o mercado interno e externo e o furto de madeiras e plantas 

ornamentais são fatores de risco para a preservação da rica biodiversidade da 

Floresta Atlântica. 

 

2.1.2 Geologia e Solo 

Geologia:  

 Quanto aos aspectos estratigráficos, a área dos Produtores Florestais possui 

limites ao norte com as litologias integrantes do Grupo Rio Pardo e do Cinturão 

Itabuna. 

 O oeste e ao sul ocorrem o domínio do Cinturão Itabuna e das micas-xisto da 

região de Itagimirim. O leste é limitado pelas seqüências que compõem o Grupo 

Barreiras e os sedimentos fluvio-marinhos da área litorânea. 

 O Grupo Barreiras é a unidade litológica de maior expressão aflorante na área 

estudada. É encontrado desde a região de Itapebi, Eunápolis e Guaratinga próximo à 
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extremidade oeste, até a faixa litorânea na extremidade leste, mostrando largura 

máxima de exposição da ordem de 80 km e média de 40 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 100 m e decrescem suavemente 

em direção ao litoral, onde formam falésias e paleofalésias. 

 

Solo:  

 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. É típica da região a existência pontual de espodosolos 

(as chamadas mussunungas) que supõe impedimento para o plantio de eucaliptos, 

podendo ser utilizados em outras culturas. 

 

2.1.3 Clima 

 A precipitação média anual na região é de 1.200 mm, com extremos de 1.600 

mm junto ao litoral e de 900 mm no setor noroeste da área licenciada. 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 24ºC, com pequena amplitude. A luminosidade 

(brilho solar) possui variações de 5 a 8 horas diárias. 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 900 a 

2.000mm anuais e temperatura média de 23,8ºC; e  

- Am: formando uma estreita faixa paralela à anterior, também quente e úmido, mas 

com precipitações inferiores ao Af, porém compensadas pela elevada média anual. 

 

2.1.4 Recursos Hídricos Disponíveis 

 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 dos 
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produtores florestais do grupo 3 da ASPEX são as dos rios: Barra, Buranhém, Caraíva, 

Frades, Jequitinhonha, João de Tiba, Jurema, Pardo, Salsa, Santo Antônio, Setiquara, 

Sucuriúba e Trancoso. 

 

2.1.5 Identificação de Vestígios Arqueológicos e Paleontológicos 

 A ASPEX utiliza-se da base cartográficas e a existência dos procedimentos da 

VERACEL para a identificação e registro, porém não foram identificadas áreas com 

estas características nos hortos e fazendas. 
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2.1.6- Unidades de Conservação e Locais de Interesse Comunitário 

 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 e a Reserva Particular do Patrimônio 

Natural Estação Veracel, com 6.069 há. 

 

2.1.7 Perfil e Condições Sócio-econômicas das Áreas adjacentes 

 A região onde estão inseridos os Produtores Florestais do Grupo 3 da ASPEX 

está  próxima à Costa do Descobrimento e tem forte potencial turístico pela 

diversidade de suas praias, dunas e falésias. Entretanto, as principais atividades 

econômicas da região, em termos de ocupação de área, são 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. A população residente na região de entorno dos Produtores Florestais  do 

grupo 3 da ASPEX, na sua maioria, está lotada 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. 

 Atualmente, a pecuária extensiva é a principal atividade em termos de 

ocupação de área (75%). Contudo, devido às características da região e das técnicas 

empregadas, tem um baixo rendimento por hectare e baixa taxa de emprego. 

 

2.1.8 Construção e Manutenção de Estradas 

 Com base na seqüência de corte estabelecida em conjunto, entre a gerência 

da área florestal da VERACEL e os produtores florestais, são definidos os 

investimentos em obras de arte e estradas necessárias para viabilizar as operações de 

colheita e o escoamento da madeira para a fábrica. Na abertura de novas estradas e 

na melhoria das estradas já existentes, são utilizados cuidados construtivos para 

minimizar a erosão dos solos, destacando-se:  

- com base em estudos hidrológicos, topográficos e geotécnicos, especificam-se os 

padrões construtivos para a conformação dos taludes, construção de bueiros e de 

outras obras para drenagem, execução de terraplenagem e pavimentação e ainda o 

revestimento dos taludes através de hidrossemeadura; 
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- elaboração de projeto construtivo para travessias de vales, definindo o traçado, 

volume de movimentação de material e dimensionamento de obras de arte (bueiros ou 

pontes); e  

- impedimento de tráfego de máquinas e equipamentos ou da disposição de resíduos 

de obras ou de manutenção mecânica de máquinas em áreas com remanescentes de 

Mata Atlântica. 

 Quando da necessidade de intervenção nas áreas de preservação permanente, 

são firmados termos de compromisso com o órgão ambiental, visando a restauração 

ecológica destas áreas.  

 Quando da necessidade de consumo de água para as atividades operacionais, 

protocola-se um processo no órgão ambiental competente, objetivando a obtenção da 

outorga de uso dos recursos hídricos ou dispensa da mesma. 

 Os aspectos e impactos ambientais das atividades florestais sobre os recursos 

hídricos são identificados pela empresa, havendo a implementação de controles 

operacionais, monitoramentos e controle de registros, afim de garantir a eficácia da 

gestão dos recursos hídricos. 

 
2.2-Programas Sócio-ambientais e de Relacionamento  
 

A seguir estão relacionados todos os programas de natureza sócio-ambiental 

desenvolvidos com foco nas operações florestais da empresa.  

 
- Descrever Projetos Sociais 

 

 

3.1 Norma ou Padrão Normativo utilizado para avaliação 
 

O processo de avaliação foi efetuado com base no Escopo de Certificação descrito 

acima, conforme o Padrão Normativo NBR 14.789:2012 – Manejo Florestal 

sustentável– Princípios, critérios e indicadores para plantações florestais conhecido 

como CERFLOR, elaborado pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

A ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – é uma entidade não-

governamental, sem fins lucrativos, reconhecida pelo Conmetro como Fórum Nacional 
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de Normalização.  A ABNT é o organismo responsável pelo processo de elaboração e 

revisão das normas do Programa Cerflor. 

As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros 

(ABNT/CB) e dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS), são elaboradas 

por Comissões de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, 

delas fazendo parte: produtores, consumidores e partes interessadas (universidades, 

laboratórios, organizações não governamentais e outros). Os Projetos de Norma 

Brasileira, elaborados no âmbito dos ABNT/CB e ABNT/NOS, circulam para Consulta 

Pública entre os associados da ABNT e demais interessados. 

A Norma NBR 14.789:2012 foi elaborada pela Comissão de Estudo Especial 

Temporária (CEET) de Manejo Florestal, formada por especialistas brasileiros 

representantes dos setores envolvidos. A revisão de 2012 da norma circulou em 

consulta nacional durante o ano de 2011  e 2012. Esta edição cancela e substitui a 

edição anterior de 2007.  

O Padrão Normativo aqui utilizado faz parte do Sistema Brasileiro de Certificação, em 

que o INMETRO estabelece as regras para o processo de Certificação. 

Em 19 de outubro de 2005 o CERFLOR passou a ser reconhecido pelo Programme for 

the Endorsement of Forest Certification (PEFC). O PEFC é um conselho sem fins 

lucrativos, que atua de forma independente, tendo sido fundado em 1999 com o 

objetivo de promover o manejo florestal sustentável em todo o mundo.  

Atualmente conta com 25 sistemas de certificação florestal reconhecidos que 

passaram por avaliações técnicas. No Brasil o reconhecimento se deu por intermédio 

do INMETRO, que atua como organismo acreditador, estabelecendo regras 

específicas para o sistema de certificação do CERFLOR. Maiores informações podem 

ser obtidas pelo website www.pefc.org. 

O CERFLOR contempla um conjunto de princípios, critérios e indicadores, incluindo 

requisitos ambientais e sociais, a serem atendidos pela organização auditada. No 

processo de avaliação todos os requisitos normativos são verificados nas unidades de 

manejo, objeto da certificação. 

São ao todo 05 (cinco) Princípios, relacionados às atividades de manejo florestal, 

como indicado a seguir: 
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Princípio 1:   Cumprimento da Legislação; 

Princípio 2:  Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto, médio e longo 

prazos, em busca da sua sustentabilidade; 

Princípio 3: Zelo pela diversidade biológica; 

Princípio 4: Respeito às águas, ao solo e ao ar; 

Princípio 5: Desenvolvimento ambiental, econômico e social das regiões em que se 

insere a atividade florestal. 

 

Os princípios estabelecidos nesta norma constituem a referência para o manejo 

florestal. 

De acordo com o estabelecido no próprio padrão normativo NBR 14789:2012, 

destacamos que: 

“Os princípios são desdobrados em critérios, que são a expressão dos requisitos que 

descrevem os estados ou dinâmicas de um ecossistema florestal e do sistema social a 

ele associado”. 

“A verificação do cumprimento de cada critério é estabelecida mediante a avaliação do 

atendimento de um conjunto de indicadores específicos, que podem ser quantitativos 

ou qualitativos”. 

“Dependendo da localização e da finalidade da unidade de manejo florestal, nem todos 

os indicadores serão aplicáveis. Contudo será sempre necessário avaliar todos 

aqueles pertinentes à situação local”. 

3.2. Identificação do OCF – Organismo de Certificação 
 

Escritório São Paulo: 

BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)  

Sra Lucia Nunes: Certification Technical Manager  

Av. do Café 277 – Torre B – 5o andar 

04311-000 SÃO PAULO/SP 

Fone: (0**11) 2655-9000 

Fax: (0**11) 2655-9000 
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E-mail: lucia.nunes@br.bureauveritas.com 

mailto:lucia.nunes@br.bureauveritas.com
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3.3. Responsável pelo OCF 
 

BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) 

Sr  Luiz Carlos Martins (Diretor de Certificação) 

Av. do Café 277 – Torre B – 5o andar 

04311-000 SÃO PAULO/SP 

Fone: (0**11) 5070-9800 

Fax: (0**11) 5070-9000 

E-mail: luiz-carlos.martins@br.bureauveritas.com 

3.4. Descrição do Processo de Auditoria 

 

 Trata-se de uma auditoria  para certificação de um grupo de 43(quarenta e três) 

produtores florestais nominados no resumo deste relatório 

 Durante esta auditoria foram realizadas tres reuniões públicas , na localidade 

de Monte Pascoal, município de Itabela no dia 09.09.2013,com mais de 30 pessoas 

presentes, na localidade de Santa Maria Eterna , no dia 10.09.2013 com mais de 70  

pessoas presentes  e na localidade de Barrolândia Município de Belmonte , no dia 11 

de setembro, onde não houve quorum , em função das chuvas que ocorreram na hora 

da reunião pública. 

Estas reuniões foram realizadas, com o intuito de se ouvir as partes interessadas em 

relação ao desempenho da ASPEX na região em relação ao cumprimento dos 

princípios do CERFLOR.  

 O processo de auditoria de certificação do CERFLOR compreende: 

 Planejamento inicial da auditoria;  

 Planejamento e realização das reuniões públicas; 

 Definição da equipe de auditoria; 

 Avaliação documental quanto ao atendimento do CERFLOR; 
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 Avaliações de campo quanto ao atendimento do CERFLOR; 

 Emissão e publicação do relatório de auditoria; 

 Planejamento de auditoria complementar e/ou de Follow-up (não aplicável a 

este caso); 

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

 Emissão de relatório final após avaliação de ações corretivas (não aplicável a 

este caso )e demais questões pertinentes. 

 Adicionalmente em uma auditoria de certificação deve ser realizada uma 

auditoria inicial (de 1ª fase), com o objetivo de avaliar o plano de manejo, a legalização 

das unidades de manejo e demais documentações requeridas pela NBR 14789 

 Adicionalmente em uma auditoria de certificação deve ser realizada uma auditoria 

inicial (de 1ª fase), com o objetivo de avaliar o plano de manejo, a legalização das 

unidades de manejo e demais documentações requeridas pela NBR 14789.  

 

 3.4.1 Definição da Equipe de Auditoria 

 

A seguinte equipe foi designada para a realização desta auditoria: 

        Nome          Função na Equipe Formação Acadêmica 

Antonio de Oliveira Auditor lider Eng.florestal 

Fábio Alves auditor Eng. florestal 

Tatiana Fernandes auditora Eng. florestal 

Simoni Takaashi auditora Eng. florestal 

Fábio Dib especialista Advogado 

 

3.4.2. Planejamento de Reuniões Públicas 
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As reuniões públicas têm como objetivo identificar recomendações, questionamentos, 

denúncias e demais demandas das partes interessadas, referentes aos princípios do 

CERFLOR, permitindo ao Bureau Veritas Certification avaliar, durante o processo de 

auditoria, as questões relevantes registradas. 

É importante esclarecer que a empresa auditada não participa ativamente das 

reuniões em função do objetivo destas. 

Foram realizadas quatro reuniões públicas conduzidas pelos membros da equipe de 

auditoria.  

A escolha dos municípios foi feita em função da representatividade regional destes, 

considerando ainda as atividades da empresa auditada, facilidade de acesso e 

existência de instalações adequadas para a realização das reuniões.   

As localidades escolhidas foram Monte Pascoal , no Município de Itabela,no dia 

9/9/2013,que contou com mais de 30(trinta ) participantes. Santa Maria Eterna  

(Belmonte)10/09/2013 com mais de 70 participantes e Barrolândia 11/09/2013 no 

Município de Belmonte, na qual não houve quórum em virtude das intensas chuvas 

que ocorreram no dia. 

A documentação gerada no planejamento e realização das reuniões públicas 

compreende: convites emitidos, questionários de consulta pública preenchidos por 

partes interessadas, listas de presença nas reuniões públicas e Questionamento de 

partes interessadas. Todos estes registros estão mantidos pelo Bureau Veritas 

Certification como parte do processo de auditoria da empresa. 

Os questionamentos pertinentes, gerados nas reuniões públicas, foram inseridos neste 

relatório, contemplando as respostas da empresa, assim como avaliação por parte do 

Bureau Veritas Certification. É importante ressaltar que apenas questões relacionadas 

aos Princípios do CERFLOR foram contempladas neste relatório. 

 

3.4.3 Planejamento e Realização da Auditoria 
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De acordo com e Escopo de Certificação pretendida, foram executadas as seguintes 

atividades: análise de documentação, verificações em campo, entrevistas com 

colaboradores da empresa, prestadores de serviços e partes interessadas.  

 

Foi avaliado o parecer da empresa sobre os questionamentos, recomendações e 

comentários das partes interessadas, enviados através de questionários específicos 

do CERFLOR e identificados nas Reuniões Públicas, referentes ao manejo florestal da 

empresa frente aos critérios da CERFLOR. 

 

Como todo o processo de Auditoria, as avaliações ocorreram conforme plano de 

auditoria estabelecido previamente, considerando o tamanho e complexidade das 

atividades da empresa e caráter amostral de um processo de auditoria.  

 

Ao longo das avaliações nas instalações e propriedades da empresa, foram realizadas 

consultas formais aos seguintes órgãos públicos:Inema e Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Eunápolis. 

 Auditoria grupo 5 - Cronograma 

Auditor Horario Periodo Segunda (9/9) 
Terça 
(10/9) 

Quarta 
(11/9) 

Quinta 
(12/9) 

Sexta (13/9) 

Antônio 

08:30 Manhã 
Reunião 
Abertura Principio 5 Visita PPF Visita PPF encerramento 

10:30 Manhã Principio 1.3 Principio 5 Visita PPF Visita PPF aeroporto 

13:30 Tarde Principio 1.2 Visita PPF Visita PPF Pendência Viagem de Retorno  

15:30 Tarde Principio 1.1 Visita PPF Visita PPF Relatório   

Fabio Dib 

08:30 Manhã 
Reunião 
Abertura princípio 1 Visita PPF Visita PPF encerramento 

10:30 Manhã Principio 1.1 princípio 1 Visita PPF Visita PPF aeroporto 

13:30 Tarde Principio 1.1 Visita PPF Visita PPF Pendência Viagem de Retorno  

15:30 Tarde Principio 1.1 Visita PPF Visita PPF Relatório   

Simone 

08:30 Manhã 
Reunião 
Abertura Visita PPF Visita PPF Visita PPF encerramento 

10:30 Manhã Principio 3 Visita PPF Visita PPF Visita PPF aeroporto 

13:30 Tarde Principio 3 Visita PPF Visita PPF Pendência Viagem de Retorno  

15:30 Tarde Principio 3 Visita PPF Visita PPF Relatório   

Tatiana 

08:30 Manhã 
Reunião 
Abertura Visita PPF Visita PPF Visita PPF Encerramento 

10:30 Manhã Principio 4 Visita PPF Visita PPF Visita PPF Aeroporto 

13:30 Tarde Principio 4 Visita PPF Visita PPF Pendência Viagem de Retorno  

15:30 Tarde Principio 4 Visita PPF Visita PPF Relatório   

Fabio 
Alves 08:30 Manhã 

Reunião 
Abertura Visita PPF Visita PPF Visita PPF Encerramento 
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10:30 Manhã Principio 2 Visita PPF Visita PPF Visita PPF Aeroporto 

13:30 Tarde Principio 2 Visita PPF Visita PPF Pendência Viagem de Retorno  

15:30 Tarde Principio 2 Visita PPF Visita PPF Relatório   

Antônio 

18:30 Noturno 

Reunião 
Pública Monte 

Pascoal 

reunião Sta 
Maria 
Eterna 

reuniâo 
pública em 
Barrolandia XXXXXXX XXXXXXXXXX 

18:30 
    

Audiência 
Publica 

18:30 

18:30 

        

        

        3.5  Relatório Detalhado 
Esta seção demonstra as evidências coletadas pela equipe de auditoria durante o 

processo de avaliação. A abordagem de auditoria se deu a partir dos processos da 

organização, de acordo com um plano de trabalho previamente elaborado. Em cada 

processo auditado foi dada ênfase aos princípios e critérios do CERFLOR pertinentes, 

conforme demonstrado abaixo. 

3.5.1. Resultado da Avaliação dos Princípios e Critérios Cerflor – Manejo Florestal  

3.5.1.1. Princípio 1 

Critério 1.1 – indicador “a” - foi evidenciado que existe uma empresa de advocacia que 

presta consultoria e assessoria para o fim de manter os produtores florestais 

atualizados quanto a legislação específica e mantém sistemas de atualização de 

normas (Âmbito), repassando à ASPEX eventuais alterações normativas que possam 

incidir sobre as atividades sobre as atividades de manejo florestal.  

O procedimento se mostra eficiente na medida em que são repassadas as alterações 

de importância à ASPEX, com cópia para as demais consultorias contratadas (Two 

Tree e PROJEX). Existem registros que demonstram os necessários repasses de 

informações e mesmo indicações de providências a serem adotadas. 

Em reunião de alinhamento, ficou ajustado que seria realizada verificação documental 
ambiental e imobiliária/fundiária com amostragem de 13 PPFs. A análise documental 
de evidências é realizada no intuito de verificar se á indicadores que contemplem os 
critérios correlatos aos princípios das normas ABNT NBR 14789:2012; 
Dentro da amostragem foram levadas em consideração, diferentes realidades 
ambientais e imobiliárias/fundiárias para robustecer o aspecto qualitativo da mesma. A 
análise documental quanto a titulação dos imóveis rurais e sua regularidade, tem como 
foco os princípios próprios do direito imobiliário no que tange à posse, domínio, 
sucessão, constituição de direitos reais, bem como as obrigações legais relativas 
processos de licenciamento ambiental e espaços especialmente protegidos (reservas 
legais – RLs e áreas de preservação permanente-APPs). Esta amostragem contempla 
áreas de manejo florestal com características diversas, seja pela dimensão, seja pela 
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sucessão (civil) ou, ainda, em decorrência dos comandos normativos dispostos nas 
seguintes normas federais: Lei 4947/66; Lei 5868/1972; Lei 6015/1973; Lei 6739/1979; 
Lei 9393/96; e Lei 10267/2001; além do Decreto federal 449/2002 que regulamenta 
referidas leis. Na qualidade de auditor especialista, após discussões iniciais em 
reunião de alinhamento, ficou ajustado que seria realizada verificação documental 
ambiental e imobiliária/fundiária com amostragem de 13 PPFs. A análise documental 
de evidências é realizada no intuito de verificar se á indicadores que contemplem os 
critérios correlatos aos princípios das normas ABNT NBR 14789:2012; 
 
 

Controle das licenças e outorgas 
 

PPFs 
GRUP

O 
Proprietário Propriedade Municipio Outorga N° do Processo Área 

(solicitad
a-

LS/DLA) 

F022 5 Industria Com. 
Bebidas Cio da Terra 
Ltda 

Reunidas Cio da 
Terra 

Santa C. 
Cabrália 

2013.001.0084
75/INEMA/RE
Q 

2011-
005554/TEC/LS-
0184 

319,23 

F046 5 Edvaldo Pinto de 
Araújo 

Tangará Itabela  2012.001.001388/IN
EMA/REQ 

47,6 

F059 5 Ivan Silvestrelli 
Favarato 

Pedra Bonita / 
Bonita / Bom 
Sossego 

Itabela  2009-
032480/TEC/LS/062
3 

123,9 

F066 5 Santa Ines 
Empreendimentos 
Ltda 

Gameleira/ 
Gameleira II 

Eunápolis 2013.001.0085
80/INEMA/RE
Q 

2009-
032474/TEC/LS-
0621 

556,07 

F067 5 Robson de Andrade 
Costa 

Ferro Estrela Eunápolis  2009-
024515/TEC/LS-
0374 

223,37 

F075 5 Euclides Martins 
Chagas e outros 

Boa Nova Guaratinga  2009-
032484/TEC/LS/062
4 

127,96 

F089 5 Ricardo Covre e 
outros 

Sempre Viva Itabela  2010-
004396/TEC/DLA-
0069 

42,57 

F099 5 Jorge Luiz Costa Sulz 
de Almeida/ Angela 
Maria Fadini 
Magewski 

Seis Corações Guaratinga ATEND 
05/03/2012 

2010-
010904/TEC/LS-
0400 

218,51 

F102 5 Danilo Sette de 
Almeida 

Bom Sucesso Santa C. 
Cabrália 

 2009-
030837/TEC/DLA-
0126 

19,36 

F105 5 Melfi Patrimonial Ltda Reunidas Nossa 
Senhora de 
Fátima 

Eunápolis  2009-
030738/TEC/LS-
0553 

138,85 

F106 5 Marcelo Venzon Conjunto 
Venzon 

Santa C. 
Cabrália 

 2010-
009116/TEC/LS-
0319 

102,13 

F107 5 Walter Suji Kishi e 
outro 

Bela Vista Mascote 2013.001.0084
82/INEMA/RE
Q 

2009-
024559/TEC/LS-
0378 

122,26 

F108 5 Erton Sesquim 
Sanchez 

Sempre Viva Santa C. 
Cabrália 

 2009-
030842/TEC/DLA-
0127 

10,05 

F111 5 Evaldo Rui da Silva Fazenda Monte 
Alto 

Itagimirim  2010-009332/TEC-
DLA-0155 

20,94 

F112 5 Danilo Sette de 
Almeida 

Fazenda Boa 
Sorte 

Belmonte  2007-
003339/TEC/DLA-
0009 

47 
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F114 5 Rubens Vieira Ribeiro 
e outros 

Fazenda União 
A/B/C 

Canavieiras 2013.001.0084
91/INEMA/RE
Q 

2010-
018517/TEC/LS-
0705 

293,54 

F115 5 José Lauro Sperandio Fazenda 
Conjunto São 
José / Nova Era 

Itabela  2008-
001123/TEC/DLA-
0003 

99,29 

F116 5 Gransena Exportação 
e Comércio LTDA 

Fazenda Lorena Itagimirim 2013.001.0085
09/INEMA/RE
Q 

2010-
009148/TEC/LS-
0323 

514,41 

F117 5 Diego Nunes Seixas 
Matos 

Fazenda 
Conjunto 
Panorama 

Canavieiras  2010-
016703/TEC/DLA-
0332 

30,63 

F120 5 Marilene Ferreira 
Santos 

Fazenda Santo 
Antonio 

Santa C. 
Cabrália 

 2010-
011160/TEC/LS-
0409 

117,08 

F121 5 Gelder Oliveira de 
Aguiar 

Fazenda Vista 
Alegre 

Santa C. 
Cabrália 

 2010-
002060/TEC/DLA-
0039 

92,56 

F122 5 Adalberto Venturoti Fazenda Vera 
Cruz 

Guaratinga 2013.001.0084
85/INEMA/RE
Q 

2011-
005943/TEC/LS-
0197 

106,22 

F123 5 Lustrosa Ltda Fazenda Aleluia 
/ Santo Antonio 

Belmonte 2013.001.0084
96/INEMA/RE
Q 

2010-
020806/TEC/LS-
0802 

575,42 

F124  5 Concita Souza 
Correia 

 Renascer Itabela  Atend Eunápolis 
13/06/2011 DLA 

54,14 

F126 5 Naisio Sales Braga Laiz Itabela 2013.001.0084
90/INEMA/RE
Q 

2011-
004961/TEC/DLA-
0091 

64,75 

F129 5 Rogério Rocha de 
Macedo 

Conjunto 
Colorado 

Guaratinga 2013.001.0084
79/INEMA/RE
Q 

2011-
010026/TEC/LS-
0364 

223,03 

F130 5 Rogério Rocha de 
Macedo e outros 

Conjunto Monte 
Castelo 

Guaratinga 2013.001.0084
97/INEMA/RE
Q 

2009-
026807/TEC/LS-
0441 

732,01 

F131 5 Janirio Rodrigues de 
Souza Filho 

Lua Clara Guaratinga  2010-
013497/TEC/DLA-
0264 

50,96 

F132 5 Eros Bittencourt 
Shigeto 

Olhos d'água Belmonte 2013.001.0084
92/INEMA/RE
Q 

2012-
004486/TEC/DLA-
0086 

53,75 

F133 5 Diego Nunes Seixas 
Matos 

Conjunto Boa 
Vista 

Canavieiras  2010-
016709/TEC/DLA-
0333 

23,45 

F134 5 Diego Nunes Seixas 
Matos 

Santo Antônio Canavieiras  2010-
016715/TEC/DLA-
0334 

17,2 

F135 5 Fábio Loureiro Souto  Conjunto 
Refúgio / Águas 
Claras 

Canavieiras / 
Santa Luzia 

 ATEND 
EUNAPOLSI - DLA 
EM02/DEZ/2010 
000000517 

42,77 

F136 5 Diego Nunes Seixas 
Matos 

Santo Antônio Belmonte  2010-
016698/TEC/DLA-
0331 

17,2 

F137 5 Salvador Silva Ramos Sucupira 
Torta/Boa Vista 

Belmonte  2010-
012650/TEC/DLA-
0249 

27,6 

F138 5 Uneliton Passos dos 
Santos 

Providência Belmonte  2010-
012652/TEC/DLA-
0251 

25,2 

F139 5 Uilson José dos 
Santos e esposa 

Alegria Belmonte  2010-
012651/TEC/DLA-

40,14 
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0250 

F140 5 Danilo Sette de 
Almeida 

Bela Vista Belmonte  2010-
00425/TEC/DLA-
0080 

38,24 

F141 5 Suzy Ribeiro Bastos 
Maritns 

Texas Guaratinga  2012-
005284/TEC/DLA-
0103 

93,85 

F142 5 Rosa Maria Souza Santa Cecília Itabela 2013.001.0084
99/INEMA/RE
Q 

2010-
016718/TEC/DLA-
0335 

29,35 

F143 5 Luis Carlos Fontes 
Lima 

Boa Vista    Mascote  2012.001.003026/IN
EMA/REQ 

32,8 

F144 5 Luis Carlos Fontes 
Lima 

Diamantina/Bom 
Sossego 

Mascote  2012.001.003029/IN
EMA/REQ 

59,2 

F145 5 Marco Antônio Silva 
Fontes Lima 

Dois Riachos/ 
Sossego de 
Maria 

Mascote  2012.001.003045/IN
EMA/REQ 

25,59 

 

CONTROLE DAS CONDICIONANTES DAS LICENÇAS 

  

PPF Responsável Comprovação Prazo 

22 
59 
99 

116 
122 

2TREE 
Comprovantes de entrega de resíduos de 

cada propriedade. 
01 (um) ano. 

22 
59 
99 

116 
122 

2TREE/ 
PROJEX 

Monitoramento dos PREVs. 01 (um) ano. 

22 
59 
99 

122 

PROJEX/ 
PRODUTOR 

Monitoramento dos PREVs. 
01 (um) ano, a depender 

de necessidade 
expecífica. 

22 
59 
99 

116 
122 

PROJEX/ 
PRODUTOR 

Monitoramento dos PREVs. 
01 (um) ano, a depender 

de necessidade expressa. 

22 
59 
99 

116 
122 

PRODUTOR/ 
2TREE 

Monitoramento dos PREVs. 01 (um) ano. 

22 
59 
99 

122 

PROJEX/ 
PRODUTOR 

Apresentar protocolo após o 
cadastramento. 

01 (um) ano, a depender 
de norma específica. 
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PPF Responsável Comprovação Prazo 

116 
122 

PROJEX/PRODUTOR Monitoramento dos PREVs. 01 (um) ano. 

116 Tree /Produtor CIT 90 dias 

 

 

- Comentar e resumir evidências coletadas sobre o Princípio 1, bem como não 

conformidades, observações e oportunidades de melhoria identificadas. 

 - Os critérios auditados  foram ---------1.1.b   1.2.c    1.1.A    1.2.a 

 

3.5.1.2. Princípio 2 

RACIONALIDADE NO USO DOS RECURSOS NATURAIS A CURTO, MÉDIO E LONGO 

PRAZOS, EM BUSCA DA SUSTENTABILIDADE. 

A organização adota estratégias orientadas para o uso,identificando todos os aspectos 

ambientais que possam ser controlados ou sobre os quais se possa ter influência e os 

aspectos ambientais decorrentes, tentando identificar e caracterizar os impactos ambientais 

significativos, caracterizando, analisando e estabelecendo medidas para evitar ou minimizar 

impactos ambientais negativos em cada área florestal. 

Foi verificada a existência de um plano de manejo florestal documentado, com objetivos 

definidos, compatível com a escala do empreendimento. 

Indicadores de que adota tecnologias resultantes de estudos e estão fundamentadas em 

resultados e pesquisas efetuadas para as condições semelhantes às da unidade de manejo 

florestal.  

de melhoria identificadas. 

- OBSERVAÇÃO 1: observo que existem certidões públicas de matrículas que ora 

fazem menção a processo de aquisição da área, ora não, sendo que o processo citado 

não foi especificado, o que em princípio impediria a abertura da matrícula, a não ser, 

por exemplo, em caso de determinação judicial. Considerando o ordenamento jurídico, 

esta situação poderia suscitar problemas dominiais futuros. Considerando, também, 

que a ABNT NBR 14789:2012 que dispõe sobre a definição de direitos legais (2.10), 

que não exigem de forma expressa a prova da dominialidade das áreas de manejo 

florestal (2.4), e, em nossa visão quiçá a titulação dominial, importa verificar se há 

evidências de posse mansa e pacífica ou, a contrário senso, de ações possessórias, 

reivindicatórias, demarcatórias, anulatórias de títulos, etc. Logo, observo que, para 

casos em que a dominialidade não seja isenta de (ou possa suscitar) dúvidas, seja por 
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tratar-se de posse, seja por tratar-se de títulos substancialmente questionáveis, se crie 

e implemente um procedimento específico de verificação periódica de distribuição de 

ações judiciais nas esferas estadual e federal. 

Foram auditados os critérios 2.1,    2.2,      2.3,    2.4,      

 

3.5.1.3. Princípio 3 

 AA organização mantém o remanescente florestal adjacente aos projetos florestais de 

modo a minimizar o impacto negativo de suas atividades sobre a fauna e a flora nativas, 

tentando zelar pela manutenção da diversidade biológica. 

As operações são executadas considerando a proteção do ecossistema remanescente, 

sendo que a paisagem é heterogênea composta por um complexo de unidades de 

extinterativas como: ecossistemas, unidades de uso, e ocupação das áreas remanescentes, 

unidades de vegetação, plantio para proteção dos fragmentos existentes, diminuição do 

efeito de bordadura e recuperação e manutenção de áreas legais como APP(área de 

preservação permanente) e reserva legal. 

Os plantios florestais, bem como as obras de infra-estrutura foram estabelecidas em áreas 

já antropizadas,pois houve o mapeamento e demarcação das áreas, constatando-se os 

remanescentes da florestas plantadas. 

Estão sendo adotadas técnicas para as ações de recuperação de áreas de preservação 

permanente que estavam degradadas, evidenciado pela apresentação de planos de 

ações,acordo com as autoridades ambientais. 

Indicador de existência, junto com a VERACEL de prevenção, vigilância e controles de 

incêndios, próprios ou externos, como plano de contigência, com registros de 

monitoramento e registro de condições meteorológicas. 

Os ecossistemas naturais são monitorados de modo a oferecer informações sobre seus 

recursos biológicos para a confirmação dos procedimentos ou revisão dos mesmos. O nível 

de monitoramento é compatível com a escala do empreendimento. 

Na propriedade existem mapas que indicam as áreas de preservação permanente e de 

reserva legal. 

Constada a presença de práticas e procedimentos que visam a proteção, restauração e 

manutenção das áreas que estavam degradadas, bem como existência de medidas para 

minimizar os efeitos de bordadura. 
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As atividades de caça e pesca são controladas na unidade de acordo com a legislação 

vigente, com instrumentos de sinalização e de advertência sobre o controle da caça e 

pesca. não conformidades, observações e oportunidades de melhoria identificadas. 

- Foram auditados os critérios 3.2,   3.1,   3.3,    3.4,    3.5,     3.6,     

 

3.5.1.4. Princípio 4 

O plano para implantação dos projetos florestais previu e adotou técnicas que consideraram 

a conservação do solo, dos recursos hídricos e do ar, baseado em planejamento ambiental 

prévio ao início das atividades florestais nas áreas. 

Constadas no projeto e evidenciadas no campo a caracterização dos solos s dos recursos 

hídricos na região onde insere a área florestal. 

Evidências de que as atividades florestais são planejadas e executadas levando em 

consideração os dados climáticos locais. 

Constatado que houve critérios  para a identificação das áreas de importância ambiental 

levando-se em consideração as peculiaridades do solo e dos recursos hídricos da área. 

Resultados de análise de água caracterizam a existência de monitoramento dos parâmetros 

qualitativos e quantativos dos recursos hídricos e edáficos relevantes. 

O armazenamento de produtos é feito de maneira condizente com sistema de controle. 

Evidenciado destino de resíduos e de embalagens com uma política adequada visando a 

redução ou o tratamento adequado  de resíduos sólidos.- Comentar e resumir evidências 

coletadas sobre o Princípio 4, obem como não conformidades, observações e 

oportunidades de melhoria identificadas. 

- Foram auditados critérios 4.1,   4.2,    4.3   e 4.4 

 

3.5.1.5. Princípio 5 

 Atua basicamente em capacitação profissional, educação e saúde. 

A ASPEX inicialmente estabeleceu parcerias com 6 sindicatos de produtores rurais : 

Eunápolis, Itapebi, Porto Seguro, Belmonte, Guaratinga e Itabela. 

Evidenciados: 

Capacitação profissional 

Treinamentos específicos (capacitação profissional),  SENAR-BA  promove cursos 

profissionalizantes. 
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 Curso de aplicação de agrotóxicos – NR 31 Setembro de 2012  em Eunápolis 

com 2 cursos já programados para Julho de 2013. 

 2 cursos de controle de formigas cortadeiras Julho e Agosto de 2012 em 

Eunápolis. 

 Curso de Apicultura Básica Junho de 2012 em Eunápolis. 

Saúde 

Evidenciado o instrumento particular de parceria. 

 Instrumento Particular de Parceria com a ACRNSV – Associação Casa de 

Recuperação Nutricional S.O.S. Vida de 01/02/2012; Evidenciados também 

recibos de doações mensais de 2012. Solicitação da ASPEX para início 

parceria, 29/09/2011. Declaração da ACRNSV de 29/09/2011 com o Histórico 

da Associação (2011).Atua em Porto Seguro, Eunápolis, Itapebí, Itagemirim, 

Guaratinga, Itabela, Teixeira de Freitas e Mucurí até 692 crianças atendidas. 

 Construção de posto de saúde para APROBU na região de UBU no município 

de Belmonte. Evidenciado cheque de R$ 6050,00, contribuição ASPEX. 

 Verificado folder do programa Cozinha Brasil, lista de presença Cozinha Brasil 

172 participantes 70 em novembro, totalizando 594 pessoas atendidas em 

2012. 

 Parceria ASPEX com União de Educação e Cultura – UNECE (Faculdade 

UNISULBAHIA); 

Educação ambiental 

Evidenciado instrumento particular de parceria com a UNECE União de Educação e 

Cultura. 

Ação e Cidadania, ações realizadas nas comunidades diretamente afetadas pela 

atividade dos produtores florestais. Nesses eventos são repassadas às comunidades 

informações sobre saúde, educação ambiental e segurança. Evidenciado eventos na 

Comunidade de Veracruz  em maio 2013. 

ATUA SI 3.0 “Atuando em todas as áreas”, com 1200 inscritos em 2011, em 2012 a 

expectativa é de serem atendidas 1500 pessoas.  

Parceria formada junto a ASPEX para a capacitação de trabalhadores rurais e cursos 

e palestras para jovens de cidades identificadas com a necessidade de apoio 

São formadas turmas de ate 15 pessoas para treinamento, em que a ASPEX 

disponibiliza: alimentação, local para aulas práticas e transporte 
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Segundo a presidente do sindicato a parceria tem sido positiva e que a capacitação 

dos trabalhadores tem dados bons resultados, tendo isso sido verificado em conversas 

com propriedades  

Critérios auditados 5.1 e 5.2 

Pessoal auditado  

Eliane Menezes de Oliveira – Presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de 

Eunápolis 

Cláudio Wermelinger – Gerente regional no sindicato 

Victória Rizzo-TREE 
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3.5.2. Relatório Detalhado – Evidências da Equipe de Auditoria 

 

Inserir relatórios de auditorias da equipe auditora 

PRINCIPIO 1 – CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL (1.1, “b”), 

IMOBILIÁRIA/FUNDIÁRIA (1.2, “c”) 

NOTAS DE ESCLARECIMENTO:  

1- Na qualidade de auditor especialista, após discussões iniciais em reunião de 
alinhamento, ficou ajustado que seria realizada verificação documental 
ambiental e imobiliária/fundiária com amostragem de 13 PPFs. A análise 
documental de evidências é realizada no intuito de verificar se á indicadores 
que contemplem os critérios correlatos aos princípios das normas ABNT NBR 
14789:2012; 

2- Dentro da amostragem foram levadas em consideração, diferentes realidades 
ambientais e imobiliárias/fundiárias para robustecer o aspecto qualitativo da 
mesma. A análise documental quanto a titulação dos imóveis rurais e sua 
regularidade, tem como foco os princípios próprios do direito imobiliário no que 
tange à posse, domínio, sucessão, constituição de direitos reais, bem como as 
obrigações legais relativas processos de licenciamento ambiental e espaços 
especialmente protegidos (reservas legais – RLs e áreas de preservação 
permanente-APPs). Esta amostragem contempla áreas de manejo florestal 
com características diversas, seja pela dimensão, seja pela sucessão (civil) ou, 
ainda, em decorrência dos comandos normativos dispostos nas seguintes 
normas federais: Lei 4947/66; Lei 5868/1972; Lei 6015/1973; Lei 6739/1979; 
Lei 9393/96; e Lei 10267/2001; além do Decreto federal 449/2002 que 
regulamenta referidas leis. 

3- A avaliação documental é atividade complexa e decorre de evidências colhidas 
a partir de documentos fornecidos pela ASPEX, que faz a gestão administrativa 
dos PPFs que a integram, tendo sido apresentados em cópias simples, à 
exceção das certidões de matrículas, razão pela qual tão somente os aspectos 
formais foram passíveis de análise. Ainda que apresentadas certidões de 
distribuição de ações, não só o conteúdo dos documentos não pode ser 
apreciado com integral segurança, como também é possível que demandas 
judiciais futuras possam incidir sobre unidades de manejo florestal já 
certificada.  

 

AMOSTRAGEM QUALITATIVA 

PPF 89 – 

Ricardo Covre 

FAZENDA 

SEMPRE VIVA 

Certidão de 

21/01/2013 

Título: certidão de matrícula 11/91 do CRI da 

Comarca de Itabela, da qual constam 8 registros e 

4 averbações; com área de aproximadamente 133 

ha de terras próprias, tendo por titulo aquisitivo 

escritura pública de compra e venda matriculada 

sob o nº 266 do Livro 2 datada de 26/08/83, 

lavrada pelo CRI da comarca de Porto Seguro; R1 

- escritura pública de compra e venda matriculada 

Há 

continuidade 

registraria 

evidenciada 

sem qualquer 

indicação de 

irregularidade 

formal 
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sob o nº 19/91, livro 2 fl. 13 do CRI da Comarca de 

Itabela, vendida para LINO COVRE; R2, R3, AV4, 

R5, AV6, tratam de cédula Rural em favor do 

Banco do Brasil; R7 indica escritura pública de 

confissão e assunção de divida por terceiros, 

lavrada em 14/7/85 pelo Cartório de Notas da 

Comarca de Ibabela, livro 5liberando o imóvel do 

ônus hipotecário, AV8 cancelamento de cédulas 

hipotecárias pelo Banco do Brasil, R9 escritura 

pública de compra e venda matriculada sob o nº 

1331 de 22/8/05,  Livro 16, lavrada pelo CRI da 

comarca de Itabela, vendida a Ricardo Covre, R10 

registro de contrato particular de venda e compra 

de madeira firmado em 31/8/06 com a Veracel 

Celulose S/A, R11 indicação de escritura pública 

de  em garantia hipotecária para concessão de 

fiança bancária firmada entre o Banco Bradesco 

como fiador, a Veracel como Beneficiária e a 

Plantflora como afiançada, representada pelo 

titular do PPF, AV 12 cancelamento do R11 

CCIR 

2006/2009 

Área total 133 ha, cod. 326100001767-0. Indica o 

valor de R$ 29,61, com copia do recibo bancário 

no mesmo valor, pago em 30/3/10, data do 

vencimento 

 

ITR Indica o valor de R$ 120,401, com exibição de 

cópia da Guia DARF no mesmo valor, pago em 

01/1/12, data do vencimento. Evidenciada entrega 

da declaração do ITR, datada de 26/9/12, recibo nº 

370925926 

 

Aprovação de 

Localização 

Reserva Legal 

e licenças 

ambientais 

ARL 2009-025921/TEC/ARL-2660 (in situ) e ARL – 

2009-026808/TEC/ARL-2693 (ex situ) 

CERTIDAO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL – DLA- 2010-004396/TEC/DLA-0069 

DLA-2013.001.007955/INEMA/REQ – PLANTIO 

PRÓPRIO 
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PPF 107 – 

Walter Kishi 

FAZENDA 

CONJUNTO 

BELA 

VISTAVIVA 

Certidão de 

04/06/2013 

Título: certidão de matrícula 3558 do CRI da 

Comarca de Camacan, da qual constam 6 

registros e 1 averbação; com área de 

aproximadamente 35 ha de terras próprias, tendo 

por titulo aquisitivo o Título 54070 de 21/6/82 

expedido de governo do Estado da Bahia 

(processo nº 48/00.25.229), adquirido por Jovito 

Mendes Luz, R2, R3, R4, escrituras publicas de 

venda e compra do Tabelião de notas de Santa 

Luzia, BA, livro 52, fls. 31/32, de 15/3/94, 

Tabelião de Notas de Mascote, BA, livro 49, fls. 

148/149, de 3/3/99, Tabelião de Notas de Nova 

Viçosa, Ba, livro 44-cv, fls. 90/91, de 6/8/04 tendo 

por adquirente WALTER SHUJI KISHI, R6 institui 

usufruto vitalício na forma do R5, AV 7 registro de 

contrato particular de venda e compra de madeira 

firmado em 20/10/07 com a Veracel Celulose S/A. 

Título: certidão de matrícula 3163 do CRI do 

Município de Mascote, Ba, da qual constam 5 

registros e 1 averbação; com área de 

aproximadamente 63 ha de terras com titulo nº 

24131 registrado sob o nº 18.337 do CRI da 

Comarca de Canasvieiras, Ba, R1, R2 e R3 

escrituras publicas de venda e compra, Ll. 85, fls. 

85/85 de 28.3.85, Camacam, L52, fls31/32, Santa 

Luzia, Ba, L 49, fls. 148/149, Mascote, Ba, R4 

escritura publica de venda e compra para 

WALTER SHUJI KISHI, L44, fls. 90/91, 06/8/04, 

Helvecia, Ba, R5 usufruto do R4, AV6 registro de 

contrato particular de venda e compra de madeira 

firmado em 20/09/07 com a Veracel Celulose S/A. 

Titulo: certidão do CRI da Comarca de Camacan, 

certificando que WALTER SHUJI KISHI titula área 

de 69 ha.   

Há 

continuidade 

registraria 

evidenciada 

sem qualquer 

indicação de 

irregularidade 

formal 

CCIR 2006/2009 Área total 364,4 ha, cod. 950.084.455.415-5. 

Indica o valor de R$ 34,77, quitado, cod. 

09170201900594202364 

 

ITR Indica o valor de R$ 109,32, com exibição de 

cópia da Guia DARF no mesmo valor, pago em 

01/1/12, data do vencimento. Evidenciada 

entrega da declaração do ITR, datada de 27/9/12, 
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recibo nº 377546900 

Aprovação de 

Localização 

Reserva Legal e 

licenças 

ambientais 

ARL 2009-012433/TEC/ARL-1112 (in situ) e ARL 

– 2009-026808/TEC/ARL-2693 (ex situ) 

CERTIDAO DE DISPENSA DE 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL – DLA- 2011-

026923/TEC/DLA-0393 

 

 

AMOSTRAGEM QUANTITATIVA 

PPF 99 – 

Ricardo Covre 

FAZENDA SEIS 

CORAÇÕES 

Certidão de 

20/08/2013 

Título: certidão de matrícula 1396 do CRI da 

Comarca de Guaratinga, da qual constam 2 

registros e 4 averbações; com área de 

aproximadamente 455 ha de terras próprias, 

tendo por titulo aquisitivo escritura pública de 

doação registrada sob os nºs 8-210 do Livro 2 e 

1-687 19 do Livro C datadas de 22/1-/04 e 

30/4/04; R1 doação tendo como donatário 

JORGE LUIZ S. ALMEIDA, escritura pública de 

doação registrada no L6, fls. 24/26, em 5/2/07, 

AV3 registro de contrato particular de venda e 

compra de madeira firmado em 29/05/07 com a 

Veracel Celulose S/A, R5 JORGE LUIZ S. 

ALMEIDA, vende, por escritura pública de venda 

e compra a ANGELA MARIA F. MAGEWSKI e 

outros, registrada no L26, fls. 159/160, em 

25/3/08; AV6, estabelece a incorporação do 

imóvel objeto da matrícula ao patrimônio da 

sociedade empresária A4 AGRICOLA E 

PECUÁRIA LTDA, titulada por ANGELA MARIA 

F. MAGEWSKI e outros. 

Há 

continuidade 

registraria 

evidenciada 

sem qualquer 

indicação de 

irregularidade 

formal 

CCIR 2006/2009 Área total 453,91 ha, cod. 325015007994-0. 

Indica o valor de R$ 61,06, quitado, cod. 

0870125300372102223  

 

ITR Indica o valor de R$ 526,09, com exibição de 

cópia da Guia DARF no mesmo valor. 

Evidenciada entrega da declaração do ITR, 

datada de 26/9/12, recibo nº 3280733742 

 

Aprovação de 

Localização 

Reserva Legal e 

ARL 2009-018366/TEC/ARL-1407 

Licença unficada Portaria Inema n 4026, DOE 
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licenças 

ambientais 
24 e 25/11/12, validade 25/11/15 

 

PPF 122 – 

Adalberto 

Venturoti 

FAZENDA 

CONJUNTO 

VERA CRUZ 

Certidão de 

04/06/2013 

Título: certidão de matrícula 149/89 do CRI da 

Comarca de Guaratinga, da qual constam 4 

registros e 5 averbações; com área de 

aproximadamente 268 ha de terras próprias de 2 

propriedades rurais, tendo por titulos aquisitivos 

escrituras públicas de compra e venda 

registradas sob os nºs 2398 de 3/5/79 e 01.9.221 

de 15.7.86, ambos do Livro 2 do CRI de Porto 

Seguro; R1 e R2, registro de vendas e compras 

lavradas em Guaratinga, livro 50, fls.53/54 de 

26/6/89 e livro 1, fls. 63, de 17/6/90, com a 

transferência de domínio a Adalberto Venturoti, 

AV7, informa TAC para averbação de Reserva 

Legal de 53 ha; AVs 8 e 9 indicam contrato 

particular de venda e compra de madeira firmado 

em 6/8/08 com a Veracel Celulose S/A e que   

confere preferência na compra e venda. 

Há 

continuidade 

registraria 

evidenciada 

sem qualquer 

indicação de 

irregularidade 

formal 

CCIR 2006/2009 Área total 268,8 ha, cod. 325.015.022.861-9. 

Indica o valor de R$ 39,77, com exibição do 

recibo de pagamento de 26/10/10 

 

ITR 

 

 

Indica o valor de R$ 143,00, com exibição do 

recibo de pagamento no importe de R$ 143,00 

17/04/13. Evidenciada entrega da declaração do 

ITR, datada de 31/10/12, recibo nº 4149583580 

 

Aprovação de 

Localização 

Reserva Legal e 

licenças 

ambientais 

ARL nº 2009-021994/TEC/ARL-2133 

Licença unificada Portaria Inema nº 3410, 

validade 08/15 
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PPF 132 – Eros 

Bittencourt 

Shigeto 

FAZENDA 

OLHOS 

D’AGUA 

Certidão de 

04/07/2013 

Título: certidão de matrícula 4636/08 do CRI da 

Comarca de Belmonte, da qual constam 2 

registros; com área de aproximadamente 115 ha 

de terras públicas do Estado da Bahia, na forma 

das Leis estaduais nºs 3038/72 e 3342/75. O R1 

indica o processo de alienação de terras públicas 

nº370655-9; 

R2 registra o contrato particular de venda e 

compra de madeira firmado com a Veracel 

Celulose S/A. 

Há 

continuidade 

registraria 

evidenciada 

sem qualquer 

indicação de 

irregularidade 

formal 

CCIR 

2006/2009 

Área total 140 ha, cod. 950.033.895.954-6. Indica 

o valor de R$ 25,07, quitado, nº 

07710.28920.02409.04268 

 

ITR Indica o valor de R$ 12,60, com exibição de cópia 

da Guia DARF no mesmo valor e recibo de 

pagamento de 16/4/13 do Banco do Brasil com 

mesmos valor e data. Apresentada cópia da 

declaração do ITR à Receita Federal em 12/4/13, 

protocolo nº 4067413046 

 

Aprovação de 

Localização 

Reserva Legal e 

licenças 

ambientais 

ARL-2008-015383/TEC/ARL-0133 

DLA-2012-004486/TEC/DLA-0086 

DLA-2011-027702/TEC/DLA-0427- PLANTIO 

PRÓPRIO 

 

 

PPF 140 – 

Danilo Sette de 

Almeida 

FAZENDA 

BELA VISTA 

Certidão de 

04/07/2013 

Título: certidão de matrícula 4602/08 do CRI da 

Comarca de Belmonte, da qual constam 1 registro 

e 1 averbação, com área de aproximadamente 62 

ha de terras próprias,  tendo por titulo aquisitivo 

segundo a certidão de matrícula, o Registro 7 da 

matrícula 1311 do CRI de Belmonte; AV1 corrige 

a área para 51 ha após levantamento topográfico;  

R2 escritura pública de compra e venda 

matriculada sob o nº 266 do Livro 2 datada de 

26/08/83, lavrada pelo CRI da comarca de Porto 

Seguro; R1 - escritura pública de compra e venda 

matriculada sob o nº 19/91, livro 2 fl. 13 do CRI da 

Comarca de Itabela, vendida para LINO COVRE; 

R2, R3, AV4, R5, AV6, tratam de cédula Rural em 

favor do Banco do Bras140il; R7 indica escritura 

Há 

continuidade 

registraria 

evidenciada 

sem qualquer 

indicação de 

irregularidade 

formal 



 

 45 

pública de confissão e assunção de divida por 

terceiros, lavrada em 14/7/85 pelo Cartório de 

Notas da Comarca de Ibabela, livro 5, liberando o 

imóvel do ônus hipotecário, AV8 cancelamento de 

cédulas hipotecárias pelo Banco do Brasil, R9 

escritura pública de compra e venda matriculada 

sob o nº 1331 de 22/8/05,  Livro 16, lavrada pelo 

CRI da comarca de Itabela, vendida a Ricardo 

Covre; R10 registro de contrato particular de 

venda e compra de madeira firmado em 31/8/06 

com a Veracel Celulose S/A; R11 indicação de 

escritura pública de  em garantia hipotecária para 

concessão de fiança bancária firmada entre o 

Banco Bradesco como fiador, a Veracel como 

Beneficiária e a Plantflora como afiançada, 

representada pelo titular do PPF, AV 12 

cancelamento do R11 

CCIR 

2006/2009 

Área total 140 ha, cod. 354.051.011.061-9. Indica 

o valor de R$ 15,03, quitado, nº 

07640.1148.06452.02411. 

 

ITR Indica o valor de R$ 13,54, com exibição de cópia 

da Guia DARF no mesmo valor e recibo de 

pagamento de 28/9/12 do Banco do Brasil com 

mesmos valor e data. Apresentada cópia da 

declaração do ITR à Receita Federal em 23/9/12, 

protocolo nº 2435559299 

 

Aprovação de 

Localização 

Reserva Legal e 

licenças 

ambientais 

ARL- 2009-00237/TEC/ARL-0109 

CERTIDAO DLA – 2010-004425/TEC/DLA/0080 

 

 

 

PPF 139 – 

Vilson Jose dos 

Santos 

FAZENDA 

ALEGRIA 

Certidão de 

04/07/2013 

Título: certidão de matrícula 2672/87 do CRI da 

Comarca de Salvador, da qual constam 4 registros 

e 2 averbações; com área de aproximadamente 41 

ha de terras adquiridas por ocupação primária e 

labor próprio; R1, R2 e R5 - escrituras públicas de 

compra e venda e doação pura lavradas sob os 

nºs 377, L4, fls. 38/40, do CN de Belmonte, nº 406 

L4B, fls. 85/86, nº557, L5-B, fls. 146/147, que 

transmite o transmite o domínio ao Vilson Jose dos 

Há 

continuidade 

registraria 

evidenciada 

sem qualquer 

indicação de 

irregularidade 

formal 
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Santos; R6 registro de contrato particular de venda 

e compra de madeira firmado em 31/8/06 com a 

Veracel Celulose S/A.  

CCIR 

2006/2009 

Área total 41 ha, cod. 324.051.014.354-1. Indica o 

valor de R$ 13,79, cod. 07640095800297702176 

 

ITR Indica o valor de R$ 26,25, com exibição de cópia 

da Guia DARF no mesmo valor e quitada. 

Evidenciada entrega da declaração do ITR, datada 

de 06/9/12, recibo nº 003185829 

 

Aprovação de 

Localização 

Reserva Legal 

e licenças 

ambientais 

ARL -  2009-002033/TEC/ARL-0108 

CERTIDAO DLA- 2010-012651/TEC/DLA-0250 

DLA 2013.001.007994/INEMA/REQ – PLANTIO 

PRÓPRIO 

 

 

PPF 137 – 

Salvador Silva 

Ramos 

FAZENDA 

SUCUPIRA 

TORTA 

Certidão de 

04/07/2013 

Título: certidão de matrícula 1275 do CRI da 

Comarca de Belmonte, da qual constam 2 

registros e 2 averbações; com área de 

aproximadamente 55 ha de terras adquiridas por 

ocupação primária, com menção de processo 

administrativo perante o Estado, mas sem 

menção de título aquisitivo do Estado da Bahia; 

R1 - escritura pública de compra e venda lavrada 

sob o nº 124, fls. 164/165, com transmissão de 

João Batista Paz para Salvador S. Ramos; AV2 

averbação de separação consensual e partilha 

conferindo a Salvador S. Ramos a titularidade da 

área; AV3 averbação de floresta manejada 

perante o IBAMA; R4 contrato particular de venda 

e compra de madeira firmado em 31/8/06 com a 

Veracel Celulose S/A. 

Título: registro no Livro C/2008, ordem nº 430-A 

do  CTD da Comarca de Belmonte, da qual 

constam 2 registros indicando tratar-se de uma 

propriedade agrícola de terras do  estado com 

área de aproximadamente 23 ha de terras 

adquiridas por ocupação primária e trabalho 

próprio, sem menção de processo administrativo 

perante o Estado ou menção a título aquisitivo do 

Estado da Bahia; R430/LC/TD de 8/4/08, cedida a 

Há 

continuidade 

registraria 

evidenciada 

sem qualquer 

indicação de 

irregularidade 

formal 
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Salvador S. Ramos; R430-A/02/LC/TD, datado  de 

29/7/0911 indicação de contrato particular de 

venda e compra de madeira firmado em 31/8/06 

com a Veracel Celulose S/A.  

CCIR 2006/2009 Área total 41 ha, cod. 324.051.014.354-1. Indica o 

valor de R$ 18,001, quitado, cod. 

07640176500703402176. 

 

ITR Indica o valor de R$ 94,30, com exibição de cópia 

da Guia DARF no mesmo valor, pago em 

29/09/2012. Evidenciada entrega da declaração 

do ITR, datada de 21/8/12, recibo nº 2929780952 

 

Aprovação de 

Localização 

Reserva Legal e 

licenças 

ambientais 

ARL -  2008-020154/TEC/ARL-0353 

CERTIDAO DLA- 2010-012650/TEC/DLA-0249 

 

OBSERVAÇÃO 1: observo que existem certidões públicas de matrículas que ora 

fazem menção a processo de aquisição da área, ora não, sendo que o processo citado 

não foi especificado, o que em princípio impediria a abertura da matrícula, a não ser, 

por exemplo, em caso de determinação judicial. Considerando o ordenamento jurídico, 

esta situação poderia suscitar problemas dominiais futuros. Considerando, também, 

que a ABNT NBR 14789:2012 que dispõe sobre a definição de direitos legais (2.10), 

que não exigem de forma expressa a prova da dominialidade das áreas de manejo 

florestal (2.4), e, em nossa visão quiçá a titulação dominial, importa verificar se há 

evidências de posse mansa e pacífica ou, a contrário senso, de ações possessórias, 

reivindicatórias, demarcatórias, anulatórias de títulos, etc. Logo, observo que, para 

casos em que a dominialidade não seja isenta de (ou possa suscitar) dúvidas, seja por 

tratar-se de posse, seja por tratar-se de títulos substancialmente questionáveis, se crie 

e implemente um procedimento específico de verificação periódica de distribuição de 

ações judiciais nas esferas estadual e federal. 

OPORTUNIDADE DE MELHORIA: buscar o convencimento do PPF quanto aos 

benefícios de se efetivar a regularização da situação fundiária dos imóveis rurais. 

PPF 138 – 

Uneliton Passos 

dos Santos 

FAZENDA 

PROVIDENCIA 

Certidão de 

Título: matrícula 4641 do CRI da Comarca de 

Belmonte, da qual constam 1 registro e 1 

averbação; AV1 de instrumento particular de 

comodato;  R2 registro de contrato particular de 

venda e compra de madeira firmado em 31/8/06 

com a Veracel Celulose S/A. 

Há 

continuidade 

registraria 

evidenciada 

sem qualquer 

indicação de 

irregularidade 

formal 
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04/07/2013 

CCIR 2006/2009 Área total 74 ha, cod. 324.051.026.638-4. Indica 

o valor de R$ 17,89, quitado, cod. 

0764019410075202129 

 

ITR Indica o valor de R$ 109,90, com exibição de 

cópia da Guia DARF no mesmo valor, pago em 

01/1/12, data do vencimento. Evidenciada 

entrega da declaração do ITR, datada de 

6/9/12, recibo nº 3509149023l 

 

Aprovação de 

Localização 

Reserva Legal e 

licenças 

ambientais 

ARL -  2009-002039/TEC/ARL-0110 

CERTIDAO DLA- 2010-012652/TEC/DLA-0251 

 

 

PPF 142 – 

Fernando A. 

Souza Batalha 

FAZENDA 

SANTA 

CECILIA 

Certidão de 

30/08/12 

 

Título: matrícula 1092/00 do CRI de Itabela, da 

qual constam 2 registros e 1 averbação, com área 

de aproximadamente 174 ha com os seguintes 

títulos aquisitivos indicados na certidão: matricula 

200 e R1 da matrícula 920 e R1 da matrícula 921 

do L2 do mesmo CRI; R1 indica registro de 

escritura pública de venda e compra lavrada em 

17/7/00 do L12, fls. 199/200 do CRI de Itabela, 

transferindo o domínio para  Rosa Maria Souza; 

AV2 indica contrato particular de venda e compra 

de madeira firmado em 31/8/06 com a Veracel 

Celulose S/A; R3 registra escritura de doação 

lavrada em 10/5/11 no CRN de Itabela, 

transferindo o domínio para  FERNANDO 

ANTONIO SOUZA BATALHA 

Titulo: certidão de matricula 457/2000 do livro C 

Registro e Documentos de Itabela, Ba, título 

aquisitivo  registro 64, Livro C, nº 585587-S-001-

A, com 1 registro e 1 averbação que registra a 

doação do bem ao Sr. Fernando Antonio Souza 

Batalha e averba o contrato com a Veracel S/A, 

num total de 80 ha;  

Titulo: certidão de matricula 458/2000 do livro C 

Registro e Documentos de Itabela, Ba, título 

aquisitivo  registro 377, Livro C, nº 585588-S-001-

Há 

continuidade 

registraria 

evidenciada 

sem qualquer 

indicação de 

irregularidade 

formal 
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A, com 1 registro e 1 averbação que registra a 

doação do bem ao Sr. Fernando Antonio Souza 

Batalha e averba o contrato com a Veracel S/A, 

num total de 30 há.  

CCIR 2006/2009 Área total 284,5 ha, cod. 000043264415-4. Indica 

o valor de R$ 41,55, quitado, cod. 

01630191200339302223  

 

ITR 

 

 

 

Indica o valor de R$ 131,41, com exibição de 

cópia da Guia DARF no mesmo valor, pago em 

28/9/12, data do vencimento. Evidenciada entrega 

da declaração do ITR, datada de 18/9/12, recibo 

nº 4098290505 

 

Aprovação de 

Localização 

Reserva Legal e 

licenças 

ambientais 

ARL -  2009-020530/TEC/ARL-1684 

CERTIDAO DLA- 2010-0116718/TEC/DLA-0335 

 

OPORTUNIDADE DE MELHORIA 1: revisar e verificar diferenças de áreas declaradas 

em documentos oficiais, especialmente no que tange às matrículas e documentos de 

natureza cadastral perante órgãos públicos estaduais e federais. Destaco que por 

conta dos prazos para o georreferenciamento, não caberia, em princípio, uma 

Observação, pois ainda há bastante tempo hábil para as correções necessárias, que 

deverão ocorrer naturalmente a partir de sua realização e da abertura de nova 

matrícula futura. 

PPF 143 – Luiz 

Carlos Fontes 

Lima 

FAZENDA BOA 

VISTA 

Certidão de 

08/03/2013  

 

Título: matrícula 1940/83 do CRI da Comarca de 

Camacan, da qual constam 6 registros e 11 

averbações; tendo por títulos aquisitivos segundo 

a certidão de matrícula, os Títulos 22460 e 5637 e 

Registros 22837 e 7324, respectivamente, 

totalizando uma área de 182 ha; R1, R4 e R13 

indicando vendas de frações ideais do imóvel; R5, 

R6 e , indicando registro de cédula rural 

pignoratícia; AV14 indicam  confissão de divida a 

partir da cédula rural originária; AV16, AV17 e 

AV18 indicam contrato particular de venda e 

compra de madeira firmado em 31/8/06 com a 

Veracel Celulose S/A e aditamentos. Há uma 

diferença de área de cerca de 9 ha não averbada, 

mas que constam do CCIR e da Declaração do 

ITR, o que nos parece normal em razão das 

Há 

continuidade 

registraria 

evidenciada 

sem qualquer 

indicação de 

irregularidade 

formal 
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alterações metodológicas para aferição das áreas, 

especialmente a partir de normativas no INCRA.  

CCIR 

2006/2009 

Área total 191 ha, cod. 324221.005525-2. Indica o 

valor de R$ 13,89, quitado, cod. 

07550115700374102270 

 

ITR Indica o valor de R$ 19,25, com exibição de cópia 

da Guia DARF no mesmo valor, pago em 28/9/12, 

data do vencimento. Evidenciada entrega da 

declaração do ITR, datada de 6/9/12, recibo nº 

015170926 

 

Aprovação de 

Localização 

Reserva Legal 

e licenças 

ambientais 

ARL -  2009-016148/TEC/ARL-1273 

COMPROVANTE DE DLA 

2012.001.003026/INEMA/REG 

 

 

OPORTUNIDADE DE MELHORIA 2: revisar e verificar diferenças de áreas declaradas 

em documentos oficiais, especialmente no que tange às matrículas e documentos de 

natureza cadastral perante órgãos públicos estaduais e federais. Destaco que por 

conta dos prazos para o georreferenciamento, não caberia, em princípio, uma 

Observação, pois ainda há bastante tempo hábil para as correções necessárias, que 

deverão ocorrer naturalmente a partir de sua realização e da abertura de nova 

matrícula futura. 

PPF 123 – 

Lustrosa Ltda. 

FAZENDAS 

SANTO 

ANTONIO e 

ALELUIA 

Certidões de 

04/06/2013 

Título: matrícula 107/1976 do CRI da Comarca de 

Belmonte, da qual constam 7 registros e 4 

averbações; R1 e AV2 indicam cessão de direito 

de 300 ha e legitimação da área de 425 ha da 

propriedade agrícola Santo Antonio, titulada pela 

sociedade empresarial INDAL Ltda. adquirida pelo 

título 44582 emitido pelo Estado da Bahia em 

3/11/78, cf. processo nº 48/005.631, R3, R6, R7, 

R8 indicam a continuidade de registros de 

escrituras públicas de venda e compra indicadas 

nos mesmos, até a transmissão da dominialidade 

para LAERCE BERNANRDE MACHADO, R9 

indica registro de constituição de sociedade 

empresária entre LAERCE BERNANRDE 

MACHADO e LAERCE BERNANRDE MACHADO 

JUNIOR, denominada LUSTROSA LTDA., que 

teve como integralização do capital social a 

incorporação da propriedade; AV4 indica termo de 

responsabilidade de preservação de floresta; R11 

Há 

continuidade 

registraria 

evidenciada 

sem qualquer 

indicação de 

irregularidade 

formal 
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registra contrato particular de venda e compra de 

madeira firmado com a Veracel Celulose S/A, 

totalizando plantio numa área de 575 ha. 

Título: matrícula 3721/94 do CRI da Comarca de 

Belmonte, com 472 ha de terras próprias e 292 ha 

de terras públicas, totalizando 765 ha. Há menção 

a processo de “legitimação” das terras, que não 

constam na matrícula. Constam 4 registros e 1 

averbação, indicando os títulos aquisitivos 2144 e 

3714 do respectivo CRI; R1 e R2 registram compra 

e venda e alteração do nome do imóvel rural para 

FAZENDA ALELUIA, adquirida por LAERCE 

BERNANRDE MACHADO, R3 indica registro de 

constituição de sociedade empresária entre 

LAERCE BERNANRDE MACHADO e LAERCE 

BERNANRDE MACHADO JUNIOR, denominada 

LUSTROSA LTDA., que teve como integralização 

do capital social a incorporação da propriedade; 

R5 registra contrato particular de venda e compra 

de madeira firmado com a Veracel Celulose S/A, 

totalizando plantio numa área de 575 ha.   

CCIR 

2006/2009 

Área total 425 ha, cod. 324.051.001.457-1. Indica 

o valor de R$ 90,52, quitado cf. guia DARF com 

cópia exibida.  

Área total 765,2 ha, cod. 324.051.013.803-3, 

Indica o valor de R$ 203,70, quitado cf. guia DARF 

com cópia exibida.  

 

ITR 

 

 

 

GEO 

Indica, ainda, recibo de entrega de Declaração de 

ITR nº 0188464796 e o pgto. Do ITR de R$ 200,00 

com guia DARF exibida; 

Indica, ainda, recibo de entrega de Declaração de 

ITR nº 2732545777 e o pgto. Do ITR de R$ 456,00 

com guia DARF exibida 

Exibido requerimento para certificação de imóvel 

rural nº 241/13 de 16/04/13 

 

Aprovação de 

Localização 

Reserva Legal 

e licenças 

ARL -  2008-014849/TEC/ARL-0117 

PROTOCOLO LS - 2010-020806/TEC/LS-0802 – 

verificado “print” do sitio da Inema em que indica 
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ambientais verificação em 10/9/13 

PPF 59 – Ivan 

Silvistrelli 

Favarato 

FAZENDA 

PEDRA 

BONITA 

Certidão de 

05/06/2013 

Título: matrícula 772/97 do CRI do a Comarca de 

Itabela, Ba descrevendo imóvel rural com cerca de 

326 ha formado pelos títulos aquisitivos nº 17420, 

registro nº 485, do L3 e nº 27886, registro nº 2196, 

do L3-A, com titulo aquisitivo registrado sob o nº 

905, L2 do CRI da Comarca de Porto Seguro; 

consta Anotação de gravame de 65 ha junto ao 

IBDF; constam 3 registros e 9 averbações; à 

exceção do R9, que registra o contrato particular 

de venda e compra de madeira firmado com a 

Veracel Celulose S/A., todos os demais 

apontamentos se relacionam a cédulas 

pignoratícias de crédito rural; 

Título: matrícula 983/99 do CRI do a Comarca de 

Itabela, Ba descrevendo imóvel rural com cerca de 

50 ha formado pelo título aquisitivo registrado sob 

o nº 1293, do L4-A3 do CRI da Comarca de Porto 

Seguro; constam 4 registros e 2 averbações; à 

exceção do R5, que registra o contrato particular 

de venda e compra de madeira firmado com a 

Veracel Celulose S/A., todos os demais 

apontamentos se relacionam a cédulas 

pignoratícias de crédito rural; 

Título: matrícula 982/99 do CRI do a Comarca de 

Itabela, Ba descrevendo imóvel rural com cerca de 

58 ha formado pelo título aquisitivo registrado sob 

o nº 1 da matrícula 10953, do L2 do CRI da 

Comarca de Porto Seguro; constam 3 registros e 3 

averbações; à exceção do R5, que registra o 

contrato particular de venda e compra de madeira 

firmado com a Veracel Celulose S/A., todos os 

demais apontamentos se relacionam a cédulas 

pignoratícias de crédito rural; 

Há 

continuidade 

registraria 

evidenciada 

sem qualquer 

indicação de 

irregularidade 

formal 

CCIR 

2006/2009 

Área total 435,1 ha, cod. 326.100.001.066-8. 

Indica o valor de R$ 58,71, quitado, cod. 

08490145100672902270. 

 

ITR 

 

Indica o valor de R$ 118,33. Evidenciadas entrega 

da declaração do ITR, datada de 6/9/12, recibo nº 

3509149023 e certidão negativa de débitos de ITR, 

emitida em 10/9/13, controle 
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 FC95.CC9A.A311.8BDE, evidenciada  

Evidencias de 

aprovação de 

localização de 

reserva legal e 

licenças 

ambientais 

ARL – 2009-020572/TEC/ARL-1695 

Licença unificada Portaria Inema nº 3324, DOE 18 

e 19/8/12 com validade até 19/8/15 

Plantio Privado, 2013.001.008761/INEMA/REQ 

Documentos 

exibidos em 

cópia simples 

 

Nota: Há notícia da existência de um processo administrativo no âmbito do Ministério 

do Desenvolvimento Agrário - MDA, filiado ao Programa Nacional de Crédito Fundiário 

- PNCF, processo nº 2012- BA-P0349, tendo como partes , na qualidade de 

proprietário IVAN SILVESTRELLE FAVORATO  e grupamento beneficiário a 

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE PEDRA BONITA, sediada no 

Município de Itabela, Ba.  

 

O Programa Nacional de Crédito Fundiário – PNCF, atrelado à  Secretaria de 

Reordenamento Agrário – SRA/MDA, se consubstancia em um programa que oferece 

condições para que os trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra, possam 

comprar um imóvel rural por meio de financiamentos subsidiados, sendo facultado aos 

interessados  procurar uma propriedade cujo dono tenha interesse em vender pelo 

valor compatível com o de mercado. Verificado o interesse por determinado imóvel 

rural, o proprietário do bem interessado na venda,  deve apresentar o título legítimo e 

legal do imóvel rural, que comprove a dominialidade, além de vários outros 

documentos que comprovem que o imóvel não tem irregularidades e que os 

pagamentos dos impostos estejam em dia. O PNCF disponibiliza uma linha de crédito 

especial para Combate à Pobreza Rural - CPR, em bases que favorecem a aquisição 

aos beneficiários do programa. 1 

 

Os interessados que se enquadram nos critérios da Linha CPR, devem criar e registrar 

uma associação, composta pelos beneficiários do Programa e por seus dependentes. 

O estatuto deve ser elaborado de forma que um dos objetivos da associação seja a 

compra de terras pelo PNCF e a definição sobre a divisão do imóvel após a conclusão 

dos pagamentos. Segundo o sitio eletrônico do MDA, a tramitação do processo, após 

a criação da associação citada, segue os passos abaixo transcritos: 

 

                                                

1
 http://portal.mda.gov.br/portal/sra/programas/credito  

http://portal.mda.gov.br/portal/sra/programas/credito
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- Primeiro, o Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural Sustentável (CMDRS) dá seu parecer sobre a 

proposta. Em seguida, vem a análise da UTE, que avalia 

a proposta, analisa documentos e faz a vistoria do imóvel. 

Então o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural 

Sustentável (CEDRS) analisa a proposta. 

- O passo final é o banco verificar a documentação da 

terra e das famílias. Após as análises, acontece a 

assinatura do contrato com o banco e o registro do 

Imóvel no Cartório de Registro de Imóveis. A próxima 

etapa é o pagamento do banco para o vendedor da terra, 

dos gastos com cartório e prefeitura. Já o dinheiro para 

os investimentos vai para uma conta bloqueada dos 

beneficiários 

Tendo em vista o fato de que, por afinidade, foi evidenciado interesse entre o 

proprietário e os trabalhadores rurais que lhe prestam serviços, até onde foi possível 

verificar, as evidências exibidas indicam que foi constituída uma associação dos 

trabalhadores locais, bem como instaurado o processo administrativo junto ao MDA. 

Como não foi possível verificar o andamento do mesmo sem “login e senha”, foram 

analisados apenas cópias de documentos afeitos à associação (ata de fundação, 

deliberação e estatuto), impressos do processo obtidos por meio eletrônico, pela 

internet e documentos relativos às áreas que integram o imóvel rural. No que tange a 

estes, não constatamos quaisquer irregularidades sob o foco da norma ABNT  NBR 

14789:2000, especialmente quanto aos “direitos legais” (2.10).  

Por outro lado, em visita de campo, pudemos evidenciar as áreas objeto a partir de 

vistoria tanto às áreas objeto do PPF, quanto às áreas que não integram os PPFs, e 

que deverão ser alienadas à associação, objeto do processo nº 2012- BA-P0349. De 

ressaltar, também, que foram apresentados documentos relacionados ao 

georreferenciamento do imóvel rural, que já estabelece a proposta de  

desmembramento do imóvel, considerando as atividades desenvolvidas, quais sejam: 

fomento de eucalipto e outros usos, especialmente as culturas de cacau e seringueira, 

para extração de látex. 

De ressaltar que, consoante as informações obtidas, o desmembramento da área total 

proposto, ao que consta, foi levado ao conhecimento do governo do Estado da Bahia 

(junto ao CRA), interveniente necessário e que está li a proposta de desmembramento 

em virtude das variáveis ambientais, seja para o fim de definição de reserva legal, seja 

para definição das APPs. Igualmente importa ressaltar que a proposta de 

desmembramento define e discrimina claramente o perímetro dos imóveis rurais 

propostos. Ou seja: o imóvel no qual será explorada a silvicultura e o imóvel no qual 

serão mantidas as culturas de cacau e seringueiras. 
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Levando em consideração o fato de que não foi concretizado o processo nº 2012- BA-

P0349, foi solicitada e apresentada declaração do titular do PPF no intuito de 

confirmar o interesse no desmembramento do imóvel rural. Isto porque, nos termos da 

ABNT NBR 14789:2012, considera-se área de manejo florestal a “área, objeto de 

certificação, definida para o propósito de práticas de bom manejo em termos sociais, 

ambientais e econômicas” (sic. item 2.4), direitos legais o “direito de uso e posse da 

terra adquirida, com o respaldo das legislações federal, estadual ou municipal 

vigentes” (sic. Item 2.10) e trabalhador florestal o “trabalhador que atua na área de 

manejo florestal, como autônomo ou com vínculo empregatício direto com a 

organização ou com empresas prestadoras de serviços” (sic. Item 2.33). 

Segundo informações do titular do PPF e do Vice-presidente da associação, o Sr. 

Ronaldo Silva Portela, a área potencial para inserção no programa do MDA, e objeto 

da potencial e futura venda e compra, não abrange o total do imóvel rural, mas tão 

somente a parte destinada à produção cacaueira e seringueira, nas quais os 

trabalhadores da associação trabalham, ainda que se mantenham registrados pelo 

produtor, trabalham. 

CONCLUSÃO: Com isso, inexistindo no momento da auditoria em curso qualquer 

indício, notícia ou afirmação de que o processo tenha se concretizado, em nosso 

entendimento, não nos parece que haja qualquer ameaça ao programa produtor 

florestal - PPF, considerando a certificação em grupo, ou mesmo qualquer 

irregularidade sob o aspecto da disponibilidade de bens por parte do titular do imóvel 

rural, visto que o programa PPF, não tem o condão de impedir a disponibilidade 

patrimonial, eis que ressalvadas as obrigações contidas no contrato firmado com a 

Veracel Celulose S/A, ao qual se deu a devida publicidade. 

OBSERVAÇÃO 2: a Aspex deve acompanhar a evolução do processo administrativo e 

providenciar documentos que permitam analisá-lo com o devido detimento. 

 

PRINCÍPIO 5 – Desenvolvimento ambiental, econômico e social das regiões em que 

se insere a atividade florestal 

Ainda há aproveitamento das atividades realizadas pela VERACEL. 

Existe um procedimento ASPEX de responsabilidade social 

1- EDUCAÇÃO – estudantes da Unisul Bahia  - visitas de alunos às propriedades 

rurais; 

ASPEX KIDS Município Eunapólis doação de brindes em gincana municipal – KIT 

distribuídos em eventos realizados em Porto Seguro, Itabela e Itapebi; 

Ação e cidadania, realizados nas comunidades afetadas levando informações sobre 

saúde, educação ambiental e segurança realizado em 6 comunidades 



 

 56 

 

2- SAU- SOS vida – R$ 834,33 toda região, evidenciado recibo nº 005976; 

Projeto cozinha Brasil SESI – aula de aproveitamento e utilização de alimentos  - 

distribuição de kits – evidenciado por meio de lista de presença e fotos, encarte com 

receitas “Alimentação Inteligente”. 

Parceria município, veracel e aspex R$ 6.000,00 - Construção Posto Saúde 

Comunidade do Rio Ubu, Belmonte – comprovada doação pela cópia de cheque 

sacado contra a conta 044213, titulada pela Aspex, no importe de R$ 6.050,00 

3- Capacitação profissional – junto com sindicatos para realização de treinamentos, 

disponibilizando local, transporte e alimentação – 2 cursos tratorista e apilcuturista 

 

Auditora: Simone S. Takahashi 
 
Data: 09/09/2013 
Depto: Meio Ambiente (Pesquisas Ambientais) 
Auditado(s): 
Victoria Rizo – Sócia (TREE Consultoria) 
Virginia de Camargo – Especialista Ambiental (VERACEL) 
Critérios: 3.2; 3.4; 3.5 
 
Evidenciado mapa de localização dos PPFs do Grupo 5 da ASPEX e áreas de 
Unidade de Conservação e sua distância, delimitando as comunidades diretamente 
afetadas e as não diretamente afetadas. Neste mapa de sobreposição das áreas de 
PPFs verificou-se que os PPFs do grupo 5 não estão distantes das UCs do Estado da 
Bahia. 
 
Das propriedades visitadas neste grupo foram avaliados imagens de ortofotocarta de 
1996 com escala de 1:10.000 e comparados os os mapas disponíveis dos PTEAs das 
propriedades PPFs: 139, 102, 130 e 099 e utilizado imagem de 1995 Landsat de 
Itabela para o PPF 059. Evidenciou-se que nenhuns dos talhões locados para plantio 
de eucalipto para a Veracel estão em florestas convertidas. 
 
Na questão de avaliação da fauna e flora, atualmente a empresa possui 135 fazendas 
divididos entre áreas próprias, PPFs e outras parcerias. Para as pesquisas em fauna e 
flora a Veracel possui um contrato com a Casa da Floresta. O trabalho tem como 
objetivo principal selecionar dentre as 135 Propriedades de Produtores Florestais 
(PPFs) da Veracel Celulose SA áreas prioritárias para implantação de atividades de 
monitoramento de fauna e flora. Em uma primeira etapa do projeto já foram feitos 
diagnósticos de todos os PPFs do Grupo 1 (G1) e parte do Grupo 2 (G2), totalizando 
25 propriedades. Os objetivos deste projeto são: desenvolver metodologia específica 
para a seleção, hierarquização e diagnóstico de campo de remanescentes naturais 
dentro das PPFs e diagnosticar parte das PPFs propondo recomendações de manejo 
para estas áreas. 
 



 

 57 

Em 2012 foram realizados os G1 e G2 e em 2013 estão sendo realizados os 
levantamentos dos G3, G4 e G5. Neste projeto serão considerados o levantamento de 
mamíferos de médio e grande porte e avifauna, também será feito uma avaliação da 
flora. Processo em andamento. 
 
Para a seleção das áreas prioritárias para o monitoramento será desenvolvida uma 
metodologia baseada nos "Atributos de Alto Valor de Conservação" (HCV), definida 
pelo "ProForest - Guia para Florestas de Alto Valor de Conservação" (Fonte: JENNINS 
et al., 2003). A metodologia original consta 6 atributos mas para esse trabalho serão 
utilizados apenas os referentes a parte ambiental, sendo eles: 
HCV1: Áreas contendo concentração significativa de valores relativos à biodiversidade 
em nível global, regional ou nacional (ex: endemismo, espécies ameaçadas, refúgios 
de biodiversidade). 
HCV2: Áreas extensas, em nível de paisagem, de significância global, regional ou 
nacional, onde populações viáveis da maioria, ou de todas as espécies naturais 
ocorrem em padrões naturais de distribuição e abundância.  
HCV3: Áreas situadas dentro de, ou que contenham ecossistemas raros, ameaçados 
ou em perigo de extinção. 
HCV4: Áreas que fornecem serviços ambientais básicos em situações críticas (ex.: 
proteção de bacias hidrográficas, controle de erosão). 
 
Na etapa inicial do projeto estão sendo amostradas apenas parte das PPFs, a seleção 
e hierarquização das áreas prioritárias serão realizadas somente ao final do 
levantamento, após a realização do diagnóstico em todas as propriedades. Desta 
forma, a metodologia apresentada pela Especialista Ambiental refere-se aos 
mecanismos adotados para a caracterização das PPFs, sendo abordado tanto os 
aspectos da paisagem quanto ao diagnóstico de campo. Com o auxílio do software 
ArcGis foram separados os fragmentos remanescentes de vegetação nativa das 
diferentes fito-fisionomias encontradas em cada PPF. A base de dados geográficos 
referente aos limites das propriedades e remanescentes de vegetação natural é da 
própria Veracel. A classificação da vegetação utilizada considerou a fisionomia de 
floresta secundária em três estágios de sucessão (inicial, médio e avançado) e 
muçununga. Além destes remanescentes, foram selecionadas também para o 
diagnóstico em campo, áreas úmidas associadas a eles. Após a etapa de checagem e 
diagnóstico de campo, utilizaram-se as informações e os pontos georreferenciados 
coletados em campo para ajustar os limites e as classificações de uso do solo. 
 
No campo, todos os fragmentos mais representativos de cada propriedade, 
identificados através da análise da paisagem, foram visitados e avaliados. Nestes 
fragmentos foram observados os seguintes parâmetros: identificação da fitofisionomia 
dos fragmentos e verificar a presença de possíveis tipologias ameaçadas ou raras, 
como por exemplo, muçunungas; identificação do estágio sucessional de acordo com 
as diretrizes da Resolução CONAMA n. 5 de 1994; e caracterização do estado de 
conservação: conciliado à identificação do estágio sucessional foram avaliados outros 
parâmetros para contribuir na caracterização do estado de conservação dos 
remanescentes naturais e APPs. Os atuais estados de conservação foram divididos 
em três categorias: ruim, regular e bom. A classificação em uma destas categorias 
baseou-se na quantidade e intensidade dos seguintes parâmetros avaliados: presença 
de clareiras; ocorrência de lianas hiperabundantes; infestação por gramíneas 
invasoras e evidências de impacto antrópico. 
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Os resultados de checagem a campo foram realizados somente para os PPFs do 
grupo 1 e 2. Nota importante: o relatório apresentado pela Especialista Ambiental 
consta como título “10 Diagnóstico Ambiental das Propriedades de Produtores 
Florestais (PPFs) da Veracel Celulose S/A” dos grupos de certificação 1 e 2, 
totalizando 25 propriedades amostradas. O relatório não faz menção ao 
monitoramento no G5. Porém, segundo a especialista na área, este diagnóstico está 
sendo providenciado em todos os grupos de PPFs e a metodologia será a mesma. 
 
Data: 10/09/2013 
Depto: Melhoramento e Proteção Florestal 
Auditado(s):  
Helton Maycon Lourenço – Especialista de Solos (VERACEL) 
Critérios: 3.1; 3.3. 
 
Sistema PLANOPE (Savcor), sistema que armazena todas as informações de 
atividades florestais. Projeto (PPF), Linha de produção: condução, implantação ou 
reforma, manutenção, talhão, prestador de serviço, data da atividade, atividade, 
insumo, unidade. Sistema novo, implementando em agosto de 2013.  
 
Baseado no monitoramento da Equilibrio. Uso de isca a granel. Evidenciado o 
procedimento de controle de formigas cortadeiras. PO-03-SILV-002, revisão 03, data 
da revisão 09/06/2011 e validade até 09/06/2015. A metodologia empregada é o DU 6-
50, ou seja, aplicar 6 g de isca ao lado dos olheiros ativos de saúvas ou quenquend 
mantendo distancia mínima de 50 cm entre olheiros tratados na sede principal do 
formigueiro. O procedimento contempla uso de MIPIS mas o mesmo está em fase de 
testes. O item 5.9. Controle de áreas adjacentes (cinturão) a área de plantio (áreas de 
conservação, etc) contempla que elas são tratadas e em contato com a Especialista 
de Proteção Florestal Daniela Andrade, as áreas são tratadas somente em sua 
bordadura. Neste ponto foi aberta uma observação devido ao conflito existente no 
mesmo procedimento com relação as áreas tratadas e o conceito de controle em 
áreas adjacentes. 
 
Evidenciado as planilhas de monitoramento DICE e o controle de formigas no sistema 
PLANOPE dos PPFs do Grupo 5. 
 
Na área de melhoramento foi evidenciado o procedimento PO-03-TFL-001. Seleção de 
material genético, número da revisão 01, data da revisão 02/08/2012 e data de 
validade 02/08/2014. Critério para obtenção de clones superiores. Teste de progênie, 
teste clonal, contempla somente seleção para materiais resistente a doenças ferrugem 
e Ceratocystis. A base genética da Veracel são as espécies: E. grandis, urophylla, e E. 
globulus, utilizadas no programa de melhoramento em espécies puras ou híbridas. 
 
Os PPFs somente recebem materiais genéticos comerciais. A recomendação é feita 
por Unidade de Manejo (característica física do solo) e distribuição da precipitação. A 
recomendação é disponibilizada ao produtor em forma de laudo técnico de 
recomendação. 
 
Data: 12/09/2013 
Depto: Sustentabilidade 
Auditado(s):  
Eunice Brito – Especialista de Relacionamentos com a Comunidade (VERACEL) 
Luiz Henrique Tapia – Coordenador de Certificações (VERACEL) 
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Critérios: 3.2 
 
Evidencia do PO-03-CFL-001 Colheita Florestal Mecanizada, revisão 05, data da 
revisão 24/09/2012, que faz menção no item 5.13.5. da detecção de sítios 
arqueológicos e providencias a serem tomadas. 
 
O procedimento: PO-03-TER-002 Compra de terras, revisão 02, data da revisão 
05/07/12, faz menção de sítios arqueológicos nos subitens: 4.2 que consta uma 
definição, e 5.4 que faz menção das áreas de restrição  
 
Evidenciado o procedimento PO-03-SIL-008 Formação de plantios de eucalipto. 
Revisão, 07, data da revisão 15/07/2013. O item 7 de aspectos de responsabilidade 
social faz menção no subitem 7.10. sobre a presença de sítios arqueológicos quando 
detectados durante a execução de atividades deve-se imediatamente paralisar a 
operação e isolar a área e realizar a comunicação ao IPHAN (Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional). 
 
Evidência de mapas de sítios históricos_certificação G5 com identificação das áreas 
de valor arqueológico, histórico e cultural, natural e paisagístico, social, natural e 
paisagístico que estão fora da área dos PPFs do Grupo 05.  
 
Contudo, os procedimentos e mapa acima apresentados não evidenciam a adequação 
à nova lei Portaria 230/02 e adequação das novas áreas, inclusive as de PPFs. 
 
 

VISITA AOS PPFs 
 
Data: 10/09/2013 
Área: PPF102 
Proprietário: Danilo Sette de Almeida 
Município: Santa Cruz de Cabrália - BA 
Auditado (s): 

Danilo Sette de Almeida - Proprietário 
Critério(s): 1.3; 2.4; 3.2; 3.5; 3.6 
 
Placa identificando a fazenda e a licença ambiental 2009-030837/TEC/LA0126. Plantio 
de 16/08/2007, com idade de 06 anos ocupando cerca de 19,36 ha. A reserva legal 
possui 9,40 há (constituindo 20% da propriedade) e a APP possui 8,17 ha. 
 
Evidenciado placa de proibido caçar e pescar com menção a Lei 9605/98 nas RLs e 
APPs da propriedade. 
 
As áreas de APP e RL estão bem preservadas.  
 
Foram evidenciados no PTEAS do PPF102 uma área de plantio particular de eucalipto 
de 8 hectares em espaçamento diferenciado de 2m x 2m e com placas de identificação 
e dois clones diferentes 361 e 863. Os plantios particular de eucalipto na bordadura 
estão identificados no mapa e na área estão separados por aceiro, além da 
diferenciação de material genético com a área do talhão vizinho (clone 248 no plantio 
particular e clone 361 no plantio da Veracel). 
 
Data: 10/09/2013 
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Área: PPF139 – Fazenda Alegria 
Proprietário: Wilson José dos Santos 
Município: Barrolândia distrito de Belmonte-BA 
Critério(s): 2.4; 3.5; 3.6 
 
A propriedade possui uma residência abandonada e com culturas agrícolas em seu 
entorno e cerca delimitando a área de plantio de eucalipto e a área da propriedade 
com frutíferas e hortaliças. 
 
Placas identificando a área de RL e APP e proibição de caça e pesca. Algumas  áreas 
de APP e RL não estão bem regeneradas e estão previstos no PREV para plantio de 
nativas e enriquecimento das áreas em estágio inicial de regeneração. 
 
No mapa de PTEAS verificou-se uma marcação diferenciada na área de plantio de 
eucalipto e de acordo com Luis Migray, esta área será recuada após a colheita para 
respeitar a distância de 300m com a zona urbana de Barrolândia. 
 
Data: 10/09/2013 
Área: PPF067 – Fazenda Ferro Estrela 
Proprietário: Robson de Andrade Costa 
Município: Belmonte-BA 
Auditado (s): 

Robson de Andrade Costa - Proprietário 
Critério(s): 1.2; 1.3; 2.4; 3.5; 3.6; 4.4 
 
A fazenda não possui residência e moradores. Foram verificados somente as áreas de 
reserva legal e APPs em bom estágio de conservação. As áreas em que a vegetação 
está em estágio inicial de regeneração, estão contempladas no PREV. 
 
Verificado a presença de plantio particular de eucalipto no PPF 067, talhão 2, na 
bordadura da RL. Porém, essa área não está identificada no PTEAS deste PPF. De 
acordo com o proprietário, a bordadura foi plantada devido a sobra de mudas do 
talhão vizinho. 
 
As estradas estão em bom estado de conservação porém no período de chuvas fica 
difícil o deslocamento em veículos menores. A fazenda está prevista para colher no 
final deste ano e as estradas somente serão abertas no período em que antecede a 
colheita.  
 
Segundo o Sr. Robson de Andrade Costa, o contrato contempla que a partir do 30 ano 
é possível receber o pagamento adiantado de 3 m3/ha/ano, que é uma opção do 
proprietário em receber um adiantamento ou receber ao final da retirada de toda a 
madeira da propriedade. 
 
Os mapas de PREV (Plano de Revegetação, Recuperação ou Enriquecimento de 
Vegetação) dos PPFs 067, 129 e 130, não estão atualizados em relação as áreas de 
“outros usos”, áreas próprias e áreas destinadas à Classe I e II. Esses mapas de 
PREV elaborado nos anos de 2008 a 2011 são os antigos que foram protocolados 
junto ao órgão ambiental estadual e o processo está em andamento. Devido a isso 
não foram realizados nenhuma atualização em termos de área de outros usos, 
relocações de RL e áreas de plantio Veracel.  
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Data: 11/09/2013 
Área: PPF129 
Proprietário: Rogerio Macedo 
Município: Guaratinga - BA 
Auditado (s): 

Luciano Joel – Técnico de Segurança (Bonella Florestal) 
Francislei Costa Vieira – Encarregado de Silvicultura (Bonella Florestal) 
Edvagne dos Santos Bravin - Operador de Máquinas (Bonella Florestal) 
Ednaldo Lopes Pereira - Operador de Máquinas (Bonella Florestal) 

Critério(s): 1.3; 2.1; 2.4; 3.5; 3.6; 4.3; 4.4 
 
Em visita a essa propriedade foi constatada a operação de aplicação mecanizada de 
herbicida pós-emergente SCOUT NA realizada pela prestadora de serviço Bonella 
Florestal. Nos talhões em que foi aplicado o produto verificou-se a presença de placas, 
nas vias principais de acesso, identificando o produto utilizado, o dia da aplicação e a 
reentrada. 
 
Na área de vivência da prestadora de serviço Bonella Florestal foram verificadas 
placas com temas de segurança, a segregação de resíduos gerados pela equipe em 
recipientes separados. O banheiro com cal locado em área distante à área de vivência. 
 
Evidenciou-se planilhas de monitoramento da temperatura e massa das marmitex 
fornecidas pela empresa CN Alimentação, juntamente com o número de identificação 
do termômetro BO-01 e avaliação diária de uma amostragem de 03 marmitex de um 
total de 07. Avaliado as planilhas das datas de 09, 10 e 11/09/2013 que se encontram 
dentro dos padrões aceitáveis de acordo com a resolução 216. 
 
A água potável é da Embasa e os recipientes em que são armazenadas as águas são 
galões individuais e sua higienização é feita pelo próprio funcionário, de acordo com 
os procedimentos da empresa. 
 
Evidenciado o kit de primeiros socorros contendo colar cervical, talas, solução 
fisiológica, gazes, ataduras, luvas cirúrgicas descartáveis, antisséptico, máscara de 
insuflar e esparadrapos. 
 
A operação de aplicação mecanizada de herbicida SCOUT NA estava sendo 
executado no talhão 06 e foi verificado que o plantio particular de eucalipto não está 
contemplado no mapa do PTEAS desta propriedade. 
 
Em entrevista com o funcionário Edvagne dos Santos Bravin, admissional no dia 
14/05/2013, residente do município de Itabela, comentou que o ônibus para 
deslocamento é fornecido pela empresa Bonella e diariamente é feito o DDS e o 
desjejum. 
 
Evidenciado a CNH dos operadores de máquina: Edvagne dos Santos Bravin, 
04091972426, categoria AD, validade 09/10/2017 e de Ednaldo Pereira, CNH número 
04296293387, categoria D, validade 11/03/2015. 
 
Evidenciado EPI, botas, luvas, roupas de aplicação de herbicida, máscara química e 
óculos, conforme o PPRA, que é utilizado quando há a necessidade de sair do trator 
dentro do talhão onde está sendo feita a aplicação de herbicida 
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Evidenciado o manual do operador BL771BL88. 
 
Evidenciado a planilha de inspeção de segurança veicular próprio na data de 
09/07/2013 e próxima avaliação em 09/10/2013, realizada e assinada pelo técnico de 
segurança Luciano Joel. 
 
Evidenciado a PPRA da Bonella Florestal, data de emissão 14/11/2012 e próxima 
revisão 14/11/2013, responsável Técnico de Segurança do Trabalho Reg. MTB: 
21/02633-5, Rogério Pinheiro e o PCMSO da Bonella Florestal, validade de 02/01/13 a 
01/01/14, emitido e assinado pelo médico do trabalho Dr. Fernando Antônio Torres de 
Brito CRM 6983 BA. 
 
Evidenciado a ASO, exame admissional, do funcionário Edvagne dos Santos Bravin, 
operador de máquinas apoio a silvicultura, setor Operacional – GHE5, emitido na data 
de 08/05/13. Também foi evidenciada a ASO, exame periódico, do funcionário Ednaldo 
Lopes Pereira, operador de máquina apoio a silvicultura, setor Operacional GHE 12, 
emitido no dia 06/10/12. 
 
Treinamento de Tratorista Agrícola, realizado em Eunápolis, no período de 22/12/11 a 
24/12/11, emitido pelo Sindicato Rural de Itamaraju-BA, para Ednaldo Lopes Pereira. 
Evidenciada a lista de presença do treinamento de Tratorista Agrícola, no período de 
22 a 24 de agosto de 2013, de Edvagne dos Santos Bravin. 
 
Data: 11/09/2013 
Área: PPF130 
Proprietário: Karla Macedo e Outros 
Município: Guaratinga - BA 
Auditado (s): 

Joselito Jesus de Oliveira – Trabalhador Rural 
Oldaísio José de Jesus Pinheiro – Trabalhador Rural 

Critério(s): 1.2; 1.3; 3.5; 3.6; 4.3; 4.4 
 
Evidenciado a carteira de trabalho e previdência social de: Joselito Jesus de Oliveira 
PIS/PASEP n0 137.6548427-9 e carteira n0 4118597 série 002-0 contrato de trabalho 
041.180.0031-86 a partir de 01/10/2010; Odailsio José de Jesus Pinheiro carteira de 
trabalho n0 29117 série 0154 contrato de trabalho desde 01/10/2012, CNPJ Fazenda 
Conjunto Monte Castelo. Ambos classificados como trabalhador rural. Verificado o 
recolhimento de FGTS de ambos os funcionários. 
 
Verificado o hollerith contemplando previdência e salário base de Joselito Jesus de 
Oliveira e o hollerith de Odailsio José de Jesus Pinheiro com salário base, salário 
família, previdência social no período de 01/08/2013 a 31/08/2013. 
 
O funcionário Joselito Jesus de Oliveira e sua esposa tem 03 filhos (um menino de 7 
anos, uma menina de 3 anos e outra menina de 3 meses), em conversa com o filho de 
7 anos, Willian, comentou que vai à aula no período da tarde com condução fornecida 
pelo município. 
 
Evidenciado o curso de Aplicação de agrotóxico- controle de formigas cortadeiras  de 
Joselito Jesus de Oliveira, no período de 11 a 13/09/2012 pelo SENAR (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural). 
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Evidenciado o PPRA código PPRA/13-WMBA-0905, assinado pelo técnico de 
segurança do trabalho, Silvio Roberto Zeni, MTE 017329/ES, emitido na data de 
05/09/2013 e validade 05/09/2014, pela empresa WISE MED. Contempla a realização 
de serviços como capina manual, execução de manejo de gado, limpeza, conserto de 
cerca, aplicação de isca formicida e monitoramento de floresta. 
 
Evidenciado o “Termo de responsabilidade e entrega de EPI/Uniforme” dos 
funcionários Joselito e Oldaisio. Contemplando: viseira, jaleco, boné, calça, avental, 
luva, perneiras, luva de couro e botas de segurança. 
 
PCMSO código NR7/13-WM0905, referente ao ano de 2013, emitido pela WISE MED 
e assinado pelo Dr. Raymundo Washington Leal Jr., médico do trabalho, CRM 6019, 
com emissão na data de 05/09/2013 e validade 05/09/2014. 
 
Evidenciado a ASO periódico de Joselito e Oldaisio com emissão no dia 05/09/2013 e 
assinado pelo Dr. Raymundo Washington Leal Jr. 
 
A água para beber é proveniente do poço artesiano. Evidenciado o laudo de 
potabilidade da água pelo Laboratório São Sebastião, data de coleta de 22/05/2013 e 
registro n. 732013, a análise físico-química da água e ensaio de coliformes total e 
fecal, declarados como ausentes, de acordo com as normas analíticas do Instituto 
Adolf Lutz. Laudo dentro dos limites aceitos da Portaria 6914 do M.S 12/12/2011. O 
laudo apresentou apenas uma alteração no nível de cloro com padrões inferiores a 0,2 
mg/litro. 
 
Todo o resíduo sólido gerado nesta propriedade é segregado na própria fazenda pelos 
moradores. O mesmo é disposto em diferentes lixeiras devidamente identificadas 
sendo que o plástico que está dentro do recipiente também corresponde a cor do lixo 
(por exemplo azul para pape e vermelho para plástico) e eventualmente todo o resíduo 
sólido (com exceção do orgânico) é levado para o Viveiro da Veracel. Evidenciado 
também fossa séptica nas residências. 
 
Evidenciado o galpão com ferramentas de trabalho (enxada, cavadeira, facão e foice) 
devidamente com a bainha de proteção. 
 
Evidenciado depósito de produtos químicos contendo apenas isca formicida MIREX-S, 
disposto de modo adequado e com placas de aviso na entrada, sendo devidamente 
fechado com cadeado. Porém, não foi constatada a presença da FISPQ do produto no 
local. 
 
Data: 11/09/2013 
Área: PPF099 
Proprietário: Angela Maria Fadini e outros 
Município: Itamaraju -BA 
Auditado (s): 

Jean Magewski - Proprietário 
Arnor Rodrigues Viana - Vaqueiro 

Critério(s): 1.2; 1.3; 3.5; 3.6; 4.4 
 
Licenciamento Ambiental, número do processo 2010.010904/TEC/LS-0400, Portaria 
INEMA n. 4026, Angela Maria Fadini Magewski, Fazenda Seis Corações. Publicação 
no DOE 24 e 25/11/2012, validade 25/11/2015. Condicionantes: 
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1. Dispor adequadamente todos os resíduos sólidos gerados, inclusive os 
domésticos, de acordo com a NBR10.004/04 da ABNT, responsabilizando-se 
pelo armazenamento, coleta e transporte para destino final adequado, em 
conformidade com a Resolução CONAMA 258/99 e as normas NBR 11.174/90 
e 12.235/92 da ABNT; 
Verificou-se que os resíduos sólidos estão condicionados em tambores 
segregados e identificados em vidro, papel, metal e plástico. Quando cheios os 
mesmos são destinados ao Viveiro da Veracel e este é resíduo é destinado ao 
Grupo Vida, com base em Eunápolis. Os resíduos orgânicos são eliminados 
através de covas identificadas, isoladas, e distante da residência. 

2. Fica proibido qualquer lançamento em corpos d’água ou exposição na 
superfície do terreno; 
Identificação de fossa séptica na propriedade. 

3. As áreas de reserva legal que estão antropizadas e que possuem potencial de 
regeneração das espécies nativas, devem ser isoladas para que essa 
regeneração aconteça. Caso isso não ocorrerá deverá providenciar a 
revegetação com espécies nativas, até o vencimento dessa licença; 
Foram feitas visitas nas RLs e APPs da fazenda e verificou-se áreas de campo 
aberto e que estão contemplados no PREV (Plano de Revegetação, 
Recuperação ou Enriquecimento de Vegetação), elaborado pela PROJEX. 

4. Instalar placas de identificação informativas nas áreas de reserva legal e APP, 
referente a proibição de caça, pesca, apreensão e cativeiro de animais 
silvestres, estando os infratores sujeitos as sanções e penalidades previstas na 
Lei Federal n. 9.605/1998, bem como o número da licença ambiental estadual; 
Evidenciou-se placas nas APPs e RLs nas vias principais da fazenda e na 
entrada da fazenda a sua identificação. 

5. Não permitir o pastoreiro nas áreas de APP, bem como nas áreas de RL, 
fazendo dentro do prazo de um ano o cercamento das mesmas, para evitar a 
presença de gado próprio ou de terceiros; 
Verificou-se que todos os gados da propriedade são mantidos dentro de cercas 
e existem passagens com cerca para a dessedentação dos animais afim de 
evitar o pisoteio das áreas em estágio de regeneração das APPs. 

6. Registrar a RL da Fazenda Três Corações no Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
Lei 12.651/12. Como o estado da Bahia implantará o Cadastro Estadual 
Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR), que se comunicará com o CAR, esta 
reserva legal deverá ser cadastrada no CEFIR a partir de sua implantação. 
De acordo com o João Carlos da PROJEX, esse projeto será realizado com a 
regulamentação do CAR, masas áreas de reserva legal estão previamente 
identificadas nas PREV e PTEAs. Apenas não foi feito o seu registro. 

 
Formulário de dispensa de outorga do uso da água para captação, INEMA (Instituto do 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos). Recebido em Eunápolis no dia 03/05/2013. 
Vazão requerida para captação de 35 m3/dia, período de bombeio de 24 horas. 
Captação superficial com barramento de nível. Vazão de 0,5m3/h. Bomba Rochfer 
modelo MSG51. 
 
Evidenciado a carteira de trabalho do funcionário Arnor Rodrigues Viana, n0 88688 
série 00033 BA, conjunto Guarujá, na função de vaqueiro, com admissão 01/07/2008. 
CEI 32.040.01485/86. Férias 2010/2011 de 01/11/2011 a 30/11/2011. Recolhimento do 
FGTS. 
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PPRA da Fazenda Seis Corações, CEI 51.207.007.18-91, assinada pelo Técnico de 
Segurança do Trabalho Silvio Roberto Zeni, MTE 017329/ES, código PPRA/13-
WMBA0610, emitido na data de 05/09/2013 e válido até 10/06/2014. 
 
PCMSO referente ao ano de 2013, emitido pela WISE MED e assinado pelo Dr. 
Raymundo Washington Leal Jr., médico do trabalho, CRM 6019. 
 
Evidenciado a Ficha de entrega de EPI e ASO, exame periódico, na data de 
06/06/2013, do funcionário Arnor Rodrigues Viana.  
 
Evidenciado a OS (Ordem de Serviço), com procedimento de segurança conforme a 
Portaria 3214 de 08/06/1978 e certificado de treinamento sobre Saúde e Segurança do 
Trabalho realizado pela empresa WISE MED – Medicina do Trabalho no dia 
07/06/2013 em Eunápolis. 
 
A água para beber é mineral e fornecida pelo proprietário da fazenda. Evidencia de 
fossa séptica, segregação do lixo em tambores previamente identificados com 
exceção do lixo orgânico e energia por painel solar. As ferramentas de trabalho são 
dispostas em galpão fechado e devidamente protegidas com bainha. 
 
Em visita as RLs e APPs da fazenda verificou-se baixa regeneração mas 
contemplados em PREV. O gado encontra-se em área cercada e caminho cercado até 
o açude para dessedentação. Evidência de placas de proibido caça e pesca e 
porteiras na propriedade. 
 
Data: 12/09/2013 
Área: PPF059 – Fazenda Pedra Bonita 
Proprietário: Ivan Silvistrelli Favarato 
Município: Itabela - BA 
Auditado (s): 

Ivan Silvistrelli Favarato Filho- Proprietário 
Critério(s): 2.4; 3.5; 3.6 
 
Evidenciado placa de identificação do PPF e licença ambiental processo 
32480/TEC/LS-0623 com data de emissão de 17/08/12 e validade 18/08/15. 
 
A propriedade possui uma área bem preservada de reserva legal em um único bloco e 
as APPs em estágio inicial de regeneração em algumas partes e boa conservação nas 
demais. 
 
O plantio particular de eucalipto está identificado no PTEAS e possui identificação com 
placas e delimitação por aceiros. Segundo um dos proprietários o eucalipto particular é 
utilizado como energia para secagem de semente de cacau que é plantado dentro da 
propriedade. 

3.7. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas 
 

OBS 01 Processo: Proteção Florestal 

Redefinir o conceito de controle de áreas adjacentes no procedimento de controle de 

formigas cortadeiras PO-03-SILV-002 e sua aplicação em áreas de reserva legal. 
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OBS 02 Processo: Sustentabilidade 

Verificar nos procedimentos que fazem menção aos sítios arqueológicos que 

observe a adequação a Portaria 230/02. 

 

 
 
 

Data 09 Set 2013 

Entrevistados: 

Victoria Rizzo – TREE Consultoria 

Luis Tapia – Veracel 

Helton Lourenço – Especialista Solos Nutrição e Manejo 

Critério 2.1 – avaliação administrativa 

a) Evidenciado PROCEDIMENTO ASP-21 Rev. 01, Plano de Manejo Integrado 

Grupo de Produtores Florestais Integrados – G5, item 4.4.5, página 31. 

Anexos: Planilhas de aspectos e impactos para as atividades de silvicultura, 

colheita, transporte de madeira, viveiro e outras etapas da produção.  

b) Evidenciado PROCEDIMENTO ASP-21 Rev. 01, Plano de Manejo Integrado 

Grupo de Produtores Florestais Integrados – G5, item 4.5.1, página 31. 

c) Evidenciado PROCEDIMENTO ASP-21 Rev. 01, Plano de Manejo Integrado 

Grupo de Produtores Florestais Integrados – G5, item 4.4.4, página 28. 

Tecnologia avançada de colheita e aproveitamento da madeira. 

d) Evidenciado PROCEDIMENTO ASP-21 Rev. 01, Plano de Manejo Integrado 

Grupo de Produtores Florestais Integrados – G5, item 4.4.3, página 26. 

Silvicultura: mudas produzidas no viveiro da Veracel, técnicas de formação dos 

plantios, atividades silviculturais, construção e manutenção de estradas, 

colheita e transporte de madeira. 

e) Evidenciado ProcedimentoASP-03 Rev. 03, item 3.5. 

f) Evidenciado PROCEDIMENTO ASP-21 Rev. 01, Plano de Manejo Integrado 

Grupo de Produtores Florestais Integrados – G5, item 2 e contratos. 

 

Critério 2.2 – avaliação administrativa 

a) Evidenciado PROCEDIMENTO ASP-21 Rev. 01, Plano de Manejo Integrado 

Grupo de Produtores Florestais Integrados – G5. 

- item 3 caracterização regional 
- item 4 gestão florestal 
- item 4.3.3, potencial produtivo e contratos com cada PPF. 
- item 4.4.3 e 4.4.4 
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- item 4.3.3 Fluxo de Plantio e Produção Florestal 
- página 42 e 50 mapa e tabela de uso do solo. 
- item 3 caracterização regional 
- tipologia de solos item 3.3 
- item 4.3.3 Fluxo de Plantio e Produção Florestal apresenta o programa 
plurianual 
- inventário florestal 
- fontes alternativas página 22 
- procedimento ASP-15, rev. 01 PROGRAMA DE CONTROLE DE 
EMERGÊNCIAS 

b) Evidenciado na primeira pagina do PLANO DE MANEJO. Responsável Luis 

Migray. 

c) Evidenciado na primeira página do PLANO DE MANEJO. 

 
d) Evidenciado no item 7 resultados de monitoramento das áreas de ASPEX 

como um todo, no entanto, os dados não são referentes ao Grupo 5.  

Observação: Convém inserir os dados de monitoramento coletados nas áreas 
do Grupo 5, assim como também os prazos em que serão realizadas as 
coletas de dados. (inclui monitoramento fauna e flora, edáfico/hídrico, espécies 
vegetais exóticas). 
 

e) Resumo do Plano de Manejo Integrado G5_V01 

f) Programas de Treinamento 

g) ASP-017 Responsabilidade Social – auxilio ao Programa SOS Vida, 

contribuição para a comunidade em Belmonte e Rio Ubu – construção de um 

posto de saúde. Foram verificados alguns dos recibos das doações em 2013. 

h) Evidenciado no item 5 do Plano de Manejo. 

 

Critério 2.3 

a) Item 2 PROJETOS DE PESQUISA, página 56. 

b) Item 3 Documentos Referenciados 

c) Idem letra a 

d) Os treinamentos são cobradas da empresas terceirizadas credenciadas 

e) ASP-19-Manual de Certificação em Grupo_01, item 5.5.5;  

f) Item 4.4 e 4.5 apresentam equipamentos e insumos utilizados. 

g) Idem a 

 
Critério 2.4 

a) Cadastro é realizado conforme contrato Veracel x Produtor 

b) Contrato entre Veracel x Produtor 

c) ASP-13-Cadeia de Custódia, Guia CEM 

d) Madeira segue diretamente para os estoques da Veracel 

e) Idem d 
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Data 10 Set 2013 

Entrevistados: 

Gustavo - 2Three 

Walter Shuji Kishi – proprietário PPF 107 

Darlan Alves da Silva – ajudante 

Documentos evidenciados: 

Para PPF 143: Mapa, Escritura Pública livro 128 Registro de Imóveis da Comarca de 

Camacan Estado da Bahia. 

Para PPF 107: Mapa, PPRA e PCMSO 2014, Análise Ergonômica do Trabalho, ASO 

Darlan 06/06/2013, Ficha de Entrega de EPI, CPR(Certidão de Produtor Rural), 

Certidão de Dispensa de Licenciamento Ambiental, ITR 2012, CCIR 2006-2009, 

Registro de Imóvel matrícula 3558. 

Observação: Convém analisar impacto na vegetação nos locais chamados de “Bota 

fora”. Evidenciado que um dos locais escolhidos como bota fora no PPF 107 possui 

vegetação nativa em pleno estágio médio de regeneração e colocação de resíduos 

florestais poderá trazer impactos para a regeneração do local. 

Ponto de Melhoria: Recomenda-se avaliar os locais de saída da propriedade para a 

rodovia que serão utilizados para o transporte da madeira. Para o caso de saídas que 

oferecem perigo é e que não possam ser substituídas é recomendável introduzir 

procedimentos de sinalização na pista quando o transporte esteja sendo realizado. 

(PPF143 estrada entre lagos, risco de tombamento; PPF116 saída pra rodovia 

próxima a curva). 

Observação: Convém intensificar os monitoramentos técnicos nos PPF com objetivo 

de manutenção adequada das áreas e esclarecer dúvidas dos produtores quanto às 

suas responsabilidades no manejo florestal. 

Foi evidente no PPF 107 que o produtor estava desinformado de suas 

responsabilidades em relação aos tratos silviculturais resultando na falta de limpeza 

dos aceiros pela propriedade. 

 

Data 11 Set 2013 

Entrevistados: 

Luis Migray – Veracel 
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Gustavo – 2Three 

Joaquim Gomes de Faria – proprietário PPF075 

José Batista Rocha dos Santos (Zezé Lorena) – gerente da fazenda PPF116 

José Roberto Lopes – ajudante PPF116 

José Ailton Ferreira da Silva – vaqueiro PPF116 

 

Documentos evidenciados: 

- Mapas e PTEAS PPF075, 111 e 116. 

-ASOs 2013 para José Batista R. dos Santos, José Roberto Lopes e José Ailton F. da 

Silva 

- PPRA e PCMSO de 10/06/2014 para PPF116 

-Análise Ergonômica do Trabalho PPF116 

- Ficha de Emergência e Receituário Agronômico para aplicação de produto Mirex 

(sulfluramida). 

Não-conformidade menor 01_FAA (2.1 letra a): Adequar procedimento de aplicação de 

formicida e avaliar o impacto da aplicação em áreas de conservação, caso aplicável. 

Foi evidenciado que o procedimento atual inclui a aplicação do produto em áreas de 

conservação sem avaliação e consideração do seu impacto ambiental nestas áreas. 

Através de depoimento do gerente do PPF116 foi evidenciado que o produto é 

aplicado dentro da Reserva Legal e também não foram registradas as quantidades 

aplicadas. 

Não-conformidade menor 02_FAA (2.3 letra e): Disponibilizar Procedimento e lista de 

EPI para aplicação de formicida e herbicida e aplicar re-treinamento para funcionários 

próprios do PPF. Verificar abrangência para os demais PPF que aplicam agrotóxicos 

via funcionários do próprio PPF. 

Foi evidenciado através de depoimento do funcionário a a aplicação de mirex sem 

procedimento adequado e sem o uso de EPI recomendado pela Ficha de emergencia 

do produto (macacão de mangas cumpridas). Duas caixas cheias e mais uma 

embalagem vazia de 5kg foram encontradas no depósito do local. É evidente que a 

embalagem vazia foi utilizada recentemente, pois segundo o responsável, a 

embalagem vazia é encaminhada para o destino adequado com periodicidade curta.  

Nos PPF 126 e 142 foi evidenciada pela auditora Tatiana Fernandes a falta de 

conhecimento de uso dos EPIs obrigatórios. Os funcionários desconheciam os vários 

tipos de luvas e máscaras descritos no PCMSO e FISPQ disponíveis no local. 
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Data 12 Set 2013 

Entrevistados: 

Victoria Rizzo – 2TREE Consultoria 

Luis Migray – Veracel 

Érica Bortholazo – Inventário Florestal Veracel 

Documentos evidenciados: 

- Cédula de Produto Rural (CPR) – PPF 107, com vigência até 20/11/2015 

- PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE MADEIRA PRODUZIDA E OUTRAS AVENÇAS – PPF 107 

- ANEXO III – Especificações Técnicas para Manejo Silvicultural no Programa Produtor 

Florestal 

- Macroprocesso Florestal, Processo Estradas Florestais, Título Construção e 

Manutenção de Estradas PO-03-EFL-001 

- Procedimento ASP-08 – COLHEITA FLORESTAL, Rev. 04. 

- Laudo Técnico de Adequação e Regularização Ambiental (PPF 107, 19/07/2013, 

03/07/2012, 04/08/2011) 

- Laudos de Visita Técnica – PPF 107 (14/12/2010 e 04/11/2010), PPF 122 

(19/10/2011 e 29/09/2011), PPF 075 (29/07/2011 e 27/09/2010), PPF 106 (15/04/2013 

e 30/10/2012). 

 

 

Pontos Fortes: 

 

- Além da alternativa econômica ao produtor nota-se um ganho ambiental nas áreas 

mais degradadas, como por exemplo, na região de Itagimirim as fazendas são 

marcadas pela pecuária intensiva e, com o mau manejo do solo somado ao tipo de 

paisagem, resultou em grandes erosões e muitas delas atingindo as áreas de 

preservação permanente. Com o ciclo longo da atividade de silvicultura as fazendas 

ganham tempo para sua recuperação ambiental e mais ainda ganharão caso renovem 

o contrato. 
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Outros pontos positivos que podem ser citados é adequação dos alojamentos, 

implantação de procedimentos para a saúde e segurança para os trabalhadores que, 

com treinamento e uso de EPI adequado, correm menos riscos de acidentes e 

também o entusiasmo dos produtores e seus funcionários com a nova atividade. 

Entrevistados: 

Victoria Rizzo – TREE Consultoria 

Luis Tapia – Veracel 

Helton Lourenço – Especialista Solos Nutrição e Manejo 

   

Notas de auditoria G5 – TFE (09/09/13 a 13/09/2013) 

Resumo  

1 Não conformidade: como descrita em conjunto com o auditor Fabio Alves FAA 

(evidenciado por ambos os auditores) 

2 Observações 

1 Ponto de Melhoria 

Princípio 4 

Pessoal auditado:  

Virginia Londe Camargos: Especialista Ambiental Veracel  

Helton Lourenço: Especialista em Solos e nutrição e Manejo Veracel 

Aline Regina Vergani – Engenheira Florestal da áreas de tecnologia florestal   

4.1 

OBS: Item 4.2: incluir no procedimento de avaliação de recursos hídricos a 

possibilidade de contaminação com relação aos insumos utilizados e 

acumulativo de moléculas químicas 
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Evidenciado o programa de Monitoramento Edáfico-Hídrico iniciado em agosto de 

2013, com a CETREL empresa de monitoramento de Salvador, não há resultados no 

momento. Inicio do programa no G5 ainda recente 

E-mails aprovando o início de atividades da empresa contratada para agosto de 2013 

inclusive a inclusão do monitoramento em PPF do G5. 

Evidenciado Mapa de Recursos Hídricos de toda a rede de drenagem em que os PPFs 

avaliados estão inseridos. Pontos de monitoramento evidenciados. A ASPEX se utiliza 

dos dados de monitoramentos realizados pela VERACEL. 

Os relatórios anteriores do ReMan no ano de colheita e avaliados pela engenheira da 

área de tecnologia 

Verificado o controle de treinamentos dados as empresas prestadores de serviço com 

relação a atividade a ser exercida. O controle é feito pela equipe de treinamentos 

Veracel e controlada através de auditorias internas realizadas pela área de qualidade 

Veracel. Evidenciado resultados de auditoras do ano de 2013 

 

4.1 e 4.3 

As informações são repassadas aos PPF por via laudo  

As recomendações de adubação de fertilização são enviadas para os PPF por meio de 

laudos: verificado modelo e envio para EPS 

Os procedimentos de operação são descritos no documento Recomendações 

Técnicas para Manejo Silvicultural 

As operações são realizadas por empresas terceirizadas, contratadas pelos 

fomentados e cadastradas na Veracel.  

Para monitoramento de solos existe procedimento específico de analise a 20 e a 40 

cm de de onde profundidade de onde é feito o laudo de adubação. 

Os treinamentos das operações são aplicados pelo pessoal da Veracel para as 

empresas terceirizadas sempre que existe uma alteração no procedimento 
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Visitas em PPF 

Acompanhamento: 

-Guilherme Jacob: TREE 

-Wassington; Veracel   

 

PPF 126 

Pessoal auditado 

-Enivaldo Rodrigues Medina: Trabalhador Rural  

-Naísio Sales Braga: proprietário 

Evidenciado no local: 

PCMSO e PPRA - ambos com validade até 10/06/2014 

Kit de primeiros socorros contendo todos os itens solicitados no PCMSO 

Verificado ASO realizado pelo trabalhador conforme solicitado, laudos disponíveis 

também no local 

Lista de EPIs entregues e disponíveis ao funcionário como solicitado para a função, 

data de entrega ao funcionário de 03/07/2013, após treinamentos para a função. 

Certificado de treinamentos na data 03/07/2013, módulo de 08 horas de curso com 

certificado emitido pela Wise Med, incluindo também Treinamento de prevenção e 

combate a Incêndio   

Ferramentas solicitadas no PPRA, todas com bainha de proteção em bom estado de 

conservação  

Verificados os documentos fiscais: DARF, ITR e CCIR: ok 

APPs cercadas devido a criação de gado em áreas de outros usos da propriedade, 

verificado o cercamento in loco.  

Verificado o contrato assinado entre proprietário e empresa 
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Agua para consumo humano dos moradores é trazida pelo proprietário da cidade mais 

próxima em galões toda semana. Evidenciado no local e notas fiscais de compra de 

agua mineral no comércio local 

Verificado também no local placas indicativas de proibição de Caça e Pesca e de 

Propriedade Particular 

OBS: Item 4.3: verificar na próxima visita ao PPF o novo local de armazenamento de 

químicos que no momento da auditoria estava sendo reformado para adequação do 

mesmo a legislação. Como descrito no PO-03-SIL-002 da Veracel 

 

PPF 124 

Não há moradores na propriedade 

Verificado a demarcação de APPs e área de RL, mesmo no plantio particular do 

proprietário que não tem contrato junto a ASPEX. Todas as APPs foram demarcadas 

Verificado também no local placas indicativas de proibição de Caça e Pesca e de 

Propriedade Particular 

 

PPF 127 

Pessoal Auditado 

-Edson Pereira Nogueira: trabalhador rural  

Evidenciado  

Lista de EPIs entregues e disponíveis ao funcionário como solicitado para a função, 

data de entrega ao funcionário de 01/09/2013. Não haviam sido entregues EPIs 

específicos para aplicação de insumos pois o funcionário ainda não teve treinamento 

para a função.  

Verificado ASO realizado pelo trabalhador conforme solicitado, laudos disponíveis 

também no local 
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Carteira de trabalho com registro de acordo com a função exercida e discriminada 

PCMSO e PPRA 

PCMSO e PPRA - ambos com validade até 10/06/2014 

Verificado o contrato individual de trabalho por prazo indeterminado, firmado junto ao 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itabela  

Evidenciado também no local placas indicativas de proibição de Caça e Pesca e de 

Propriedade Particular 

Ferramentas solicitadas no PPRA, todas com bainha de proteção em bom estado de 

conservação.   

 

PPF 140 

Pessoal Auditado 

Danilo Sette de Almeida - Proprietário  

Evidenciado  

Não há moradores na fazenda 

Não há APPs na propriedade 

RL em ótimo estado de conservação  

Aceiros bem definidos em todo o perímetro 

Placas indicativas de proibição de caça e pesca nas duas entradas da propriedade 

 

PPF 108 

Não há moradores na fazenda 

RL em bom de conservação  

Aceiros bem definidos em todo o perímetro 
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Placas indicativas de proibição de caça e pesca nas duas entradas da propriedade 

 

PPF 105 

Não há moradores na fazenda 

RL em bom de conservação  

OM: inserir no campo “Recomendações do PTEAS” as áreas de passagem em APPs 

que vão demandar autorização, licença do órgão ambiental. 

 

O PREV = projeto de recuperação e enriquecimento vegetal em áreas de 

conservação. Feito com a aprovação do órgão INEMA emite as condicionantes e 

prevê as condições de recuperação das áreas degradas da propriedade vistas in loco. 

 

PPF 142 

Fernando Batalha: Proprietário 

Lindoval Pereira dos Santos 

Carteira de trabalho com registro de acordo com a função exercida e discriminada 

PCMSO e PPRA 

PCMSO e PPRA - ambos com validade até 05/09/2014 

Verificado o contrato individual de trabalho por prazo indeterminado e carteira de 

trabalho 

Evidenciado também no local placas indicativas de proibição de Caça e Pesca e de 

Propriedade Particular 

Ferramentas solicitadas no PPRA, todas com bainha de proteção em bom estado de 

conservação.   

Na data da auditoria estava sendo instalada a fossa séptica para o morador 
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APPs cercadas impedindo a passagem de animais de criação do morador 

Verificado: DARF, CCIR e ITR 

Dispensa de licença Ambiental nº: 2010-0617/18/TEC/DLA-0335 

 

3.5.3. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria: 

Nome                               função/cargo                                   empresa 
Victoria Rizzo                  sócia gerente                                   TREE 
Luiz tápia                        coordenador / certificações               Veracel 
Hector Lourenço             especialista /solos                             Veracel 
Virgínia Camargo            especialista ambiental                      Veracel 
Aline  regina Vergani       Eng. Florestal                                   Veracel 
Guilherme Jacob               ENg. Florestal                                   TREE 
Washignton                      analista ambiental                           Veracel 
Enivaldo R. Medina          trabalhador rural                              PPF 126 
Naísio Sales Braga          proprietário                                       PPF 126 
Edilson Pereira Nogueira trabalhador rural                              PPF 127 
Danilo Setti                       proprietário                                      PPF 140 
Fernando Batalha             proprietário                                      PPF 142. 
 

 
 
3.6  Não Conformidades Registradas 

Durante a auditoria foram registradas 4(quatro) não conformidades menores, as quais 

estão abaixo relacionadas: 
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Major 

NC N° Processo 
Critério  

Tipo de Não Conformidade 
Prazo para execução das 
ações corretivas 

Auditor 

00 xxxxxx  Menor Texto FAA 

Descrição da Não 

Conformidade 

Não-conformidade menor 01_FAA (2.1 letra a): Adequar procedimento 

de aplicação de formicida e avaliar o impacto da aplicação em áreas 

de conservação, caso aplicável. 

Foi evidenciado que o procedimento atual inclui a aplicação do 

produto em áreas de conservação sem avaliação e consideração do 

seu impacto ambiental nestas áreas. Através de depoimento do 

gerente do PPF116 foi evidenciado que o produto é aplicado dentro da 

Reserva Legal e também não foram registradas as quantidades 

aplicadas. 

Análise de Causa 

No momento de atualização do procedimento ASPEX- 

ASP-04, o qual trata do combate a formigas, não estava 

disposta a metodologia utilizada para a tratativa em áreas 

de RL 

 

Data: 12/09/2013 

Ação Corretiva 

Realizar a atualização do procedimento, de acordo com o 

que aplicado. 

 

Realizar treinamento com os produtores e empregados, 

apresentando a formatação atual do documento ASP-04. 

 

 

Data: 23/09/2013 

Status  Data:15.10.2013 
Eficácia?: a ser verificado na 

próxima auditoria 

 

 

Major 

NC N° Processo 
Critério  

Tipo de Não Conformidade 
Prazo para execução das 
ações corretivas 

Auditor 

00 xxxxxx  Menor Texto FAA 
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Major 

NC N° Processo 
Critério  

Tipo de Não Conformidade 
Prazo para execução das 
ações corretivas 

Auditor 

Descrição da Não 

Conformidade 

Não-conformidade menor 02_FAA (2.3 letra e): Disponibilizar 

Procedimento e lista de EPI para aplicação de formicida e herbicida e 

aplicar re-treinamento para funcionários próprios do PPF. Verificar 

abrangência para os demais PPF que aplicam agrotóxicos via 

funcionários do próprio PPF. 

Foi evidenciado através de depoimento do funcionário a aplicação de 

mirex sem procedimento adequado e sem o uso de EPI recomendado 

pela Ficha de emergência do produto (macacão de mangas 

cumpridas). Duas caixas cheias e mais uma embalagem vazia de 5kg 

foram encontradas no depósito do local. É evidente que a embalagem 

vazia foi utilizada recentemente, pois segundo o responsável, a 

embalagem vazia é encaminhada para o destino adequado com 

periodicidade curta.  

Nos PPF 126 e 142 foi evidenciada pela auditora Tatiana Fernandes a 

falta de conhecimento de uso dos EPIs obrigatórios. Os funcionários 

desconheciam os vários tipos de luvas e máscaras descritos no 

PCMSO e FISPQ disponíveis no local. 

Análise de Causa 

No momento da auditoria os empregados destes 

empreendimentos haviam acabado de passar por 

treinamentos para utilização de produtos químicos, 

motivos pelo qual, alguns dos conceitos não tenham sido 

absorvidos totalmente por todos os empregados. 

Data: 12/09/2013 

Ação Corretiva 

Realizar re-treinamento destes empregados, de acordo 

com previsão de PPRA. 

Após o treinamento realizar uma análise de eficácia dos 

treinamentos. 

Apontar a evolução destes pontos por meio dos relatórios 

de auditoria interna. 

 

 

Data: 23/09/2013 

Status  Data 15.10.2013: 
Eficácia?:  a ser verificado na 

próxima auditoria 

 

Major 

NC N° Processo 
Critério  

Tipo de desvio 
Prazo para execução das 
ações corretivas 

Auditor 

00 xxxxxx  Observação Texto FAA 
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Major 

NC N° Processo 
Critério  

Tipo de desvio 
Prazo para execução das 
ações corretivas 

Auditor 

Descrição da 

Observação 

Observação: Convém inserir os dados de monitoramento coletados 

nas áreas do Grupo 5, assim como também os prazos em que serão 

realizadas as coletas de dados. (incluir monitoramento fauna e flora, 

edáfico/hídrico, espécies vegetais exóticas). 

Ação Corretiva 

 

No momento em que estes dados, específicos do grupo 

05, forem coletados, os mesmos serão inseridos nos 

resultados de monitoramentos, assim como no plano de 

manejo e resumo público do plano de manejo 

 

Data: 23/09/2013 

Status  Data 15.10.2013: 
Eficácia?:a ser verificado na 

próxima auditoria 

 

Major 

NC N° Processo 
Critério  

Tipo de desvio 
Prazo para execução das 
ações corretivas 

Auditor 

00 xxxxxx  Observação Texto FAA 

Descrição da 

Observação 

Observação: Convém analisar impacto na vegetação nos locais 

chamados de “Bota fora”. Evidenciado que um dos locais escolhidos 

como bota fora no PPF 107 possui vegetação nativa em pleno estágio 

médio de regeneração e colocação de resíduos florestais poderá 

trazer impactos para a regeneração do local. 

Ação Corretiva 

 

O apontamento realizado foi feito com base no mapa de 

PTEAS apresentado na data da auditoria. Porém, estes 

documentos são atualizados para que estejam adequados 

ao momento da colheita e neste momento os 

empreendimentos ainda não estão nesta fase. 

 

No momento de atualização do caderno de PTEAS estes 

pontos são considerados. 

 

Data: 23/09/2013 

Status  Data:15.10.2013 
Eficácia?: a ser verificada na 

próxima auditoria 
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Major 

NC N° Processo 
Critério  

Tipo de desvio 
Prazo para execução das 
ações corretivas 

Auditor 

00 xxxxxx  Observação Texto FAA 

Descrição da 

Observação 

Observação: Convém intensificar os monitoramentos técnicos nos 

PPF com objetivo de manutenção adequada das áreas e esclarecer 

dúvidas dos produtores quanto às suas responsabilidades no manejo 

florestal. 

Foi evidente no PPF 107 que o produtor estava desinformado de suas 

responsabilidades em relação aos tratos silviculturais resultando na 

falta de limpeza dos aceiros pela propriedade. 

Ação Corretiva 

No momento da auditoria o produtor e o empregado não 

souberam informar como se dá o apoio técnico. 

 

Contudo, foi evidenciada a existência de laudos de visita 

técnica. Porém, no intuito de evitar ruídos nesta relação, 

será intensificado o contato com o produtor, evidenciando 

por meio de laudos de campo, assistência técnica e 

relatórios de auditoria interna 

 

 

Data: 23/09/2013 

Status  Data15.10.2013: 
Eficácia?: a ser verificado na 

próxima auditoria 

 

Major 

NC N° Processo 
Critério  

Tipo de desvio 
Prazo para execução das 
ações corretivas 

Auditor 

00 xxxxxx  Oportunidade de Melhoria Texto FAA 

Descrição da 

Oportunidade de 

Melhoria 

Recomenda-se avaliar os locais de saída da propriedade para a 

rodovia que serão utilizados para o transporte da madeira. Para o 

caso de saídas que oferecem perigo é e que não possam ser 

substituídas é recomendável introduzir procedimentos de sinalização 

na pista quando o transporte esteja sendo realizado. (PPF143 estrada 

entre lagos, risco de tombamento; PPF116 saída pra rodovia próxima 

a curva). 

Ação Corretiva 

Tais avaliações são realizadas no momento de elaboração 

do PTEAS-versão final que é utilizado para a atividade de 

construção/melhoria de estradas. 

Data: 23/09/2013 

Status  Data:15.10.2013 
Eficácia?: a ser verificado na 

próxima auditoria 
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3.7-Oportunidades de melhorias e observações registradas 

 

Durante a auditoria de foram registradas  quatro oportunidades de melhoria (OM) e  

oito observações (OBS) que deverão ser analisadas criticamente pela empresa 

quanto à tomada de ações pertinentes .Estas Oms e OBSs devem ser analisadas om 

foco em melhoria contínua dos processos realizados pela empresa no ãmbito do 

CERFLOR. Abaixo seguem as Oms e OBSs registradas. 

OPORTUNIDADE DE MELHORIA 01=Inserir no campo “recomendações do PTEAS”   áreas 

de passagem em APPs que vão demandar autorização, licença do órgão ambiental. 

OPORTUNIDADE DE MELHORIA 2: revisar e verificar diferenças de áreas declaradas 

em documentos oficiais, especialmente no que tange às matrículas e documentos de 

natureza cadastral perante órgãos públicos estaduais e federais. Destaco que por 

conta dos prazos para o georreferenciamento, não caberia, em princípio, uma 

Observação, pois ainda há bastante tempo hábil para as correções necessárias, que 

deverão ocorrer naturalmente a partir de sua realização e da abertura de nova 

matrícula futura. 

OPORTUNIDADE DE MELHORIA 3: revisar e verificar diferenças de áreas declaradas 

em documentos oficiais, especialmente no que tange às matrículas e documentos de 

natureza cadastral perante órgãos públicos estaduais e federais. Destaco que por 

conta dos prazos para o georreferenciamento, não caberia, em princípio, uma 

Observação, pois ainda há bastante tempo hábil para as correções necessárias, que 

deverão ocorrer naturalmente a partir de sua realização e da abertura de nova 

matrícula futura. 

OPORTUNIDADE DE MELHORIA 4: buscar o convencimento do PPF quanto aos 

benefícios de se efetivar a regularização da situação fundiária dos imóveis rurais. 

 

OBSERVAÇÕES 

OBS 01: ITEM 4.3: Verificar na próxima visita ao PPF o novo local de armazenamento de 

químicos que no momento da auditoria estava sendo reformado para adequação do mesmo 

a legislação, como descrito no PO-03-SIL-002 da Veracel  

OBS 02: item 4.2- incluir no procedimento de avaliação de recursos hídricos a possibilidade 

de contaminação com relação aos insumos utilizados e acumulativo de moléculas químicas. 
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OBS 03: Convém intensificar os monitoramentos técnicos nos PPF com objetivo de 

manutenção adequada das áreas e esclarecer dúvidas dos produtores quanto às suas 

responsabilidades no manejo florestal. 

 
OBS 05    processo sustentabilidade 
Verificar nos procedimentos que fazem menção aos sítios arqueológicos que observe 
a adequação a portaria 230/02 
 
OBS 06: a Aspex deve acompanhar a evolução do processo administrativo e 

providenciar documentos que permitam analisá-lo com o devido detimento. 

OBS 07: observo que existem certidões públicas de matrículas que ora fazem menção 

a processo de aquisição da área, ora não, sendo que o processo citado não foi 

especificado, o que em princípio impediria a abertura da matrícula, a não ser, por 

exemplo, em caso de determinação judicial. Considerando o ordenamento jurídico, 

esta situação poderia suscitar problemas dominiais futuros. Considerando, também, 

que a ABNT NBR 14789:2012 que dispõe sobre a definição de direitos legais (2.10), 

que não exigem de forma expressa a prova da dominialidade das áreas de manejo 

florestal (2.4), e, em nossa visão quiçá a titulação dominial, importa verificar se há 

evidências de posse mansa e pacífica ou, a contrário senso, de ações possessórias, 

reivindicatórias, demarcatórias, anulatórias de títulos, etc. Logo, observo que, para 

casos em que a dominialidade não seja isenta de (ou possa suscitar) dúvidas, seja por 

tratar-se de posse, seja por tratar-se de títulos substancialmente questionáveis, se crie 

e implemente um procedimento específico de verificação periódica de distribuição de 

ações judiciais nas esferas estadual e federal. 

  

4. CONSULTAS PÚBLICAS 
 

4.1. Consulta aos órgãos públicos 

 

Como parte do processo de auditoria foi realizada consulta aos seguintes órgãos 

públicos:  

Inema  declara que a ASPEX, através da Consultoria PROJEX, tem cumpridos prazos 

e sempre atendeu em tempo hábil as pendências de processos em tela 

Sindicato de Trabalhadores Rurais de Eunápolis, ressalta com satisfação os 

protocolos cumpridos, bem as parcerias realizadas visando capacitar a mão de obra 

local. 
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4.2. Reuniões Públicas 
 

4.2.1. Planejamento, Objetivo e Realização de Reuniões Públicas 

Durante o processo de divulgação das reuniões públicas o Bureau Veritas Certification 

distribuiu um questionário de Consulta Pública que tem como objetivo levantar dados e 

informações oriundas de pessoas e organizações da sociedade civil para o processo 

de certificação do CERFLOR. Este questionário permite a pessoas físicas e jurídicas 

se pronunciarem a respeito da empresa de forma anônima. Por este motivo não 

estaremos divulgando a procedência dos formulários recebidos.  

De um total de aproximadamente 600(seiscentos) convites enviados por correio e 

diversos correios eletrônicos enviados, o Bureau Veritas Certification recebeu diversos 

formulários preenchidos. Observamos que o envio destes formulários é uma das 

formas de se expressar em relação ao desempenho da empresa, não sendo a única 

fonte de informações para a equipe auditora. 

O objetivo das reuniões públicas foi identificar questionamentos, recomendações, 

denúncias e comentários das partes interessadas, referentes aos princípios do 

CERFLOR que foram objeto de avaliação no processo de certificação. As demandas 

pertinentes a respeito da empresa auditada foram registradas. As respostas foram 

avaliadas quanto ao seu conteúdo e verificadas durante a auditoria pela Equipe 

Auditora.  

As perguntas que foram feitas sobre o processo de certificação ou sobre as atividades 

do Bureau Veritas Certification foram respondidas ao longo das reuniões. 

É importante deixar claro que as reuniões públicas não contaram com a participação 

ativa de funcionários da empresa auditada. As reuniões públicas são conduzidas pela 

equipe de auditoria do BVC e buscam evidenciar, sob o ponto de vista das partes 

interessadas, os aspectos positivos e negativos do manejo florestal da empresa frente 

ao CERFLOR.  

As Reuniões Públicas foram divididas em duas partes sendo na primeira apresentados 

os Princípios, Critérios e Indicadores da norma NBR 14789 e o processo de 

certificação CERFLOR, segundo as regras estabelecidas pelo INMETRO. A segunda 
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parte das reuniões teve como objetivo o levantamento de críticas, comentários, 

preocupações, sugestões, etc referentes aos princípios abrangidos pelo CERFLOR. 

Foram organizadas tres Reuniões Públicas nos municípios descritos abaixo:  

 

 

Município Data Horário 
No. 

Pessoas 

Monte Pascoa-Itabelal 9/9/2013 18:30 27 

Sta Maria Eterna-Belmonte 10/92013 18:30 70 

Barrolândia-Belmonte 11/9/2013 18:30 00 

    

 TOTAL DE PARTICIPANTES 97 

 

 

Fazer avaliação das reuniões públicas, com comentários, possíveis denúncias verificadas, 

temas abordados, sugestões, etc. 

4.2.2.  Entidades e pessoas contatadas 

 

A lista completa das partes interessadas contatadas durante o processo de 

certificação está mantida como registro no BVC e não foi inserida neste relatório, mas 

pode ser disponibilizada mediante solicitação. 

4.2.3.  Relação dos Participantes nas Reuniões Públicas 

 

As reuniões Públicas totalizaram 97 participantes de diferentes entidades 

governamentais e não-governamentais.  

Durante as reuniões foram registrados os nomes e assinaturas dos participantes, 

gerando listas de presença que se encontram arquivadas sob responsabilidade do 
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Bureau Veritas Certification. Todas as reuniões públicas foram gravadas (apenas 

áudio) de forma a permitir a rastreabilidade das mesmas. Estas gravações serão 

mantidas em mídia digital pelo BVC, que tem a responsabilidade de garantir seu sigilo 

e proteção. 

 

4.2.4. Respostas aos Questionamentos de Partes Interessadas por parte da Empresa 
e parecer Bureau Veritas Certification.  

 

Os questionamentos levantados durante as Reuniões Públicas foram relacionados 

abaixo, com as devidas respostas emitidas pela empresa.  

4.2.4.1. Reunião Pública – Município Itabela-localidade Monte Pascoal 

 
Data: 09/09/2013 
Município: Monte Pascoal – BA 
Local: Colégio Manoel Ribeiro Carneiro. 
Norma: NBR14789 – 2012 
Auditores: Antônio de Oliveira, Simone Takahashi 
Número de participantes: 27  
 
Regilmar Pereira (Jornalista e Professor) 
 

1) As estradas utilizadas pela Veracel têm a sua manutenção somente na época 
da colheita e depois elas são deixadas por 6 a 7 anos sem nenhum cuidado e 
outro fato é que já houve reclamação de alguns fomentados da Veracel que os 
mesmos são deixados em segundo plano em relação as áreas próprias da 
Veracel. 

 
2) Em 2004 a comunidade de Monte Pascoal fez uma manifestação contra a 

Veracel impedindo o trânsito das carretas dentro das vias públicas de Monte 
Pascoal e a Veracel acabou fazendo um desvio para não fazer mais uso das 
vias internas da comunidade. 

 
3) A cultura local de Monte Pascoal não tem nenhum apoio da Veracel, que 

antigamente implementava projetos nas escolas da comunidade. Os jovens da 
comunidade também não tem incentivos no esporte e muito menos nas  
atividades locais. Foi solicitado à empresa uma ajuda para construir um parque 
de madeira de eucalipto na praça da comunidade, mas o mesmo foi rejeitado 
pela Veracel. 

 
4) A comunidade ganhou um galpão da Veracel, mas a sua finalidade de uso foi 

questionado pela sociedade. O mesmo foi abandonado e não recebeu 
nenhuma manutenção e hoje é uma estrutura em péssimo estado de 
conservação e abandonado. 
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5) Os pequenos produtores saíram das áreas rurais e migraram para a área 
urbana da comunidade dado o avanço da cultura do eucalipto na região. 

 
Edvaldo Sabino (Professor) 
 

6) Todos nós saímos perdendo com aquele manifesto, a população foi usada por 
um grupo político que queria se beneficiar com a nossa situação por interesse 
financeiro e político. 

 
Ridalva (Diretora da escola municipal e professora do Colégio Manoel Ribeiro 
Carneiro.) 
 

7) O meu sonho como professora é resgatar o rio que corta essa comunidade, 
através de projetos de revitalização das matas ciliares e tratar a nascente do 
rio Caraíva. Nós queríamos ver a possibilidade de fazer um viveiro de produção 
de mudas nativas na escola e verificar se os produtores poderiam nos ajudar. 
 
Resposta: O auditor Antônio relatou que houve a mesma reclamação no 
passado e que a área degradada está localizada em uma propriedade 
particular e a empresa não teve anuência do produtor para intervir na 
recuperação desta lagoa. Mas solicita que as partes interessadas continuem se 
manifestando. 

 
Ubirailson (Administrador Hospitalar) 
 

8) As comunidades de Barrolândia e Itabela são beneficiadas pela Veracel e 
devido às manifestações ocorridas nesta cidade, a nossa comunidade de 
Monte Pascoal foi deixada de lado. A nossa dúvida é como podemos resgatar 
esses contatos e parcerias novamente? 

 

4.2.4.2. Reunião Pública –  SANTA MARIA ETERNA – BELMONTE – BA 11/11/2013 
José Cristovaldo de Almeida – Questiona: 

 Lixo descartado na fazenda próximo a nascente (10 metros da água), poluindo 

o rio. 

 Soro de laticínios desprezado na nascente por empresas de Laticínios. 

Orosino – Questiona: 

 Construção de áreas e implantação de programas de lazer, públicos para 

crianças, adolescentes e jovens. 

 Poeira da via, prejudicando o comércio e moradores. 

 Investimento em melhorias na educação. 

Joice – Questiona: 

 Possibilidade em haver tratamento de água para a população. 

 Pavimentação das ruas e estradas, ou pelo menos uma gestão a esse assunto 

junto a prefeitura. 
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José Ferreira dos Passos – Questiona: 

 Disponibilização de profissionais capacitados na área da saúde para 

atendimento da comunidade/trabalhadores. 

Jovane - Questiona: 

 Como é feita a distribuição/sorteio dos locais onde serão realizadas melhorias, 

referente ao desenvolvimento ambiental e social e qual caráter é adotado pela 

Veracel/ASPEX para a realização deste processo. 

E o que a Veracel/ASPEX pode dar de retorno para a população com relação a: 

 Novos empregos para a população da região. 

 Quadra de Esportes Pública. 

 Palestras sobre saúde, principalmente informando sobre doenças sexualmente 

transmissíveis. 

 Também pleiteia melhorias na comunicação entre a Veracel/ASPEX e a 

população de Santa Maria Eterna. 

... Questiona: 

 O que pode ser feito com relação às correspondências que a população recebe 

em atraso, tratando-se muitas vezes de contas que já passaram o prazo de 

pagamento. 

 Melhorias na saúde, criação de postos que disponibilizem médicos e 

enfermeiros. 

... Questiona: 

 O que a Veracel/ASPEX pode fazer para ajudar a população a criar uma 

associação, para alcançar melhorias. 

Duda – Questiona: 

 Apenas alguns terem recebido os convites destinado a toda a população. 

 Maior clareza e acessibilidade na comunicação entre a Veracel/ASPEX e Santa 

Maria Eterna, principalmente quando se tratar de eventos do interesse de toda 

a população. 

Edjaldo (Pastor) – Sugere:  

 Eleição de um representante para a criação de uma associação em Santa 

Maira Eterna. 

4.2.4.3. Reunião Pública – Município Belmonte- localidade de Barrolândia 

Não houve reunião por falta de quórum, em virtude das chuvas torrenciais durante a 

tarde. 



 

 89 

 5.  CONCLUSÃO  

A finalização processo de auditoria , onde o BUREAU VERITAS CERTIFCATION  

avaliou de forma consistente o atendimento aos critérios e indicadores estabelecidos  

na norma NBR 14789/ 2012- Manejo Florestal- Princípios,Critérios e Indicadores para 

Plantações Florestais; 

*A normalidade das operações da ASPEX durante o período de auditoria, o que 

permitiu a realização de uma amostragem representativa dos processos da empresa; 

* A realização integral das auditorias inicial( 1ª fase) e Principal ( 2ª fase), conforme 

planos de auditoria elaborados  pelo auditor do evento; 

* A consistência do Plano de Manejo documentado com objetivos definidos e 

compatíveis com a escala do empreendimento avaliado ; 

* A demonstração por parte da empresa em melhorar o seu relacionamento com as 

comunidades presentes na área de influência  de seu empreendimento florestal; 

* Um nível satisfatório depositado na ASPEX ,por parte das comunidades e 

representantes dos órgãos públicos no que diz respeito ao seu papel sócio-ambiental; 

*Apresentação de ações corretivas adequadas para resolver as 4 não conformidades 

registradas durante os eventos de auditoria inicial e principal; 

*A existência de recursos humanos adequados para o contínuo atendimento aos 

critérios e indicadores do CERFLOR; 

* A existência de uma política da ASPEX que incentiva e/ ou implementa programas 

de interesse comunitário. 

* A continuidade do processo de auditoria por um período de 5 anos com a realização 

de auditorias de manutenção que permite ao OCF verificar o contínuo atendimento 

aos critérios do CERFLOR 

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION, seguindo os procedimentos de auditoria do 

CERFLOR, é favorável recomendação para certificação do grupo 5 da ASPEX, de 

acordo com o padrão normativo NBR 14789:2012. 
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A continuidade do processo de auditoria consiste na disponibilização deste Relatório 

de Auditoria para apreciação pública por 30 (trinta) dias, sendo que , ao fim deste 

prazo , caso não haja demandas procedentes contrárias, o BUREAU VERITAS 

CERIFICATION procederá a recomendação definitiva para a certificação da ASPEX- 

grupo 5.. 
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7. ANEXOS 
 

7.1. ANEXO I: Carta Convite de Reunião Pública e Questionário enviado às partes 
interessadas 

 

7.2. ANEXO II: Pareceres de revisores técnicos 
 

 
7.3. ANEXO III: Outros documentos pertinentes 

 

 


