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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 04 anos na empresa
Fibria Celulose S/A. 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 Fibria produz celulose. O escopo da Certificação compreende 348.297
ha de área total, sendo 200.088 de efetivo plantio de eucalípto.
As auditorias feitas pelos auditores do BV durante os dias 16 à 20 e entre 23 à 27
de setembro 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 a
Fibria Celulose S/A atende às exigências em suas unidades de gestão. Apesar de
02 Não Conformidades Menores serem levantadas, o sistema de gestão está
sendo implementado de forma adequada nas áreas cobertas pelo escopo do
certificado.
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

Identificação da Organização e das Unidades de Manejo Florestal objeto da
Certificação
A Fibria resultou da incorporação da Aracruz pela Votorantim Celulose e Papel (VCP).
Em 20 de janeiro de 2009, foi divulgada ao mercado a incorporação das ações da
Aracruz pela Fibria. A operação foi concluída com sucesso no dia 26 de agosto de
2009, após Assembléias Gerais Extraordinárias que aprovaram a incorporação.
A Fibria é a líder global do setor de celulose, com capacidade de produção anual de
5,2 milhões de toneladas de celulose de fibra curta de eucalipto, integralmente
baseada em plantios florestais renováveis. A companhia opera com três Unidades
Industriais e uma base florestal própria de
989.381 hectares, dos quais
354.697 hectares são destinados à conservação ambiental. Conta adicionalmente com
aproximadamente 102 mil hectares de plantios de eucalipto de produtores
independentes – uma fonte alternativa de madeira para o empreendimento e de
diversificação de renda e uso da terra para o produtor rural.
Atualmente, o empreendimento emprega aproximadamente 17.170 profissionais, entre
diretos e terceiros permanentes, e está presente em 255 municípios em sete estados
brasileiros: Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul,
São Paulo e Rio Grande do Sul.
Com ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo e Nova York, o controle
acionário da Fibria é exercido pelo BNDESPar (30,38%) e pela Votorantim Industrial
(29,42%), com 0,06% das ações em
Tesouraria e 40,14% no mercado.
Em 2012, as exportações representaram 90% das vendas da Empresa, destinadas
principalmente aos mercados da Europa (36%), Ásia (25%), América do Norte (30%) e
América Latina (9% incluindo o Brasil); e a celulose produzida pela Fibria foi utilizada
na fabricação de papéis de higiene pessoal (54%), de imprimir e escrever (29%) e
especiais (17%), ajudando a satisfazer uma demanda crescente, em todo o mundo,
por mais saúde, conforto, educação, cultura e informação.

Unidade Aracruz

Com uma área total de 372.911 hectares (base Abril 2013), sendo cerca de 130 mil
hectares de áreas destinadas à conservação da biodiversidade, o nosso manejo
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florestal é realizado de forma a conciliar o cultivo de eucalipto com a conservação dos
recursos naturais, o respeito às comunidades e as inovações tecnológicas.
A tabela a seguir apresenta os dados gerais das áreas de plantio da Fibria, Unidade
Aracruz, que estão submetidas ao escopo de certificação CERFLOR, o que inclui
fazendas próprias e arrendadas. Os produtos que integram este escopo de certificação
são híbridos interespecíficos, predominantemente E. urograndis (Eucalyptus grandis x
Eucalyptus urophylla).

1.2 Contatos na Organização para o processo de Certificação

Pessoa de Contato: Sandro Bressan Pinheiro
Endereço: Alameda Santos, 1357 – Cerqueira Cesar.
CEP: 01419-908. São Paulo/SP – Brasil
Fone: +55 11 2138-4594

1.3 Localização e Distribuição de Terras de Florestas Plantadas

Figura - Localização geográfica da Fibria Florestal, unidade Aracruz
Fonte: Fibria Aracruz, Abril de 2013
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Figura - Localização geográfica das Regionais da Fibria Florestal, unidade Aracruz
Fonte: Fibria Aracruz, Abril de 2013
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1.4 Distribuição de Florestas Plantadas e Áreas Naturais

A tabela a seguir detalha as áreas da Fibria, Unidade Aracruz, por município em
hectares (ha). Mapas detalhados de todas as áreas da tabela 05 estão disponíveis na
área de Geoprocessamento e Cadastro Florestal.
Comparativo entre área ocupada com área total dos Municípios nas regionais Aracruz
(AR), São Mateus (SM), Posto da Mata (PM), Minas Gerais (MG) e Teixeira de Freitas
(TF).
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Área total auditada: 348.297 ha, sendo que 200.008 de efetivo plantio e as demais
conforme demostrado na tabela anterior.

2.

Manejo Florestal

Valorização da terra e a concentração fundiária
As áreas manejadas diretamente pela Fibria são próprias ou arrendadas e encontramse distribuídas espacialmente conforme o "Mapa Cadastral e de Vegetação",
disponível no Geoprocessamento e Cadastro Florestal.
Todas as áreas próprias foram adquiridas de seus legítimos proprietários e possuem
registro em cartório ou estão em processo de regularização imobiliária, conforme
registros e documentos disponíveis na área de Gestão Patrimonial Imobiliária. Os
primeiros plantios da empresa datam de 1967, quando totalizavam uma área de 1.292
hectares, localizados na Regional Aracruz. As atividades na Regional São Mateus
tiveram início em 1978 e na Regional sul da Bahia em 1987. Em 2002 foram iniciados
os plantios no Estado de Minas Gerais.
As áreas arrendadas também possuem registros e contêm áreas de plantio, de
preservação e reserva legal (averbadas ou a averbar), sendo arrendadas mediante
contrato particular de arrendamento.
A área de Gestão Patrimonial Imobiliária é responsável por garantir a dominialidade da
base fundiária da empresa e controles adequados para gestões externas e internas
operacionais, legais e sustentáveis. A área de Meio Ambiente Florestal é responsável
pelo Licenciamento Ambiental dos plantios florestais.
O modelo de ocupação fundiária dos plantios florestais das empresas instaladas
atualmente na região que compreende o Espírito Santo e o Sul da Bahia,
historicamente privilegiou a excelência operacional e o baixo custo de produção de
madeira, originando extensos blocos de plantios, conforme ilustrado na tabela anterior.
Em função da concentração fundiária é possível constatar que algumas comunidades
vizinhas de plantios florestais não se vêm como essencialmente rurais, pois não
subsistem exclusivamente do uso da terra, sendo suas principais demandas
traduzidas por “emprego e renda”. Assiste-se, também, a incapacidade do Estado em
contribuir para a superação dos problemas associados a esse modelo de ocupação e
em garantir os serviços mínimos à população dessas regiões.
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2.1 Características Regionais
Aspectos Ambientais
A totalidade das áreas de plantio da empresa na Unidade Aracruz está situada no
domínio dos Tabuleiros Costeiros.
No Estado do Espírito Santo, os Sedimentos do Terciário encontram-se distribuídos ao
longo do litoral, sobre as rochas do Pré-Cambriano Indiviso ou sobre as intrusivas
ácidas de Vitória. Estes sedimentos são de caráter argiloso, argilo-arenoso ou
arenoso, sendo que os últimos são, em geral, mais recentes (Quaternário).
No Estado da Bahia, a Formação Barreiras capeia o substrato cristalino e tem um
comportamento geológico semelhante ao das áreas do Estado do Espírito Santo. A
reserva mineral é nula nos Latossolos e Argissolos do Terciário e com altos teores de
concreções ferruginosas em alguns solos da Formação. Apresentam apenas grãos de
quartzo arestados e rolados e traços de minerais pesados.
São poucos os minerais primários dos solos aluviais quando comparados com outros
solos desenvolvidos de materiais originários semelhantes, ou seja, os sedimentos
pertencentes à Formação Barreiras no Estado da Bahia são retrabalhados.
No Estado de Minas Gerais, em Nanuque ocorre o predomínio de sedimentos da
Formação Barreiras e o gnaisse-granítico do Pré-Cambriano aparece esparsamente.
Já em Carlos Chagas, há dominância de gnaisse-granítico do Pré-Cambriano, com
manchas de coberturas lateríticas (sedimentos).
Com exceção dos locais influenciados pelas rochas do Pré-Cambriano, onde a reserva
mineral é um pouco maior, nos demais casos esta é muito baixa. Constituem também
exceção os sedimentos fluviais do Rio Doce em algumas poucas áreas na região de
Aracruz, no Espírito Santo, onde foram identificadas micas, minerais considerados
capazes de fornecer nutrientes (potássio, por exemplo), após a intemperização para o
sistema.
No geral, nas áreas de plantio da empresa no norte do Espírito Santo, extremo sul da
Bahia e nordeste de Minas Gerais há dominância dos Tabuleiros Costeiros, os quais,
como o próprio nome diz, são superfícies tabulares, recortadas por vales mais ou
menos profundos. Em seguida, destacam-se a Baixada Litorânea (Quaternário), as
planícies aluviais, várzeas e terraços. Localmente, nas poucas áreas influenciadas
pelas rochas do Pré-Cambriano, o relevo tende a ser relativamente mais movimentado
do que o conjunto dominado pelos Tabuleiros Costeiros.
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Geomorfologia
Nas áreas do Estado do Espírito Santo, emoldurando a Baixada Quaternária, têm-se
os chapadões Terciários que chegam até as proximidades do litoral, com exceção dos
trechos em que houve deposição mais recente e de largura considerável.
O mapa morfopedológico elaborado pela Fibria em 1992 gerou informações mais
específicas para a área de abrangência do empreendimento nas Regionais Aracruz e
São Mateus, no Estado do Espírito Santo, conforme resumido a seguir.
- Regional Aracruz: A síntese das informações morfométricas de declividade indicam
uma separação em área de montante, denominado Aracruz (Guaraná e Serra) que
apresenta como característica principal as grotas; e área de jusante, denominado
Fábrica (Coqueiral, Pastinho) que apresenta como principal característica o relevo
suave ondulado a plano.
- Regional São Mateus: A região apresenta um relevo plano a suave ondulado em
praticamente 90% da área coberta com plantios, sendo possível definir os
compartimentos de São Mateus, Itaúnas e Nova Lima, onde a declividade geral é
menor que 3%; e Itauninhas, área que ocorre na porção de montante como um
pequeno cinturão, em torno do compartimento anterior.
Nas áreas da Bahia, são distinguíveis na faixa costeira a Baixada Litorânea, que
corresponde aos terrenos recentes do holoceno e compreendem os níveis continentais
inferiores da orla marítima; e os Tabuleiros Costeiros, que correspondem aos baixos
platôs costeiros do Terciário e coberturas sobre o Pré-Cambriano.
Nas áreas do Estado de Minas Gerais, em Nanuque verifica-se amplo predomínio de
Tabuleiros Costeiros, com um relevo que varia de plano a suave ondulado, com cotas
variando em torno de 190m, não havendo diferenças topográficas significativas.
Localmente, nas poucas áreas influenciadas pelas rochas do Pré-Cambriano, o relevo
tende a ser relativamente mais movimentado do que o conjunto dominado pelos
Tabuleiros Costeiros.

Solos
De um modo geral, os solos na Unidade Aracruz são na maioria ácidos, profundos,
muito intemperizados, bem drenados, pobres em minerais primários fornecedores de
nutrientes, pobres em matéria orgânica, de baixa fertilidade natural, coesos,
resistentes à erosão e à compactação, muito duros quando secos e bastante friáveis
quando úmidos.
As diferenças observadas entre as diversas unidades de solo são determinadas
principalmente pela granulometria, pelo grau de manifestação da coesão, drenagem e
o relevo.
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Classes de solos
Os mapeamentos de solos realizados pela EMBRAPA no período de 1987 a 1994 e
pelo Convênio UFLA/UFV no período 2002 a 2004 identificaram nas áreas de plantios
os grupamentos de solos descritos a seguir. Detalhes sobre estes trabalhos e a
aplicação dos resultados gerados estão disponíveis no Centro de Tecnologia.

-

Argissolo Amarelo
Argissolo Vermelho
Argissolo Acinzentado
Cambissolo
Espodossolo
Gleissolo
Latosolo Amarelo
Neossolo Quartzarênico
Nitossolo Vermelho
Planossolo

Unidades de manejo de solo
Após a reinterpretação do levantamento de solos frente aos conhecimentos agregados
nos anos 90, introduziu-se o conceito de “fatores limitantes da produtividade”. Os cinco
principais fatores do solo que sintetizam os desvios de produtividade do eucalipto nas
condições da Aracruz são: disponibilidade de água, disponibilidade de nutrientes
minerais, disponibilidade de oxigênio, grau de coesão do solo e relevo.
De posse dos desvios de cada fator de limitação para cada unidade de solo foi
possível determinar um novo agrupamento das unidades, indicando os fatores mais
limitantes em cada caso. Os resultados desse estudo possibilitaram introduzir
melhorias significativas dos critérios de seleção de áreas para plantio e maior
assertividade nas recomendações de práticas silviculturais como preparo de solo e
adubação.
Clima
Os plantios da Fibria no Espírito Santo e Bahia estão concentrados, de acordo com o
IBGE, em uma região de clima tropical quente úmido e tropical quente superúmido,
onde a precipitação média anual totaliza valores entre 1200mm e 1400mm. Já os
plantios localizados em Minas Gerais ocupam uma área onde este total varia entre
800mm a 1000mm.

Em todos os locais na Unidade Aracruz, o ciclo hidrológico inicia-se em outubro e
termina em setembro, sendo os meses novembro e dezembro os mais chuvosos. Os
meses julho e agosto são os mais secos, apresentando os menores índices
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pluviométricos do ciclo. Pelo cálculo do balanço hídrico desses locais, verifica-se que
esse comportamento das chuvas não compromete a disponibilidade de água na
paisagem. O déficit hídrico médio mensal é 15,1mm, enquanto o excedente é 17,3mm
mensais. Nessa região de influência da Fibria, a temperatura média do ar é em torno
de 24ºC e a amplitude térmica média entre o mês mais frio e o mais quente do ano fica
em torno de 5ºC.
Hidrografia
As principais regiões hidrográficas do Estado do Espírito Santo, onde se inserem as
áreas de influência da Fibria, são Região Hidrográfica do Litoral Centro Norte (bacias
dos Rios Riacho, Reis Magos, Piraquêaçú e Jacaraípe); Região Hidrográfica do Rio
Doce; Região Hidrográfica dos Afluentes dos Rios São Mateus Braço Norte e Braço
Sul no Espírito Santo; Região Hidrográfica do Rio Itaúnas, conforme descrito a seguir.
- Região Hidrográfica do Rio Doce: Os municípios da área de influência que
pertencem a esta região são Jaguaré, Linhares, Rio Bananal, Santa Teresa, São
Mateus, Sooretama e Vila Valério. Esta região hidrográfica possui área de drenagem
de aproximadamente 86.715 km², dos quais 86% pertencem ao estado de Minas
Gerais e o restante ao Espírito Santo, no total de 15.088 km². As nascentes do rio
Doce situam-se no Estado de Minas Gerais, nas serras da Mantiqueira e do
Espinhaço, sendo que suas águas percorrem cerca de 850 km até atingir o oceano
Atlântico, junto ao povoado de Regência, no Estado do Espírito Santo. Essa
configuração topográfica acaba por ser um dos fatores determinantes no clima da
região, acentuando as características das massas de ar envolvidas na dinâmica de
sua circulação atmosférica. Os principais afluentes do rio Doce pela margem esquerda
são os rios do Carmo, Piracicaba, Santo Antônio, Corrente Grande, Suaçuí Pequeno,
Suaçuí Grande, São José e Pancas. Pela margem direita são os rios Casca, Matipó,
Caratinga, Manhuaçú, Guandu Santa Joana e Santa Joana do Rio Doce. As planícies
fluviais são amplas e os terraços, em sua maioria, constituídos por material arenoso e
argilo-arenosos, com cerca de 3 metros de desnível. Eventualmente estes terraços
são inundados durante cheias excepcionais. As características do solo levam a bacia
do rio Doce a uma condição de fragilidade no tocante à susceptibilidade à erosão.
Com efeito, 58% da área da bacia encontra-se na categoria de susceptibilidade forte e
30% na categoria de susceptibilidade média. Com baixa declividade no território
capixaba, o rio flui com vastas áreas assoreadas em seu leito.
A atividade econômica da bacia é bastante diversificada, destacando-se a
agropecuária (reflorestamento, lavouras tradicionais, cultura de café, cana-de-açúcar,
criação de gado leiteiro e de corte e na suinocultura); a agroindústria (sucroalcooleira);
a mineração (ferro, ouro, bauxita, manganês, pedras preciosas e outros); a indústria
(celulose, siderurgia e laticínios); setor terciário (turismo, comércio e serviços de apoio
aos complexos industriais) e geração de energia elétrica. A bacia apresenta um
importante potencial hidrelétrico.
A região abriga o maior complexo siderúrgico da América Latina e a maior mineradora
a céu aberto do mundo e ainda contribui na geração de divisas pelas exportações de
13

café (MG e ES) e polpa de frutas (ES). A área total de inserção das áreas prioritárias
para a conservação da Biodiversidade é de aproximadamente 2.450.000 hectares, ou
cerca de 28% da bacia do rio Doce. Destes, 109.000 estão protegidos por Unidades
de Conservação de Proteção integral (ou 4,46% de todas as Áreas Prioritárias). As
principais Unidades de Conservação na região são: Reserva Biológica de Sooretama,
de Comboios, Augusto Ruschi, o parque nacional do Caparaó e o dos Pontões
Capixabas.
- Região Hidrográfica do Rio Itaúnas: A região hidrográfica do rio Itaúnas situa-se no
extremo norte capixaba. O Itaúnas é um rio de domínio estadual com afluentes nos
estados da Bahia e Minas Gerais. Sua área de drenagem total, considerando seus
tributários baianos e mineiros, é de 4.932 km². Porém a área de drenagem no estado
do Espírito Santo é de 4.391 km². Os principais afluentes do Itaúnas pela margem
esquerda são: córrego Barreado, ribeirão Itauninhas, córrego Dourado, córrego Santa
Luzia, córrego da Lama, córrego da Estiva, córrego Grande e o córrego Taquaruçu.
Pela margem direita: córrego Dezoito, córrego Limoeiro, rio do Sul, córrego Palmeiras,
córrego Guariba, rio Preto do Norte, córrego do Angelim. A região abrange
parcialmente os municípios de Conceição da Barra, Ponto Belo, Boa Esperança e São
Mateus, e totalmente os municípios de: Pedro Canário, Mucurici, Montanha e
Pinheiros.
Nos municípios ocorrem atividades produtivas de setores variados como pecuária,
piscicultura, turismo, agricultura e produção industrial. Na indústria destaca-se a
produção nas áreas de mineração, indústria madeireira, alimentícia (produção de
farinha de mandioca), moveleira e a produção alcooleira. A cobertura vegetal
preponderante na bacia é de pasto, com áreas com cultivos permanentes e esparsos
de frutíferas (banana, laranja, coco, melancia e maracujá) e com outros cultivos
perenes como pimenta do reino e café. São também importantes as culturas de canade-açúcar e de mandioca.
- Região Hidrográfica dos Afluentes dos Rios São Mateus Braço Norte e Braço Sul no
Espírito Santo: O Rio São Mateus, rio de domínio da União, cujas nascentes estão
localizadas em Minas Gerais, a cerca de 1000 m de altitude, é formado por dois
braços: o rio Cotaxé, com 244 km de extensão e o rio Cricaré, com 188 km,
respectivamente. Alguns dos principais afluentes, no Espírito Santo, são: Rio Cotaxé
(braço norte), Rio Cricaré (braço sul), rio São Francisco e os rios Manteninha, Muniz,
Cibrão, Dois de Setembro, Quinze de Novembro, Santa Rita, Peixe Branco, São
Domingos, Preto, Mantena e rio Norte. A bacia abrange 25 municípios, dos quais 11
no Espírito Santo. As principais atividades econômicas são a agropecuária incluindo a
produção de álcool e celulose, indústrias de mineração (extração de granito),
exploração mineral e florestal. Na atividade de exploração mineral destacam-se as
prospecções de petróleo e gás natural, a exploração de jazidas de sal-gema e a
extração de granito para exportação, entre outras.
A Região hidrográfica do Rio Riacho apresenta uma área de aproximadamente 2.136
km². As bacias componentes da região hidrográfica são as seguintes: córrego Biririca,
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rio Laranjeiras, rio Piraquê-açu, córrego Sauê, córrego Barra do Sahi, córrego
Piranema e rio Riacho. As duas maiores bacias são as dos rios Riacho e Piraquê-açu.
O rio Riacho é um corpo hídrico formado pela Lagoa do Aguiar, que tem dentre seus
tributários os seguintes cursos de água: córrego Quartil, rio do Norte, córrego são
José, córrego Guaximba e córrego do Índio. Nessa região hidrográfica são
desenvolvidas atividades industriais mecânicas, eletrônicas, químicas, de exploração
de granito, com destaque para o setor químico e de celulose. Também existe o
desenvolvimento de atividades agropecuárias, silvicultura e de turismo. Em Barra do
Riacho situa-se a maior bacia pesqueira do município, onde encontram-se peixes
nobres.
Todos os municípios das áreas de influência da Fibria na Bahia são abrangidos pela
Bacia Hidrográfica do Extremo Sul. Dentro dessa grande bacia, as áreas de influência
se encontram mais especificamente nas bacias dos Rios Mucuri, Jucuruçu Braço Sul,
Itanhém (ou Alcobaça) e Peruípe.
O rio Jucuruçu Braço Sul nasce entre os municípios de Jucuruçu e Prata a 500 m de
altitude. A área da bacia é de aproximadamente 1.470 km2, com um percurso de 100
km do rio principal, um desnível total de 500 m. O rio Itanhém também denominado de
Alcobaça nasce em Minas Gerais, a 80 km da divisa com a Bahia, sendo seu maior
percurso na Bahia. Sua altitude na nascente é de 800 m. A área da bacia é de 4.950
km2, a extensão do rio principal é de 210 km, com um desnível de 800 m. A Bacia do
Rio Peruipe nasce na Bahia, no município de Itupeva e sua foz no município de
Caravelas forma imensos manguezais. A área da bacia é de 4.870 km2 e o percurso
do rio principal é de 150 km; sua altitude na nascente é de 200 m, o que lhe fornece
uma declividade de 1,33 m/km pequena em relação as outras bacias estudadas,
devido à pequena altitude das nascentes. O rio Mucuri nasce na serra do Espinhaço
em Minas Gerais, numa altitude de 80m. Sua foz em Mucuri também se encontra em
zona de mangues. Seu principal afluente na Bahia é o rio Mucurizinho, que o encontra
já perto da foz. As outras contribuições se dão fora do estado da Bahia, sendo o
principal afluente o rio Pampá. A área de drenagem da bacia é de 9.450 km2, tendo o
rio Mucuri 125 km de extensão. A declividade desta bacia é de 0,64 m/km, bem menor
que as outras, o que implica que esta bacia está num platô.
O regime fluvial perene é observado em todos os cursos de água da área do
empreendimento e em função da litologia da área, os cursos d'água são ricos em
corredeiras sinuosas, quedas e cachoeiras o que favorece, a turbulência das massas
de águas em vários trechos. Os corpos d'água da área quanto ao uso e condições de
navegabilidade, esses por serem pouco profundos e muitas vezes estreitos não
apresentam boa condição de navegação. Quanto ao uso e condições de preservação
da fauna e da flora, esse é um uso preponderante da água, principalmente aquelas
águas de classe especial, I e II onde dentre outras destinações está contemplada a
preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas e proteção das
comunidades aquáticas. Quanto ao uso e condição de recreação todos os corpos
d'água estão aptos a se prestarem para recreação e lazer porém, com critérios de não
optar por esse uso em trecho de recepção de algum tipo de despejo ou próximo a ele
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e nem onde apresente valor alto de coliformes fecais. Quanto ao uso para pesca todos
os corpos d'água apresentam condições suficientes para a realização de algum tipo de
pesca, principalmente aqueles de características estuarina, como é o caso do ponto de
coleta - 05 que é um braço de mar denominado de canal ou Córrego do Pai Anselmo,
sendo que na bacia do rio Itanhém existe colônia de pesca no Porto de Alcobaça,
Barra de Caravela e Porto de Caravela na bacia do rio Peruípe existe colônia de pesca
no Porto do rio Peruípe e Barra de Nova Viçosa e, na bacia do rio Mucuri no Porto do
mesmo nome. Quanto ao uso para irrigação de áreas próximas ao empreendimento, a
Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária do Estado da Bahia está
propondo projetos de irrigação nas proximidades de Mucuri em trecho do rio do
mesmo nome denominado de Projeto Nova Brasília, em Nova Viçosa em trecho do rio
Maroba denominado de Projeto Peruípe; entre Alcobaça e Teixeira de Freitas em
trecho do rio Itanhém denominado Projeto Alcobaça, em trecho do rio Ribeirão das
Atarefas próximo a Teixeira de Freitas e denominado Projeto Nova Lídice e próximo a
Prado em trecho do rio Jucuruçú denominado de Projeto Santo Antônio. A composição
das culturas componentes apresentam três produtos de exportação, banana, mamão e
inhame e depois vem a cana-de-açúcar, feijão e milho; Em termos de ocupação do
solo os projetos se distribuem: Nova Brasília - 12.700 ha; Peruipe - 2.850 ha; Alcobaça
- 625 ha; Nova Lídice - 1.950 ha; Santo Antônio - 4.075 ha.
Em termos de geração de energia, diversos trechos apresentam potencial energético
como na bacia do rio Itanhém, a Cachoeira Jaqueton, Cachoeira em Nova Lídice,
Cachoeira Bororó, Corredeira do Funil, Córrego do Guerreiro, Cachoeira Salomão,
Cachoeira Cajaíba. Na bacia do rio Peruípe, a Cachoeira Numerada na fazenda
Arquiles Siqueira, Queda d'água Cor do Vinho, no Ribeirão da Avenida afluente do
Córrego da Vaca Pequena, existe uma pequena hidrelétrica e também no Ribeirão do
Queixada na fazenda Altamira. Na bacia do rio Mucuri existe uma queda d'água de 8
m de altura denominada de Cachoeira Santa Clara.
No Estado de Minas Gerais, as principais bacias hidrográficas onde se inserem as
áreas de influência da Fibria são as bacias do Rio Itaúnas e Rio Mucuri, descritas nas
seções anteriores.
A informação sobre recursos hídricos é mantida em dois níveis de dados no cadastro
florestal da Fibria. Todos os polígonos que representem Recursos Hídricos como
Alagado, Lago, Canal e Rio são mantidos como registros na área de
Geoprocessamento e Cadastro Florestal.
A empresa ainda mantém um nível de dados que representa os eixos de rios e
córregos existentes nas áreas da empresa para fins de planejamento ambiental,
definição de áreas de preservação e estudos hidrológicos. Tanto eixos como polígonos
podem ser visualizados nos Mapas Cadastral e de Vegetação.
A Fibria mantém o controle da sua base florestal por bacia hidrográfica definidas por
legislação. Também é mantido o controle da área de contribuição hídrica dos bueiros
existentes na Unidade de Manejo Florestal, estando disponível no Sistema de
Gerenciamento Florestal da Fibria.
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Meio biótico
As áreas da Fibria na Unidade Aracruz encontram-se integralmente no Bioma Mata
Atlântica, numa região de Mata de Tabuleiros, espacialmente associada à formação
geológica Barreiras, onde este tipo de vegetação atinge sua forma mais imponente.
O processo histórico de fragmentação e degradação da Mata Atlântica no Estado do
Espírito Santo e no extremo sul da Bahia não difere do processo ocorrido em outras
regiões do país, tendo sido iniciado com a exploração madeireira baseada no
desmatamento, sendo seguida pela expansão da agricultura e pecuária, tanto em
grande como em pequena escala, além da construção de infra-estrutura e expansão
imobiliária.
Atualmente, as principais ameaças à fauna e à flora nesta região são os incêndios
criminosos, a exploração madeireira ilegal nos fragmentos, a caça e comércio ilegal de
animais silvestres, as ocupações ilegais e invasões para moradia, loteamentos,
expansão de áreas agrícolas e pastagens e a expansão das áreas ocupadas por
espécies exóticas invasoras.
A Mata Atlântica é subdividida em várias formações vegetacionais e a fauna, em geral,
associa-se à flora. Fitogeograficamente considera-se que a Mata Atlântica seja
constituída por dois blocos vegetacionais diferentes, sendo um na região Nordeste e
outro no Sudeste/ Sul do Brasil. A região do Norte do Espírito Santo e Extremo Sul da
Bahia encontra-se exatamente na fase de transição entre estes dois blocos,
representando para muitas espécies da fauna e da flora o limite superior ou inferior de
sua ocorrência natural.
Tanto para a fauna quanto para a flora da região (norte do Espírito Santo e sul da
Bahia), é relativamente grande a proporção de espécies endêmicas, assim como o
número de espécies ameaçadas de extinção em listas internacionais, nacionais e
estaduais.
Atualmente, a principal estratégia de conservação aplicada à Mata Atlântica baseia-se
no conceito de corredores ecológicos, onde mosaicos de usos de solo devem
favorecer a conectividade entre os fragmentos permitindo o fluxo de espécimes e
propágulos de fauna e flora, para garantir a viabilidade das populações de fauna e
flora e a sobrevivência das espécies.
A região de influência da Fibria encontra-se quase que totalmente no denominado
Corredor Central da Mata Atlântica (CCMA), área reconhecida como prioritária para a
conservação pelo governo federal. O CCMA recebe influência de instituições
governamentais e não governamentais (nacionais e internacionais) em arranjos
institucionais, projetos e programas cooperativos visando à formação destes mosaicos
sustentáveis e à promoção da conectividade da paisagem nessa região.
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Dentro deste complexo contexto biológico e socioambiental, tanto as áreas protegidas
da Fibria quanto seus plantios comerciais cumprem um papel de fundamental
importância para a conservação da biodiversidade global.
Os tipos de vegetação nativa existentes na área da Fibria são mapeados na escala
1:10.000. No procedimento MA.12.13.002 estão descritas as definições operacionais
utilizadas para a classificação da vegetação. O sistema de classificação utilizado
considera os fatores a seguir.
- Situação legal das áreas protegidas (Área de Preservação Permanente ou Reserva
Legal).
- Tipologia vegetal à qual a área pertence.
- Estado atual de uso do solo (incluindo estágio de sucessão)
- Presença de fatores de degradação (espécies exóticas, invasoras, dentre outros).
Com relação à tipologia vegetal, o IBGE classifica a vegetação brasileira subdividindoas em formações vegetacionais ("Manual Técnico da Vegetação Brasileira", IBGE,
1992). A seguir, apresenta-se uma breve descrição dos tipos e formações
vegetacionais que ocorrem nas áreas da Fibria.
- Floresta Ombrófila Densa: Ecossistema de alta diversidade florística, constituído de
árvores perenifólias, de porte elevado, com a presença de árvores emergentes e
vários estratos fisionômicos, além de lianas lenhosas e epífitas em abundância.
Floresta típica de climas tropicais com elevadas temperaturas e alta precipitação,
sem um período seco marcante.
- Sistema Edáfico de Primeira Ocupação: Vegetação de primeira ocupação de
caráter edáfico (Formações Pioneiras), em constante sucessão, que ocorre ao
longo do litoral, bem como nas planícies fluviais e mesmo ao redor das depressões
aluviais (pântanos, lagunas e lagoas), onde há, freqüentemente, terrenos instáveis.
Os tipos de ecossistemas (naturais ou antrópicos) são caracterizados por inventários e
estudos de avifauna, possuindo ainda informações complementares resultantes de
estudos e levantamentos fitossociológicos e de outros grupos de fauna (principalmente
mamíferos, insetos, répteis e anfíbios).
As listagens de espécies, tanto de fauna quanto de flora, encontradas em áreas da
Fibria estão disponíveis no Banco de Dados de Biodiversidade no software SGF com
indicação do grau de ameaça enfrentado pelas espécies a nível mundial, nacional e
regional.
Buscando lidar adequadamente com a complexidade dos sistemas naturais, a Fibria
adota uma abordagem de reconhecimento de “Unidades Ambientais” em sua área de
influência. Em cada unidade ambiental identificada, considera-se que as condições
ambientais mais “homogêneas” em termos fitogeográficos, vegetacionais e de
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formação geológica resultem em comunidades de fauna e flora mais semelhantes
entre si.
As unidades ambientais permitem maior assertividade na representatividade dos
monitoramentos e levantamentos ambientais, bem como sinergias com os
monitoramentos realizados por outras instituições que atuam no mesmo território,
conforme descrito no “Plano de Monitoramento de Biodiversidade – Unidade Aracruz”.

2.2

Programas Sócio-ambientais e de Relacionamento

Aspectos socioeconômicos
Considera-se a área de influência direta do empreendimento todos os municípios onde
a empresa realiza o manejo direto de propriedades rurais. A influência indireta das
atividades do empreendimento é determinada conforme modelo de identificação e
avaliação de aspectos ambientais e socioambientais descritos nas seções 9.1 e 10.4,
respectivamente, deste Plano de Manejo. São consideradas como diretamente
afetadas pelas atividades florestais as localidades situadas num raio de 3 quilômetros
em torno de suas propriedades ou de áreas por ela arrendadas para a produção de
eucalipto.
A Unidade de Manejo da Fibria se encontra em uma região que inclui municípios
densamente urbanizados e inseridos nas dinâmicas socioespaciais da região
metropolitana de Vitória, significativos centros regionais como Teixeira de Freitas,
Linhares e São Mateus, pequenos municípios basicamente agrícolas como Montanha
ou Vereda, por exemplo, e outros de grande base territorial, intensamente impactados
pelas plantações florestais como Conceição da Barra, Mucuri e Alcobaça.
Tabela - Indicadores Selecionados

Município

PIB per
capita (R$)
2010

Dependência
1
PIB

Dependência
Emprego
2
Formal

Taxa de
Urbanização
(%)
2010
52,1

IFDM 2012
Ano Base 2010

(%)
Classificação
Regular

Alcobaça

10.529

18,7

(%)
57,6

Caravelas

13.642

13,8

50,6

52,8

Regular

Ibirapuã

14.311

13,8

19,4

57,0

Regular

Mucuri

27.603

8,2

25,7

76,3

Moderado

Nova Viçosa

9.050

19,1

25,6

87,0

Moderado

Prado

11.525

16,0

37,3

56,0

Regular

Teixeira de Freitas

9.186

18,2

15,5

93,4

Moderado

Vereda

10.123

18,9

51,7

20,3

Regular

3
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Aracruz

34.712

10,1

16,4

87,3

Alto

Conceição da Barra

17.182

18,0

27,5

79,4

Moderado

Ecoporanga

11.236

26,6

31,5

63,7

Moderado

Fundão

16.131

19,6

23,4

84,5

Moderado

Ibatiba

8.440

32,4

38,7

59,8

Moderado

Ibiraçu

17.447

17,2

12,3

75,7

Moderado

Jaguaré

16.019

19,9

33,5

60,9

Moderado

Linhares

19.188

14,8

14,1

86,0

Alto

Montanha

14.989

19,0

28,7

75,8

Moderado

Mucurici

12.450

26,4

45,6

63,5

Moderado

Pinheiros

19.097

15,7

25,9

78,3

Moderado

Ponto Belo

9.229

34,0

63,2

80,1

Moderado

Rio Bananal

10.960

26,9

36,9

38,7

Moderado

Santa Leopoldina

9.597

29,9

46,3

21,4

Moderado

Santa Teresa

10.721

27,4

22,0

53,9

Moderado

São Mateus

10.896

26,4

17,1

77,5

Moderado

Serra

31.034

9,1

7,0

99,3

Alto

Sooretama

13.492

20,6

31,7

70,8

Moderado

Vila Valério

14.049

19,6

37,3

36,5

Moderado

Carlos Chagas

12.096

16,7

20,1

64,6

Moderado

Conselheiro Pena

8.283

24,1

33,6

79,1

Moderado

Frei Inocêncio

6.538

29,8

33,4

75,8

Moderado

Galiléia

6.951

29,9

43,5

81,9

Regular

Nanuque

10.598

17,5

15,8

90,1

Moderado

São José da Safira

5.247

44,0

76,2

72,3

Regular

1. Participação percentual do PIB gerado pela administração pública no PIB municipal. Quanto maior a
dependência, maior é a vulnerabilidade - 2010.
2. Participação percentual dos empregos da administração pública no total do emprego formal total do
município. Quanto maior a dependência, maior é a vulnerabilidade - 2010.
3. Municípios com IFDM entre 0 e 0,4 são classificados como de baixo estágio de desenvolvimento; entre
0,4 e 0,6 de desenvolvimento regular; entre 0,6 e 0,8 de desenvolvimento moderado; e entre 0,8 e 1,0 de
alto estágio de desenvolvimento.

As regiões da Costa das Baleias (Mucuri, Nova Viçosa, Caravelas, Alcobaça, Prado e
Teixeira de Freitas) e do Vale do Cricaré (São Mateus, Conceição da Barra e Pedro
Canário) no Espírito Santo abrigam inúmeras comunidades pequenas dispersas,
desconectadas entre si, com pouca comunicação e integração e, em grande parte,
cercadas por florestas plantadas, apresentando inúmeras fragilidades e problemas que
são fatores de inibição do desenvolvimento.
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Tabela - Indicadores Sociais

1

Mortalidade
2
Infantil

Domicílios
abaixo da
linha de
pobreza
3
(%)

Domicílios
abaixo da
linha de
indigência
4
(%)

Saneamento
domicílios
5
adequados

Taxa de
analfabetismo(%)

Município

IDEB

Alcobaça

4,1

25,9

51,7

22,2

26,8

23,6

Caravelas

3,5

9,5

49,5

20,5

21,1

25,0

Ibirapuã

4,3

17,2

41

11,6

44,8

23,3

Mucuri

4,5

17,1

38,8

12,4

12,6

18,3

Nova Viçosa

4,0

20,8

44,7

17,2

11,9

19,0

Prado

3,8

10,3

50,5

21,8

63,1

19,9

Teixeira de
Freitas

4,2

23,6

36,6

11,4

27,3

14,7

Vereda

4,3

20,4

53,1

20,4

77,4

30,9

Aracruz

5,8

9,2

24

6,2

30,0

7,4

Conceição da
Barra

5,4

21,7

41,9

13,8

35,8

15,2

Ecoporanga

4,6

7,9

42,1

15,0

41,1

20,2

Fundão

5,0

22,7

24,9

6,1

40,9

9,5

Ibatiba

4,8

29,2

38,5

13

74,0

17,9

Ibiraçu

5,8

13,7

25,6

5,9

50,5

8,1

Jaguaré

4,7

13

40

13,9

65,9

13,7

Linhares

5,3

17,1

25

6,5

18,5

9,6

Montanha

5,5

31,3

38,1

11,4

16,9

17,4

Mucurici

5,0

0

45,8

15,8

51,4

19,9

Pinheiros

5,2

19,2

36,4

10

72,0

17,2

Ponto Belo

4,6

24,2

40,4

11,3

67,0

21,7

Rio Bananal

5,4

13,8

32,9

10,8

31,0

13,3

Santa
Leopoldina

5,2

32

41

14,4

8,2

13,3
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Santa Teresa

5,5

23,7

24,5

7,2

48,1

9,9

São Mateus

5,2

16,9

29,9

8,9

58,4

9,8

Serra

4,8

14,3

21,1

4,5

82,5

5,6

Sooretama

4,9

26,9

40,6

13

42,3

14,6

Vila Valério

5,7

21,2

36

12,9

28,7

14,1

Carlos Chagas

5,3

36,7

44,4

13,5

61,1

22,0

Conselheiro
Pena

5,8

21,7

39,3

12,6

71,4

16,2

Frei Inocêncio

5,4

46,9

44,4

15,2

62,1

17,6

Galiléia

4,8

21,1

38,7

9,4

64,1

19,3

Nanuque

5,3

30,8

36,5

10,3

73,4

15,5

São José da
Safira

4,3

60,6

53,2

19,6

50,7

23,7

o

1. Índice de desenvolvimento da educação básica – 4ª série/5 ano - 2011.
2. Índice de mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) – 2010.
3. Percentual de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a ½ do salário mínimo em 2010.
4. Percentual de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a ¼ do salário mínimo em 2010.
5. Abastecimento de água por rede geral, esgotamento sanitário por rede geral ou fossa séptica e lixo
coletado diretamente ou indiretamente - 2010.

Diante desta diversidade e complexidade optou-se pela elaboração de um sistema de
classificação em paisagens culturais que permitisse agrupar os contextos locais de
acordo com suas características estruturantes, articulando, deste modo, suas
inerentes dimensões ecológicas, geomorfológicas, sociohistóricas e etnoculturais.
Esse sistema de compreensão socioeconômica do território é mais adequado e
preciso do que aqueles oferecidos pelos recortes estaduais e regionais existentes.
Cabe destacar que as paisagens sociais, enquanto operadores lógicos, não podem ser
compreendidas como unidades homogêneas, desprovidas de diversidade e
movimento, mas antes como uma identidade regional mais ampla, composta de
singularidades e diferenciações, elas mesmo constituídas e organizadas como micropaisagens locais.
Deste modo são identificadas as seguintes paisagens regionais: Sitiante; Quilombola;
Imigrante e Metropolitana.
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Figura - Paisagens sociais identificadas na região de atuação da Fibria, Unidade Aracruz

Paisagem Sitiante
A paisagem sitiante inclui os municípios de Rio Bananal, Vila Valério, Sooretama,
Pinheiros, Linhares, Montanha, Ecoporanga, Ponto Belo, Jaguaré, Mucurici, todas no
estado do Espírito Santo, além de Nanuque e Carlos Chagas (Minas Gerais), Vereda,
Teixeira de Freitas e Ibirapuã, na Bahia.
Articulando as dimensões demográficas relativas com respectivos graus de
urbanização e situação regional, é possível identificar três grupos: o primeiro reunindo
os municípios de Linhares e Teixeira de Freitas são centros regionais com mais de
100 mil habitantes, altamente urbanizados e vórtices de atração metropolitana, e
Nanuque que, apesar de população mais modesta, apresenta semelhante
comportamento geopolítico.
Outro grupo distinguível é composto por Carlos Chagas, Sooretama, Pinheiros,
Mucurici, Montanha, Ecoporanga, Ponto Belo e Jaguaré, de dimensões populacionais
semelhantes ao grupo composto por Vereda, Vila Valério, Rio Bananal e Ibirapuã, mas
que apresentam maior grau de urbanização.
As fazendas de gado, e a sociabilidade “vaqueira” associada, ocupam parcela
significativa das paisagens sitiantes, particularmente nas regiões noroeste do Espírito
Santo, Nanuque e Carlos Chagas em Minas Gerais e toda a região da Bahia.
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A presença de comunidades de remanescentes de quilombos é bastante pontual e
concentra-se principalmente na região do Alto Piabas em Ibiraçu, nos municípios de
Santa Teresa e Santa Leopoldina, além de terem sido identificados indícios em outras
regiões como no baixo Doce e leste do município de Jaguaré.
As comunidades de descendentes de imigrantes estrangeiros, de modo semelhante,
aparecem nesta paisagem de modo pontual e disperso como, por exemplo, nas
regiões de Pendanga em Ibiraçu e Desengano em Linhares, colorindo com tintas
específicas o conteúdo cultural geral da região.
A população auto declarada indígena, segundo o Censo 2010 é de 1536 pessoas,
número que representa 19% do total identificado em toda a região. Embora dispersa
por todo território, a presença indígena concentra-se nos municípios de Teixeira de
Freitas, Linhares e Ibirapuã, respectivamente com 824, 303 e 180 indivíduos.
A urbanização desses grupos indígenas é uma tendência consolidada com 91% do
estrato vivendo nas cidades, índice muito maior do que aquele encontrado no plano
regional, o que, em tese, pode ser explicado por razões sociais mais amplas
relacionadas ao processo geral de urbanização da população e pelas dinâmicas de
valorização identitária (autodeclaração).
A produção de eucalipto aparece de modo mais ou menos intenso ao longo de toda a
paisagem, além disso, toda esta região vem sendo ocupada de modo cada vez mais
intenso pela cultura do café e da fruticultura em grande escala, atividades que são a
principais responsáveis pela configuração sócio-espacial contemporânea deste meio
rural. A porção sul do território levantado vem se integrando de modo cada mais
intenso, a região metropolitana de Vitória, particularmente em torno do sistema viário
da BR 101.
A pequena pesca mercantil é realizada por pescadores presentes principalmente em
Linhares, Nanuque, Ibirapuã e Sooretama. Nesta categoria a pesca é realizada de
modo exclusivo ou predominante por um produtor que direciona seu esforço e
equipamento para atender demandas de mercado. As relações de produção ocorrem
no interior de formas tradicionais de parceria, nas quais, pelo menos um dos parceiros
é o proprietário dos meios de produção, que recebe um quinhão correspondente.
Dos municípios compreendidos em paisagem sitiante, os municípios de Linhares e
Carlos Chagas, são os maiores em área territorial. Linhares é a segunda cidade mais
populosa do interior do estado do Espírito Santo, sendo que há pesquisas que indicam
que até 2020, a população deverá saltar para mais de 200.000 habitantes devido ao
rápido crescimento e desenvolvimento. Assim, a cidade tem expandido seu setor
imobiliário, que tinha foco voltado somente para a região metropolitana (Grande
Vitória).
O município de Teixeira de Freitas é o maior do extremo sul da Bahia tendo um
aumento populacional bastante significativo nos últimos anos.
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A grande maioria dos municípios dessa paisagem possui a população urbana maior
que a população rural, as exceções são os municípios de Rio Bananal, Vila Valério e
Vereda, onde a população rural é maior que a população urbana.
O município de Pinheiros teve sua origem com a exploração de madeira. Os primeiros
exploradores vieram de São Mateus por volta de 1940. O Produto Interno Bruto é um
dos maiores do Estado sendo fortemente impactado pelas atividades agropecuárias da
região, representando 64% de toda a produção do município.
A criação de gado, a agricultura e a fruticultura sempre somaram para o
desenvolvimento do município.
Hoje, Pinheiros é o maior produtor de mamão do Brasil com uma produção anual de
3.500 toneladas, ocupando uma área de 3.700 hectares cultivados. Apesar disso, seu
cultivo não é realizado por agricultores de base familiar. Outras culturas como
mandioca e café também são bastante representativas. A produtividade do café em
Pinheiros é o primeiro do Estado do Espírito Santo com 3000.000 sacas por ano.

Paisagem Quilombola
A paisagem se singulariza pela presença predominante de comunidades
descendentes de escravos africanos que, organizados socialmente como sitiantes,
deles se diferem na medida em que, via de regra, mantém mais íntegros os laços de
solidariedade tradicional e os vínculos estruturais com a pequena produção artesanal
mercantil. Ocupa uma região que corresponde aos municípios de São Mateus e
Conceição da Barra no Espírito Santo, e se estende para Mucuri, Nova Viçosa,
Caravelas, Alcobaça e Prado na Bahia.
Grupos de sitiantes, núcleos de vaqueiros, ribeirinhos e pescadores artesanais
completam o quadro da ocupação tradicional deste território que, do mesmo modo que
na paisagem sitiante, vem se urbanizando intensamente, dando contornos singulares
ao crescimento e rurbanização dos distritos rurais e a formação de bairros periféricos
nos municípios regionais.
As comunidades de descendentes de escravos representam o mais importante
contingente populacional tradicional de toda a região de atuação da Empresa.
Os grupos que hoje são considerados remanescentes de quilombos se constituíram a
partir de uma grande diversidade de processos que incluem fugas com ocupação de
terras livres e geralmente isoladas, o abandono à própria sorte por parte de
proprietários de fazendas falidas, doações de terras para ex-escravos, compra de
terras por escravos alforriados, recompensa por serviços prestados nas guerras
principalmente no Paraguai e terras de Ordem Religiosas deixadas a ex-escravos no
início da segunda metade do século XVIII.
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No território cultural do Sapê do Norte que ocupa a região que se estende entre os
vales dos rios Cricaré e Itaúnas, nos municípios de São Mateus e Conceição da Barra,
no Norte do Espírito Santo, dezenas de comunidades de sitiantes descendentes de
escravos, normalmente situados e distribuídos entre as plantações de eucalipto,
mantêm formas tradicionais de sociabilidade fundados em laços de parentesco,
vizinhança e compadrio, e na identidade forjada na memória coletiva de uma trajetória
comum e ligada ao “tempos dos antigos” e “do cativeiro”.
As comunidades tradicionais apresentam uma organização econômica e social com
reduzida acumulação de capital, através do desenvolvimento de uma produção de
pequena escala mercantil em uma relação direta com o ambiente natural. Meios de
produção tais como a pesca, a agricultura, o artesanato, o extrativismo, entre outros,
são desenvolvidos concomitantemente, traçando um perfil de diversificação das
atividades econômicas vinculadas aos ciclos ecológicos (Candido, 1964; Diegues,
2000, 1996).
As comunidades remanescentes de Quilombos na região Norte do Espírito Santo são,
em sua grande maioria, comunidades essencialmente rurais. A produção é de
subsistência, sobretudo da mandioca, consomem o que produzem e comercializam o
excedente. São também dependentes de fragmentos de mata, quando existe em sua
propriedade, para a retirada do mel, de ervas medicinais, cipós e fibras para o
artesanato, matéria-prima para a construção civil e fabricação de instrumentos de
trabalho.
A presença indígena nesta paisagem está concentrada no município de Prado onde
existem atualmente sete aldeias Pataxó identificadas e reconhecidas pela FUNAI,
além de uma não oficialmente reconhecida (Aldeia do Jucuruçu). As aldeias
oficialmente reconhecidas estão situadas em áreas demarcadas, são assistidas pela
FUNAI, recebem assistência médica por meio da FUNASA e vivem principalmente da
pesca, caça e da agricultura de subsistência. A Aldeia do Jucuruçu localizada as
margens do Jucuruçu próximo a cidade de Prado, embora não seja reconhecida
oficialmente pela FUNAI, recebe um atendimento de modo diferenciado pela prefeitura
municipal.
Do mesmo modo que na paisagem sitiante, esta região vem se urbanizando
intensamente em função do desenvolvimento de atividades agroindústrias que, de
forma geral, vem acelerando a concentração de terra e prescindindo da mão de obra
local, dando contornos singulares ao crescimento dos distritos rurais e a formação de
bairros periféricos nos municípios regionais. A presença dos plantios de eucalipto é
marcante na paisagem, formando extensos blocos de plantios e acarretando uma
grande concentração fundiária.
O incremento de serviços turísticos, principalmente na chamada Costa das Baleias
(Bahia), tem sido importante fator de reorganização soicioespacial, seja na ocupação
da região litorânea, seja na atração da força de trabalho local ou na criação de um
mercado consumidor sazonal.
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Dos municípios incluídos no âmbito de paisagem quilombola, o de maior área territorial
é o município de Caravelas e a segunda maior extensão territorial desse estudo e
também do Estado da Bahia, é o município de São Mateus.
São Mateus é considerado o município com a maior população afro do Estado do
Espírito Santo. Os escravos africanos que viviam em São Mateus foram trazidos de
Angola e Guiné, das nações Bantu, Benguela, Cabidela. Foram utilizados nos
trabalhos nas lavouras, principalmente para a produção de farinha de mandioca.
Atualmente, a região de Sapê do Norte, composta por mais de trinta comunidades
quilombolas, está se esforçando em retomar seus territórios.
São Mateus tem representatividade no cenário de movimentos de luta pela terra no
Estado, sendo sede regional da Comissão Pastoral da Terra – CPT; participando
ativamente do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra – MST, através da
Cooperativa Central de Assistência Técnica – CCA e do CEFORMA (antigo CIDAP);
além de ter representação do Movimento dos Pequenos Agricultores – MPA, cuja sede
se situa em São Gabriel da Palha. Atualmente dois movimentos estão se destacando
nas lutas pela terra no município, o Movimento Quilombola, que luta pela demarcação
do Território Quilombola, e o MPC (Movimento Paz no Campo), formado por
proprietários de terras pleiteadas pelo movimento negro.
O porto deste município no passado foi de suma importância, pois nele
desembarcavam grande parte dos negros que vieram para o Brasil. O porto também
se tornou um dos mais importantes da costa brasileira por causa da produção de
farinha de mandioca, café e madeira.
Atualmente, o cultivo de eucalipto se constitui na atividade mais dinâmica de todo o
extremo sul baiano sendo responsável por inúmeras mudanças sócioprodutivas, muito
embora as atividades tradicionais como a pecuária, a agricultura de subsistência e a
pesca tenham grande importância.
A pesca artesanal de subsistência realizada por pequeno produtor familiar faz parte de
um amplo leque de atividades complementares (pesca, lavoura, extrativismo,
pequenos serviços), que compõem o orçamento familiar de grupos ribeirinhos e
costeiros, localizados principalmente nos municípios de Caravelas e Nova Viçosa.
Em Conceição da Barra se pode observar a importância da pesca e seu potencial no
litoral do município decorrente dos estuários nas áreas de mangues existentes na foz
dos rios São Mateus e Itaúnas, o que proporciona o desenvolvimento de diversas
espécies.
A pequena pesca mercantil é realizada por comunidades de pescadores de Itaúnas,
Meleiras, Porto Grande, sítio Cantagalo e Nilson Maia (Conceição da Barra), estando
também presentes grupos de pescadores artesanais mercantis nas localidades de
Conceição da Barra, Mucuri, Nova Viçosa, Caravelas (sede, Barra e Ponta de Areia),
Alcobaça e Prado.
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A pesca artesanal mercantil é uma atividade mais especializada e de maior porte, que
exige embarcações e equipamentos maiores e mais complexos. De modo geral, o
pescador, normalmente o proprietário dos meios de produção, obtém financiamento
em troca de contrato de exclusividade. Nesta situação, as relações de produção
combinam partilha e remuneração que as aproximam do salário por produção.
De modo geral, a cobertura e a qualidade dos serviços de abastecimento de água,
esgotamento sanitário e coleta não apresentam condições satisfatórias para as
populações residentes. Na grande maioria das residências rurais o abastecimento se
dá por poços artesianos ou nascentes.
Todos os municípios anexados à paisagem quilombola apresentam o IFDM abaixo da
média nacional (0,7603) e da média dos Estados ( 0,6534 para Bahia e 0,7547 para o
Espírito Santo).
Levando em consideração a abordagem econômica e social pode-se afirmar que o
incremento das atividades florestais e até mesmo as atividades econômicas da região
não estão sendo suficientes para gerar transformações sociais significativas que
contribuísse na melhoria das condições de vida da população dos municípios.

Paisagem Imigrante
A paisagem imigrante corresponde à região de ocupação mais intensa de imigrantes
europeus, cujos descendentes mantiveram forte conexão identitária com as regiões de
origem. São italianos, alemães, pomeranos, luxemburguenses, suíços e holandeses
que ocuparam principalmente a chamada região serrana do centro norte capixaba, e
especificamente na área do levantamento, nos municípios de Ibiraçu, Santa Teresa e
Santa Leopoldina. No processo de ocupação territorial, estes imigrantes desalojaram
os grupos tradicionais (indígenas, sitiantes e remanescentes de escravos), com os
quais se avizinharam socialmente e dos quais se diferenciaram pelo conteúdo cultural.
A presença de comunidades de descendentes de escravos ocorre de modo pontual
particularmente no Alto Piabas em Ibiraçu e no município de Santa Leopoldina.
Dos municípios inseridos dentro do contexto de paisagem imigrante, o município de
maior extensão territorial é o município de Santa Leopoldina.
O processo de colonização no município de Santa Leopoldina iniciou-se em 1857, com
a chegada dos primeiros imigrantes suíços, e que em seguida, esse processo se
ampliou com a vinda dos alemães, pomeranos e italianos, tornando Santa Leopoldina
a colônia mais populosa do Brasil na época. Os municípios de Santa Teresa e Ibiraçu
foram fundados por italianos.
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Os municípios de Santa Teresa e Ibiraçu foram fundados por italianos, Santa Teresa,
inclusive, foi a primeira cidade fundada por imigrantes italianos no Brasil.. Os colonos
se dedicaram a agricultura com a cultura de cereais e café – este último se estende
até os dias de hoje. A ocupação da área do município está distribuída em 50% para a
agricultura, sendo 38% de agropecuária e 12% de florestas econômicas, 38% de
matas nativas e capoeiras em regeneração, Mata Atlântica de Montanha, 8% de
inaproveitáveis e 4% de outros usos como, áreas urbanas, estradas, rios e
construções. A principal fonte de renda do município é a agropecuária, contudo, conta
também com uma fábrica de fiação, fábricas de beneficiamento de granitos, serrarias,
oficinas, metalúrgicas, comércio, indústrias artesanais de produtos comestíveis.
Em Ibiraçu a economia se destaca com a cultura de café conilon e florestas plantadas,
principalmente o eucalipto.
No que se refere à caracterização demográfica, o crescimento populacional nos três
municípios apontados tiveram uma desaceleração no crescimento populacional. Em
Santa Leopoldina esse dado é bastante vidente. Em 1970 a população era de 21.911
habitantes e em 2010 esse número caiu para 12.240 habitantes. Contudo, a taxa de
urbanização neste, é considerada média em comparação com o município de Ibiraçu
que possui 75,7% de taxa de urbanização em 2010.

Paisagem Metropolitana
Os municípios de Serra, Fundão e Aracruz compõem a paisagem desenhada por
dinâmicas da região metropolitana de Vitória, mais intensamente urbanizada e
densamente povoada do levantamento. A paisagem metropolitana se expande
principalmente pela região costeira e ao longo da BR 101, por meio de processos
associados ao espraiamento (urban sprawl) da mancha metropolitana, como
periferização, formação de condomínios urbanos, bairros de veraneio e final de
semana, e assentamentos rurais urbanizados.
Tais dinâmicas são responsáveis pelas feições rurbanas e mesmo urbanas que
caracterizam grande parte dos atuais assentamentos humanos da região, como o
observado nos bairros litorâneos, por exemplo, nas comunidades de Guaraná,
Grapoama, e, Santa Rosa, e inclusive naqueles que abrigam grupos tradicionais como
indígenas (Caieiras Velhas), pescadores artesanais (Santa Cruz e Nova Almeida) e
extrativistas (Irajá e Lameirão), por exemplo.
Situado ao norte de Vitória, Serra é a maior região metropolitana da Grande Vitória,
sendo o segundo município mais populoso do estado do Espírito Santo com 409.267
habitantes, perdendo somente para Vila Velha (Censo 2010). O município de Fundão
apresenta a maior taxa de crescimento populacional do estado do Espírito Santo. No
ano de 2000 ele apresentava uma população de 13.009 habitantes, para 17.025
habitantes em 2010, o que revela uma alta de 30,9%.
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O município de Serra é o maior pólo industrial do Estado e também o maior
empregador de mão de obra. Essa transformação do rural para o industrial se deu nos
últimos trinta anos. O comércio apresenta um forte crescimento.
Na paisagem existem indícios de comunidades de remanescentes de escravos assim
como sitiantes, ribeirinhos e pescadores artesanais.
O município de Aracruz, que hospeda a planta industrial e logística da Fibria,
concentra os impactos sociais e ambientais de suas atividades para além daqueles
provenientes do manejo florestal. O município também concentra os plantios de
eucalipto da paisagem. A pesca, que já foi a principal fonte de renda das comunidades
litorâneas, e a agricultura, perderam sua importância. No que diz respeito à
agropecuária, se evidencia a cultura do café conilon, como principal atividade agrícola,
ocupando uma área de 3.600 ha com 800 produtores e fonte de receita na maioria das
propriedades do município, a fruticultura e a pecuária. Atualmente, a indústria tem o
maior destaque na composição do PIB do município (65,99%), seguida de comércio e
serviços (30,77%).
A presença indígena é significativa e concentra todas as terras indígenas
reconhecidas, abrigando os territórios Tupiniquim e M’bya (Guarani), que estão
localizados numa região bastante ocupada pelo processo de urbanização.
O
território
indígena
Tupiniquim
e
Guarani
com
limites
claros,
mapeados/cartografados, demarcados e homologados oficialmente é uma forma de
garantir minimamente a existência comunitária e as dinâmicas territoriais específicas
dessas comunidades (Maracci, 2008).
O uso atual dos recursos florestais nas aldeias está relacionado com a utilização de
madeira para a manutenção das formas de construção tradicionais indígenas, como o
estuque e a cobertura de palha, que ainda são comuns em todas as aldeias,
principalmente em Areal, Boa Esperança, Três Palmeiras e Pau Brasil. Por sua vez, o
uso não-madeireiro está relacionado ao manejo de cipós, taquaras, embiras, utilizadas
na confecção de artesanato, utensílios de pesca, domésticos e de trabalho. Incluem
também as palhas (folhas de palmeiras, utilizadas para cobertura das casas), além do
uso medicinal de cascas, folhas, raízes, herbáceas (ANAI, 2010).
A atividade econômica principal dos Guarani ainda é o artesanato que comercializam
na região. Para tanto, a mata é de grande importância fornecendo matérias primas
essenciais à confecção dos artefatos. Porém, o último remanescente de mata nativa
existente na TI, isolado e ameaçado pela atividade carvoeira, para a qual são
cooptados alguns Tupiniquim, está cada vez mais frágil e decadente. Além da
confecção de artesanato e das atividades de subsistência, muitos Guarani trabalham
como contratados da Prefeitura de Aracruz realizando serviços internos na aldeia em
diversas áreas - saúde, educação, limpeza pública e serviços gerais de manutenção
(ANAÍ, 2010).
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A pesca artesanal de subsistência é realizada por pequeno produtor familiar nas
comunidades de Lameirão e Irajá (Aracruz). Além disso, foram identificados grupos de
pescadores artesanais mercantis nas localidades de Nova Almeida e Jacaraípe, Santa
Cruz.
O abastecimento de água é realizado pela empresa Companhia Espírito-Santense de
Saneamento (CESAN), que abastece com água tratada toda a população urbana nos
52 municípios onde atua. Entretanto, ainda é alto o índice de residências rurais com
abastecimento próprio de água obtida por meio de poço tubular e/ou artesiano ou de
nascente.
Abaixo estão relacionados os investimento aos projetos sociais:
Resultados
Área

Categoria

Nome do
Monitoramento

Indicador
2011

2012

4.466.984

6.142.043

31,8

14,0

Comunidades rurais no PDRT
(número)

24

31

Índice de cumprimento do
programa anual de diálogo (%)

100

100

Índice de atendimento das
demandas operacionais (%)

97,1

96,4

Índice de efetividade das
ações de mitigação

3 (Bom)

2,7 (Bom)

Número de reclamações
recebidas

ND

200

Tempo médio de atendimento
de reclamações (dias)

ND

38

Favorabilidade da Fibria nas
comunidades (%)

45,8

60

Investimentos socioambientais
(R$)
Investimento na
comunidade
(GRI EC1)

Social

Impactos
Sociais nas
Comunidades

Diálogo
Operacional e
Agenda
Presencial

Reclamações de
danos causados
pelo manejo

Pesquisa de
Imagem

Participação de doações no
investimento socioambiental
(%)

31

3.

PROCESSO DE AVALIAÇÃO

3.1 Norma ou Padrão Normativo utilizado para avaliação
O processo de avaliação foi efetuado com base no Escopo de Certificação descrito
acima, conforme o Padrão Normativo NBR 14.789:2012 – Manejo Florestal
Sustentável – Princípios, critérios e indicadores para plantações florestais
conhecido como CERFLOR, elaborado pela ABNT - Associação Brasileira de Normas
Técnicas.
A ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – é uma entidade nãogovernamental, sem fins lucrativos, reconhecida pelo Conmetro como Fórum Nacional
de Normalização. A ABNT é o organismo responsável pelo processo de elaboração e
revisão das normas do Programa Cerflor.
As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros
(ABNT/CB) e dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS), são elaboradas
por Comissões de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos,
delas fazendo parte: produtores, consumidores e partes interessadas (universidades,
laboratórios, organizações não governamentais e outros). Os Projetos de Norma
Brasileira, elaborados no âmbito dos ABNT/CB e ABNT/NOS, circulam para Consulta
Pública entre os associados da ABNT e demais interessados.
A Norma NBR 14.789:2012 foi elaborada pela Comissão de Estudo Especial
Temporária (CEET) de Manejo Florestal, formada por especialistas brasileiros
representantes dos setores envolvidos. A revisão de 2012 da norma circulou em
consulta nacional durante o ano de 2011 e 2012. Esta edição cancela e substitui a
edição anterior de 2007.
O Padrão Normativo aqui utilizado faz parte do Sistema Brasileiro de Certificação, em
que o 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.
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Atualmente conta com 25 sistemas de certificação florestal reconhecidos que
passaram por avaliações técnicas. No Brasil o reconhecimento se deu por intermédio
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:
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”.
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3.2. Identificação do OCF – Organismo de Certificação

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) está credenciado pelo INMETRO para
realização de certificações de manejo de florestas plantadas com base na norma NBR
14789:2012, podendo emitir certificados com a logomarca deste organismo
credenciador.
O objetivo do BVC é realizar serviços de certificação com alta credibilidade, sendo
este o motivo pelo qual optou em realizar tais certificações de acordo com os
requisitos do Sistema Brasileiro de Certificação
Dados para Contato
Escritório São Paulo:
BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)
Sr. 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

E-mail: 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) 2655-9000
Fax: (0**11) 2655-9000
E-mail: luiz-carlos.martins@br.bureauveritas.com

3.4. Descrição do Processo de Auditoria

O processo de auditoria de certificação do CERFLOR compreende:


Planejamento inicial da auditoria;



Planejamento e realização das reuniões públicas;



Definição da equipe de auditoria;



Avaliação documental quanto ao atendimento do CERFLOR;



Avaliações de campo quanto ao atendimento do CERFLOR;



Emissão e publicação do relatório de auditoria;



Planejamento de auditoria complementar e/ou de Follow-up (caso pertinente);



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



Emissão de relatório final após avaliação de ações corretivas (caso pertinente)
e demais questões pertinentes.
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Adicionalmente em uma auditoria de certificação deve ser realizada uma auditoria
inicial (de 1ª fase), com o objetivo de avaliar o plano de manejo, a legalização das
unidades de manejo e demais documentações requeridas pela NBR 14789.
Em função da certificação mantida ao longo de 5 anos pela empresa para as áreas
auditadas (mesmo escopo de certificação), consideramos não aplicável a realização
desta auditoria inicial.

3.4.1 Definição da Equipe de Auditoria

A seguinte equipe foi designada para a realização desta auditoria:
Nome
Juliana Bueno Colpas

Função na Equipe
Auditora Líder

Formação Acadêmica
Bióloga e Química

Simone Shinobu Takahashi Auditora Membro

Engenheira Florestal

Maria Claudia Trabulsi

Engenheira Florestal

Auditora Membro

Marcelo Castro Magalhães Auditor Membro

Engenheiro Agrônomo

Mauro Jaymes

Auditor Membro

Biólogo

Nélson Bastos

Auditor Membro

Engenheiro Florestal

3.4.2. Planejamento de Reuniões Públicas

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.
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Foram realizadas cinco 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.
Os municípios escolhidos foram: Caravelas/BA; Alcobaça/BA; Aracruz/ES; Conceição
da Barra/ES e São Mateus/ES, nas datas de 17/09 e 24/09/2013.
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

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

também

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 os critérios do 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.
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PLANO DE AUDITORIA FIBRIA FLORESTAL BA/MG: MANEJO CERFLOR
- 16 a 20/09/13 -

AUDITOR

JULIANA
COLPAS

SIMONE
TAKAHASHI

MAURO
JAMES

MARIA
CLAUDIA

NELSON
BASTOS

MARCELO
MAGALHÃES

DIA

Processo

Processo

Processo

Processo

Processo

Processo

16/09 - Deslocamentos - cada auditor direto para a sede da Fibria em Aracruz - Fábrica

16/09
Segunda
manhã

16/09
Segunda
tarde

Reunião de abertura no Auditorio da Fibria na fábrica em Aracruz - HORÁRIO: 13:15 h.
Alinhamento da programação e recebimento dos EPI

Deslocamento
para região em
Posto da Mata

Deslocamento
para região em
Posto da Mata

Deslocamento
para região de
Caravelas

Logistica
Florestal Terminal de
Caravelas
17/09
Terça
manhã

Sustentabilidade:
Visitas a Projetos
Sociais na região
da BA.
17/09
Terça
tarde

17/09
Terça
NOITE

Silvicultura BA:
Verificar
(EMFLORA):
Microplanejamento
de Silvicultura;
preparação de
solo, adubação,
plantio, combate a
formiga, aplicação
de herbicida, etc.

- Transporte de
madeira no
terminal maritmo;
- Pátio de madeira
- Posto
Combutível

Manutenção
Mecânica:
- Equipamentos e
máquinas

Reunião Pública
em Caravelas das
19:00h - 21:00h

Deslocamento
para região de
Caravelas

Desloca-mento
para região de
Teixeira de
Freitas

Deslocamento
para região de
Teixeira de
Freitas

Logistica
Florestal BA

Colheita

HSMT Segurança do
trabalho Caravelas:
a)
Documentação
da Fibria e das
empresas
auditadas no
campo - PPRA;
PCMSO, ASO;

Auditoria em
campo:
Transporte de
madeira e
Estradas.

Auditoria em
Campo:
Colheita
Mecanizada
(área T-744)

b) Plano de
atendimento a
Emergêrcia,
Cumprimento
NR's.

Reunião Pública
em Caravelas
das 19:00h 21:00h

Desloca-mento
para Reunião
Pública em
Alcobaça das
19:00h -21:00h

Deslocamento
para Reunião
Pública em
Alcobaça das
19:00h -21:00h
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18/09
Quarta
manhã

18/09
Quarta
tarde

19/09
Quinta
manhã

19/09
Quinta
tarde

Sustentabilidade
Gestão de
relacionamento
com Partes
interessadas
(engajamento,
diálogo
operacional,
diálogos
construtivos,
agenda
presencial)

HSMT Segurança do
trabalho:
a)
Monitoramentos
de Segurança das
empresas que
atuam na Bahia;
b) Documentação
da Fibria e das
empresas
auditadas no
campo - PPRA;
PCMSO, ASO;
c) Plano de
atendimento a
Emergêrcia,
Cumprimento
NR's;DHO - BA

Viveiro BA
- Viveiro de
Espera ( Posto da
Mata).
Silvicultura BA:
Depósito de
Insumos - GAFOR
(Posto da Mata)
Suprimentos BA:
Depósito de
Químicos (Posto
de Combustível)

Partes
interessadas:
Visita Sindicatos SINTREXBEM e
SINDICATO Rural
- Verificação dos
Acordos Coletivos

Meio Ambiente
BA
(região de
Caravelas e Posto
da Mata):
- Área Florestal
na região com
enfoque a
recuperação/resta
uração.
- Áreas com
planta invasoras,
APP, RL, AAVC,
etc.

Colheita BA
Auditoria em
Campo:
Colheita
Mecanizada
(área M-166)

Silvicultura BA:
Auditoria em
campo:
(PLANTAR)
preparação de
solo, adubação,
plantio, combate
a formiga,
aplicação de
herbicida, etc.

Silvicultura T. de Freitas
Colheita - BA
Auditoria em
campo:
Operações de
Colheita
Mecanizada
(área M-704)

DHO - BA
Partes
interessadas:
Visita Sindicato SINDICATO
PRODUTORES
RURAIS Caravelas
- Verificação dos
Acordos
Coletivos

DESLOCAMENTO PARA
FÁBRICA - ARACRUZ-ES

Desenvolvimento
Operacio-nal:
Relatório e
resolução de
pendências

Auditoria em
campo: ( GF)
Adubação,
Capina,
Preparo de
Solo, Plantio,
Aplicação de
herbicida, etc.

Monitoramentos
de Qualidade
relacionados a
Silvicultura e
Colheita

20/09
Sexta
manhã

DESLOCAMENTO PARA FÁBRICA - ARACRUZ-ES

20/09
Sexta
tarde

Reunião com Sistema de Gestão para alinhamento das atividades da semana
Deslocamento dos auditores para Vitória

CENTRO DE
TECNOLOGIA
- Manejo de
Pragas e
Doenças
- Controle de
Qímicos
Monitoramento
de Solos
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PLANO DE AUDITORIA FIBRIA FLOESTAL MANEJO CERFLOR
- 23 a 27/09/13 -

AUDITOR

23/09
Segunda
manhã

23/09
segunda
tarde

JULIANA
COLPAS

SIMONE
TAKAHASHI

MAURO
JAMES

MARIA
CLAUDIA

NELSON
BASTOS

MARCELO
MAGALHÃES

Deslocamentos - cada auditor direto para a sede da Fibria em Aracruz - Fábrica

Sustentabilidade:
- Objetivos e
Metas da
Sustentabilidade
- Gestão dos
aspectos e
impactos sociais
da Fibria
- Procedeimento
resolução de
conflitos

PCP
PAC (plano
anual de
colheita) e PAS
(plano anual de
silvicultura)

Sistema de
Gestão:
ISO 9001 e 14001
(Análise Crítica e
Auditoria Interna).
24/09
Terça
tarde

GEOCADASTRO
Cadastro de
propriedades,
Mapas e
conversão de
florestas

24/09
Terça
NOITE

Reunião
pública em
Aracruz das
19:00 h 21:00h

Reunião pública
em Aracruz das
19:00 h - 21:00h

Atividades até
às 16:00 Deslocamento
para São
Mateus

MEIO
AMBIENTE
Plano de Manejo
e Resumo
Público
Atividades até às
16:00 Deslocamento
para São Mateus

Hospedagem em São Mateus de
23 a 25/09

CENTRO DE
TECNOLOGIA
Manejo
Florestal
Melhoramento
Genético

24/09
Terça
manhã

SUPRIMENTOS
Recebimento de
Insumos
florestais

SILVICULTURA
COCB
Visita em
campo atividades a
definir

Reunião
pública em São
Mateus às
19:00h - 21:00h

PATRIMÔNIO
Questões
Legais
relacionadas a
Posse de Terra,
Contratos de
Arrendamentos,
etc.
Resolução de
Conflitos

MEIO
AMBIENTE
FLORESTAL
Licenciamento
e Cumprimento
das legislações
ambientais

SUPRIMENTOS
(Processos e
Compliance)
Controle de
Obrigações
Acessórias

MEIO
AMBIENTE
FLORESTAL
Aspectos e
Impactos
Ambientais e
Monitoramentos
Ambientais.

MEIO
AMBIENTE
Gerenciamento
de Resíduos
Educação
Ambiental

MEIO
AMBIENTE
FLORESTAL
Monitoramentos
Fauna e Flora

Reunião
pública em
Conceição da
Barra
às 19:00 h

Reunião
pública em
Conceição da
Barra
às 19:00 h

COLHEITA
COCB
VIisita a campo colheita
mecanizada

Reunião pública
em São Mateus
às 19:00 h
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25/09
Quarta
manhã
JURÍDICO
Questões
ambientais (ações
civeis ambientais
e WebCAL)
Questões juridicas
trabalhistas

SILVICULTURA
AR:
Auditoria em
campo:
preparação de
solo, adubação,
plantio,
combate a
formiga,
aplicação de
herbicida, etc.

25/09
Quarta
tarde

Logistica
Florestal
(Estrada) COCB - Campo
Práticas de
conservação do
solo,
manutenção e
conservação de
estradas, e
obras de arte,
etc.
Visita a campo
com enfoque a
conservação de
solos.

Retorno para
Aracruz
Hotel Praia
Coqueiral 15:00h

Retorno para
Aracruz FÁBRICA - 8:00h

COMUNICAÇÃO:
Partes
Interessadas
DHO
Visita ao
Sindicato:
SINTIEMA

Logistica
Florestal
(Transporte) COCB
Verificar
questões
relacionadas a
transporte de
madeira

Retorno para
Aracruz
Hotel Praia
Coqueiral 15:00h

COCB:
Depósito
Químico e
Resíduos .

Retorno para
Aracruz
Hotel Praia
Coqueiral 15:00h

HSMT Segurança do
trabalho:
a)
Monitoramentos
de Segurança
das empresas
que atuam no
ES;
26/09
Quinta
manhã

Sustentabilidade:
Visitas a Projetos
Sociais na região
da ES.

26/09
Quinta
tarde

b)
Documentação
da Fibria e das
empresas
auditadas no
campo - PPRA;
PCMSO, ASO;

VIVEIRO AR

1) Treinamentos
2) Verificação de
Acordos
Coletivos

c) Plano de
atendimento a
Emergêrcia,
Cumprimento
NR's;

LOGISTICA
FLORESTAL
CCMM - Cadeia
de custódia

DHO

3) Verificação
dos
monitoramentos
previdenciário e
trabalhista

SILVICULTURA
AR:
Auditoria em
campo:
preparação de
solo, adubação,
plantio, combate
a formiga,
aplicação de
herbicida, etc.

COLHEITA AR
Colheita
mecanizada

SEGURANÇA
PATRIMO-NIAL
Vigilância nas
propriedadesem
relação a caça e
pesca
Pontas e
Galhos
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27/09
Sexta
manhã

Elaboração do Relatório e Reunião de Encerramento ás 11:00hrs

27/09
Sexta
Tarde

Deslocamentos dos auditores da Fábrica para Vitória

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 1.3
Controle de Obrigações Acessórias de Terceiros
Evidenciada planilha de controle das obrigações acessórias (recolhimento de tributos
das prestadoras de serviços), evidenciados 110 fornecedores entre indústria e floresta.
Este controle era feito pela área florestal até dezembro de 2012. Atualmente está
centralizado em São Paulo (Jacareí).
Verificadas pastas de obrigações acessórias de terceiros:
- Pretop Topografia Geoprocessamento e Geodésia Ltda. (período Janeiro a Junho
2013).
- DU CAMPO Serviços Agroflorestais Ltda. (Junho 2013).
- EMFLORA Empreendimento Florestais Ltda, período Janeiro a Junho 2013.
- Equlíbrio Proteção Florestal Sc Ltda, período Janeiro a Abril 2013.
Evidenciados os documentos mensais : FGTS, INSS, SEFIP, Folha de Pagamento,
Certificado FGTS,COFINS, INSS, Contribuição Social, Certificado Receita Federal,
Contribuição Social e Imposto de Renda Pessoa Jurídica IRPJ.
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Critérios 1.1 e 1.2.
Arrendamentos, recolhimento de tributos e resolução de conflitos.
A área só se envolve em questões relacionadas ao patrimônio da terra. Possuem
360.000 ha brutos.
Verificada planilha de contrato de arrendamentos. São 15 contratos (22.500 ha) a
maioria são pequenos, apenas 1 tem 15.000 ha. Selecionados e analisados 2
contratos: Maria Leite e Almeida 390,65 ha e Agropecuária Pedra Azul Ltda 648,56 ha.
Os prazos de arrendamento podem ser mensal, semestral e anual. Verificada também
a planilha SAP Setembro13. Consta informações das matrículas e status do
georeferenciamento: Contratado, executado em campo, protocolado, certificado e
averbado. Regularização dos CCIR, regularização dos IPTU´s e regularização dos
ITR´s. NIRF´s (numero do imóvel na receita federal).Alcobaça 6199965-2 e Teixeira
de Freitas 1300299-6. Verificadas Matrículas de Linhares 16790 e Conceição da
Barra 2948.
Verificado o procedimento PO12 19002 - Procedimento para tratamento de
ocorrências patrimoniais de imóveis rurais. Analisada também planilha sobre
reivindicações. A planilha estava contemplando apenas o quesito invasão.

Critério 1.2
Posto COCB – Conceição da Barra
Diplomas legais aplicáveis a unidade
- AVCB do posto de abastecimento sob n. 73601 com validade até 04/10/13 relativo a
630.36 m²-OK
- Relatório de inspeção do sistema de SPDA realizado em 17/04/13 – ART recolhida
sob n. 0820130044030 em 17/04/13-OK
- Licença Sanitária do restaurante sob n. 37/13 com validade até 31/12/13--OK
- LO sob n. 169/10 com validade até 18/02/13 referente ao posto de combustível –
protocolo de renovação junto ao IEMA sob n. 33/13 em 02/01/13 e suas
condicionantes-OK
- Certificado da ANP para ponto de abastecimento sob n. 5060643228 em 08/04/11
com validade até 24/12/13--OK
- Relatório de inspeção de estanqueidade dos 09 tanques de abastecimentos emitido
em 28/09/12 – Petrobrás--OK
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- Licença Única sob n. 035/10 com validade até 09/03/2014 relativo a empresa
Transjoia que executa o transporte de combustíveis-OK
- Licença Ambiental Única sob n. 115/2012 relacionado a empresa Gafor para o
“Transporte Fracionado de Produtos Perigosos” com validade até 12/07/16-OK
- Licença Ambiental Única sob n. 49/2012 relacionado a empresa Júlio Simões para o
“Transporte Fracionado de Produtos Perigosos” com validade até 09/03/14-OK
Atendimento a emergência
- PO.12.11.002 ver: 04 PCE – Plano de Controle de Emergência Florestal – Verificado
a identificação dos cenários de emergências existentes, definição das ações
preventivas relacionada ao tema e formação da brigada-OK
- Plano de simulados ciclo 2013-OK
- Registro de simulado de emergência realizado em 06/09/13 para o cenário,
vazamento de óleo lubrificante-OK
- Registro de simulado de emergência realizado em 10/09/13 para o cenário, picada de
cobra-OK
- Registro de simulado de emergência realizado em 11/12/12 para o cenário,
evacuação de área-OK
Gestão de Resíduos
- MA 12.13.001 ver: 04 Manual de gestão de resíduos – Área Florestal
- Manifesto sob n. 000557 emitido em 12/09/13 referente ao transporte de Classe II A
e B executado pela terceira Pianca-OK
- Manifesto sob n. 000560 emitido em 28/08/13 referente ao transporte de resíduo
Classe II A e B executado pela terceira Pianca-OK
- Manifesto sob n. 150940 emitido em 10/09/13 referente ao transporte de resíduo
Classe I executado pela terceira Vitória Ambiental-OK
- Manifesto sob n. 150575 emitido em 09/08/13 referente ao transporte de resíduo
Classe I executado pela terceira Vitória Ambiental-OK
- Licença Única da Lwart sob n. 048/10 com validade até 29/03/2014 – empresa que
recolhe o óleo usado--OK
- Licença Única da Vitória Ambiental sob n. 101/12 com validade até 18/06/2014 –
empresa que transporte e destinação de resíduos classe I--OK
- Licença Única da Vitória Ambiental sob n. 137/12 com validade até 07/08/2016 –
empresa que transporte resíduos classe I--OK
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- Verificado a central dos resíduos da unidade no qual apresenta conformidade legal e
normativaOK
Meio Ambiente Florestal
Licenciamentos / Outorgas e Condicionantes relacionadas as operações no estado da
Bahia
- RTGA – Relatório Técnico de Garantia Ambiental – INEMA – BA – Documento que
reporta as evidencias de atendimento as licenças e suas respectivas condicionantes
dentro do período 2012 – protocolado via correio em 11/03/13--OK
- Licença de Operação Portaria CRA 847/01 com validade até 10/08/06 referente a 59
mil há de plantio no estado da Bahia – Solicitação de renovação feita em 11/04/06 sob
numero de processo 2006-001968/TEC/RLO-0022 – Em consulta ao site do INEMA
em 23/09/2013 , o status do processo é “em analise”---OK
- Verificou-se que após a emissão da LO Portaria CRA 847/01, ocorreram inclusões de
novas áreas correspondente a 2.911,75 há , no qual foram registradas suas
comunicações junto ao INEMA, conforme determina a condicionante I da respectiva
LO, não havendo até o momento o deferimento ou indeferimento da inclusão destas
áreas adquiridas, entretanto, a ATA configurada junto ao órgão em 12/09/11,
descreve a pauta que foi discutido a inclusão destas novas áreas através do seguinte
paragrafo; “ O INEMA entende que a licença de operação da empresa continua valida,
já que a empresa respeitou os procedimentos de renovação e também para a
formação de processos de aprovação de Reserva Legal”. Cabe registrar que até a
presente data, o órgão INEMA não emitiu a renovação da referida LO.
- Verificado que foi emitido Licença de Localização sob n. 2567 com validade até
21/12/2002 referente ao Plantio de eucalipto, para suprimento de matéria prima,
fibrosa, utilizada para produção de polpa celulósica nos municípios de Mucuri, Nova
Viçosa, Ibirapuã, Caravelas, Alcobaça, Prado e Teixeira de Freitas, totalizando 45 mil
há em caráter de permissão preliminar. Posteriormente a empresa adquiriu as
propriedades perfazendo um total de 42.240,45 há nos respectivos municípios pré
licenciados. Atualmente há o plantio em 40.092,84 há devidamente licenciadas em
licenças de implantação (09 licenças) e operação (03 licenças emitidas).
- Verificou-se que 08 licenças de implantação tiveram seus prazos expirados,
entretanto, a empresa protocolou suas respectivas renovações dentro do prazo para
emissões de LOs, nos períodos de 2005 a 2009, no qual até a presente data, o órgão
INEMA não se manifestou.-->OK
- Conclui-se, através das analises documentais relacionadas ao processo de
licenciamento ambiental das áreas que, a Fibria atendeu as prerrogativas de
renovação e cumprimento das respectivas condicionantes, entretanto, o órgão
ambiental do estado da Bahia, até a presente data não concluiu as emissões das
renovações das respectivas licenças--OK
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- Portaria INEMA 5051 do Terminal Marítimo da Caravelas com validade até 19/05/19OK
- Portaria INEMA 3940 Unidade de produção de Mudas (Viveiro Florestal) em Nova
Viçosa – BA com validade 09/11/17-OK
- Outorga de captação de água subterrânea e superficial relacionadas a operação do
viveiro de mudas em Nova Viçosa – Outorga Portaria 306/10 para captação superficial
com validade 23/04/14 para um volume de 419 m³/d x 7 h/d-OK
- Outorga Portaria 307/10 para captação subterrânea com validade 23/04/14, poço 01
para um volume de 40m³/d x 6,42 h/d – poço 2 – 66 m³/d x 6,42 h/d – poço 3 volume
17 m³/d x 6,42h/d--OK
- Licença de Operação sob n. 898/2009 emitido pelo Ibama emitido em 23/12/2009,
com validade até 23/12/2014, referente a “Autorização para a Dragagem Anual de
Manutenção do Acesso ao Canal do Tomba” com total de 250.000 m³ anual de
sedimentos.--OK
- Relatório protocolado sob n. 02001.012.487/2013-11 em 09/07/13 junto ao Ibama
referente ao atendimento da condicionante 2..23--OK
- Relatório da auditoria independente realizada no período de 12/12 a 03/13 e
protocolada junto ao Ibama em 09/07/13 sob n. 02001.012.339/2013-09 no qual atesta
a conformidade no atendimento de todas as condicionantes relacionadas a Licença de
Operação sob n. 898/2009--OK
Licenciamentos / Outorgas e Condicionantes relacionadas as operações no estado de
Minas Gerais
- Verificado que em Minas Gerais a empresa possui 03 blocos denominados Fazenda
Gemada, Lagoa Santa e Cavalo GrandeOK
- Fazenda Gemada - LO sob n. 016/2008 com validade até 09/07/14--OK
- Fazenda Lagoa Santa - LO sob n. 018/2009 com validade até 16/12/16--OK
- Fazenda Cavalo Grande - LO sob n. 014/2009 com validade até 28/11/16--OK
- Dispensa de Licenciamento do projeto 501 sob n. 790697/2010 com validade até
26/11/14--OK
- RTA – Relatório Técnico Ambiental descrevendo as evidencias do cumprimento das
condicionantes relacionadas as LOs acima listadas, relativo ao período de 2012,
protocolado em 14/08/13 sob n. 16654331/20/3 SUPRAM – MG--OK
- Certidão de Registro de Uso de Água – Processo de Cadastro 006726/2012
Protocolo 352727/12 validade até 14/05/15 trata-se da dispensa da emissão de
outorga para fins de captação de água relacionado a Fazenda Cavalo Grande-OK
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- Certidão de Registro de Uso de Água – Processo de Cadastro 3430412013 Protocolo
6056/2013 validade até 05/04/16 trata-se da dispensa da emissão de outorga para fins
de captação de água relacionado a Fazenda Lagoa Santa-OK
- Certidão de Registro de Uso de Água – Processo de Cadastro 795028/2010
Protocolo 000419/2009 validade até 26/11/13 trata-se da dispensa da emissão de
outorga para fins de captação de água relacionado a Fazenda Gemada – Protocolo de
renovação emitido em 20/08/13 (postagem)-OK
Licenciamentos / Outorgas e Condicionantes relacionadas as operações no estado do
Espirito Santo
- RLO –S sob n. 002/2004 relacionado a atividade de “Plantio de 91.539 há de
eucalipto nos munícipios de Aracruz, Conceição da Barra, Fundão, Jaguaré,
Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros, Rio Bananal, Santa Leopoldina, São
Mateus, Serra, Sooretama, Vila Valério”, com vencimento em 03/10/2010 – protocolo
de renovação sob n. 058/10 em 14/05/10, onde até a presente data o órgão IDAF não
emitiu a renovação da licença.--OK
- LO 010/20012 Fazenda Agril com validade até 04/07/18 relacionado o “Plantio em
uma área de 1.175,60 há de eucalipto em região limítrofe dos municípios de Aracruz e
Linhares”.-OK
- Relatório Técnico Ambiental descrevendo os dados que evidenciam o cumprimento
das condicionantes relacionadas com RLO –S sob n. 002/2004 e LO 010/20012
Fazenda Agril. Verificado o protocolo de entrega do referido RTA em 28/;03/13 junto
ao IDAF--OK
- Dispensa de outorga emitido pela IEMA sob n. 4047/13 em 08/07/13 no qual
dispensa a necessidade de outorga para as captações itinerantes feitas por veículos
automotivos--OK
- Outorga Portaria 422/07 com validade até 13/12/13 para uma captação superficial de
33,3 l/s x no córrego santa joana e do pavor, relacionado ao abastecimento de água
para o viveiro localizado em Aracruz – Verificado protocolo de renovação sob n.
021632/13 em 21/08/13-OK

Critério: 1.3
O DHO de Pouso da Mata – Bahia realiza a gestão somente dos funcionários próprios
das áreas administrativas e operacionais. A elaboração de procedimentos e normas, a
retenção de documentos e sua manutenção, bem como demandas de treinamentos
são corporativas e ficam na responsabilidade do DHO da Fibria na unidade de
Aracruz. Toda demanda proveniente da matriz é realizada no DHO Pouso da Mata.
Principais evidências:
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Perfil de cargo 100889 – Analista DHO Benefícios Jr. De Willian Barbosa Barreto com
sumário e responsabilidade do cargo.
Relação de matrícula, nome dos funcionários próprios e respectivos cargos da Fibria
em Posto da Mata (254 funcionários próprios) e Caravelas (30 funcionários totais).
Evidenciado a certidão positiva com efeitos de negativa (CPEN) da Fibria Celulose
S/A, CNPJ n0. 60.643.228/0465-47, expedido no dia 18/09/2013 e com validade
16/03/2014, certidão número 35957839/2013, atestando a existência de registro do
CNPJ sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas,
cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantida por depósito, bloqueio
de numerário ou penhora de bens suficientes.
Evidenciado o Certificado de Regularidade do FGTS da empresa Fibria Celulose AS,
CNPJ n0. 60.643.228/0465-47, validade de 04/09/2013 a 03/10/2013, certificação
número 2013090415015977307008, emitida pela Caixa Econômica Federal, de acordo
com o art. 7 da lei 8.036/90, certificando que a empresa encontra-se em situação
regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Evidenciado a certidão positiva com efeitos de negativa referente às contribuições
previdenciárias n0 004882013-21200228 referente a empresa Fibria Celulose S.A.,
CNPJ 60.643.228/0001-21 com emissão em 28/05/2013 e validade 24/11/2013.
Evidenciado o termo de rescisão de contrato de trabalho de Rudly Anselmo Rocha de
Oliveira na data de 10/05/2013, contemplando a causa do afastamento, remuneração
do mês anterior e verbas rescisórias com saldo de salário acrescido DSR, 130 salário,
férias proporcionais, terço constitucional de férias, indenização do aviso prévio, 130
salário com indenização do aviso prévio e termo de homologação de rescisão de
contrato de trabalho nos termos do artigo n. 477 parágrafo 10 da CLT (consolidação
das Leis do Trabalho), comprovando o efetivo pagamento das verbas rescisórias
especificadas no corpo do TRCT, de acordo com a Instrução Normativa/ SRT n.
15/2010, assinadas pelo coordenado de DHO BR Florestal BA e homologada pelo
SINTREXBEM (Sindicato dos Trabalhadores na Silvicultura, no Plantio, tratos
culturais, extração e beneficiamento da madeira em atividades florestal do extremo sul
da Bahia). Evidenciada também a ASO demissional do funcionário com exame clinico
no dia 24/05/2013 e assinado pelo médico do trabalho.
Evidenciado o termo de rescisão de contrato de trabalho de Andrey Santos de Oliveira
no dia 11/06/2013, contemplando indenização do aviso prévio, pagamento de adicional
de horas extras, pagamento das férias proporcionais, 130 salário proporcional, entre
outros. Evidenciado também o termo de homologação de rescisão de contrato de
trabalho assinado pelo coordenado do DHO da Fibria e homologado pelo
representante do SINTREBEM. Evidenciada também a ASO demissional do
funcionário com exame clinico emitido no dia 21/06/2013.
Acordo coletivo de trabalho 2012/2013, entre o Sindicato dos Trabalhadores na
Silvicultura, no Plantio, tratos culturais, extração e beneficiamento da madeira em
atividades florestal do extremo sul da Bahia e a Fibria Celulose S/A, contemplando o
reajuste salarial, abono salarial, cesta básica, abono de férias, horário de trabalho no
campo e escala de turnos no regime 4x2 obedecendo aos seguintes horários 6h06 as
15h18 e das 15h18 as 24h00 e para o terminal de Caravelas e Logística operacional
com regime de 6x4 e 3 turnos diários; horas extra; remuneração do trabalho noturno
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com acréscimo de 35% sobre o valor da hora normal; plano de assistência médicahospitalar e odontológica estendido aos dependentes legais; reembolso creche; auxilio
filho portador de necessidades especiais; kit escolar do 10 ao 90 ano escolar; seguro
de vida; pagamento de horas in itinere contemplando o equivalente a 23 horas in
itinere no salário nominal por mês aos trabalhadores que exerçam a função de
Operador de Máquina Florestal, Operador de Colheita I,II e III, Ajudante de
Manutenção, Motorista de Prancha ou Técnico Colheita que, simultaneamente,
executem suas atividades laborativas em caráter integral e exclusivamente no campo,
quitando as possíveis horas de trajeto.
Evidenciado a folha de pagamento de Moises Silva dos Santos, matrícula 160015,
operador de colheita II, referente ao mês de Agosto de 2013, pago no dia 20/08/2013,
contemplando horas extras referentes a treinamento, DSR (descanso semanal
remunerado) extras, DSR in itineres, adicional noturno de 35%, horas in itinere 55%
referentes as 23 horas, contribuição de INSS remunerado, tributo IRRF, seguro de
vida e previdência conta privada descontado.
Evidenciado a folha de pagamento de Adelson Inácio Rodrigues, operador bomba
combustível, cuja folha contempla a periculosidade nas descrições: adicional de
periculosidade na quantidade 30, adicional periculosidade sobre adicionais (norturno,
nona hora e outros), adicional de periculosidade sobre horas extras, adicional
periculosidade sobre DSR horas extras, adicional periculosidade sobre DSR adicional,
além de contemplar recolhimento de INSS, seguro de vida subsidiado, seguro saúde
co-participativo, restaurante e plano de previdência privada.
CEAT Virtual (Centro de Atendimento ao Trabalhador), sistema online, onde o
funcionário registra a causa da falta e regulariza neste sistema o motivo da falta e a
aprovação é realizada online pelo gestor da área. A falta injustificada é descontada em
folha de pagamento, caso o funcionário esquecer a regularização o pagamento é
realizado na folha seguinte. Para a área operacional é disponibilizado o BDT (Boletim
Diário de Trabalho).
Funcionários administrativos são residentes de Itabatã distrito de Mucuri, Posto da
Mata, distrito de Nova Viçosa, e Teixeira de Freitas. Para os funcionários residentes
em Posto da Mata e Itabatã a empresa fornece uma linha de transporte com horários
fixos e os funcionários de Teixeira de Freitas, são operacionais e o deslocamento é
realizado com veículo cedido pela própria empresa.
Evidenciado o acordo coletivo 2012/2013 com data de 01/05/2013 e vigor até 01 ano,
contemplando a jornada de trabalho de 44 horas semanais, hora de trajeto de 25
horas, transporte, fornecimento de garrafa térmica, alimentação e lanche da manhã,
assistência médica, plano de saúde, EPI’s (Equipamento de Proteção Individual),
horas extras, ticket, entre outros benefícios. Porém, esse acordo expirou na data de
30/04/2013. De acordo com o Analista de DHO Benefícios, as empresas prestadoras
de serviço e o sindicato estão ainda em fase de discussão.
Evidenciado a ata da reunião sobre discussão do acordo coletivo 2013/2014 das
empresas GF, Florestal, Emflora, Plantar e Locaservice com o sindicato representante
da categoria profissional o SINTREXBEM, realizada no dia 03/07/2013 em Teixeira de
Freitas, BA. Esta ata também contempla prestadores de serviço da empresa Suzano,
além da Fibria Celulose S/A.

49

Evidenciado Acordo Coletivo 2013/2014, sem recolhimento de assinaturas do
representante do sindicato e empresas (GF Serviços e Locação de Máquinas Ltda.,
Emflora Empreendimentos Florestais Ltda. e Locaservice Ltda.), contemplando itens
discuti dos na ata do dia 03/07/2013. De acordo com a Encarregada Pessoal da
empresa Emflora, o acordo foi assinado pelas empresas e está aguardando o
recolhimento da assinatura do representante do Sindicato SINTREXBEM. De acordo
com o Coordenador de Silvicultura o acordo coletivo foi acordado que o acordo
coletivo mesmo não assinado passa a vigorar a partir 01/05/2013 e foi repassado as
empresas prestadoras de serviço o valor de reajuste salarial, horas in itinere e demais
itens do acordo foram reajustados para os meses de maio a julho, conforme
comprovante de pagamento da Fibria para as empresas prestadoras de serviço.
Conformidade Legal
Evidências de cumprimento da legislação trabalhista:










João Alves Bonfim: carteira de trabalho e PIS/PASEP e matricula 12639 na
empresa Emflora.
José Faria dos Santos: evidenciado a matrícula número 4405 na Emflora,
juntamente com cópia da carteira de trabalho assinada.
Cristiano Selvatici: evidenciada a matricula 13624 na empresa Emflora e
carteira de trabalho e PIS/PASEP.
Devanildo Inácio dos Santos: matricula na Emflora número 13484.
João Jorge da Silva: matrícula 21623 com admissão em 15/03/2013 na
Emflora.
Antonio Marcos Xavier: matrícula número 21901, admissão em 10/05/2013 na
Emflora.
Josinei Benício dos Santos: matrícula número 21495 na Emflora.
Gilmar Rosa Silva: matr[icula 12636, verificação de carteira de trabalho na
Emflora
Elias Alves Soares: matrícula 21493, ficha de anotação e atualizações da
carteira de trabalho e previdência social

Evidências de emissão de ASO e sua atualização:









José Faria dos Santos: ASO de mudança de função em 15/08/2013 apto
João Alves Bonfim: ASO periódico de 21/12/2012 e ASO complemntar em
24/04/2013 para raio X da coluna lombar sacra.
Cristiano Selvatici: ASO periódico de 07/12/2012 e complementar de
24/04/2013 para raio X da coluna lombar sacra.
Antonio Toratti: ASO periódico de 03/04/2013 como apto à função e ASO
complementar de 24/04/2013 para raio X da coluna lombar sacra..
Devanildo Inácio dos Santos: ASO periódico de 06/02/2013 apto a função de
Ajudante Florestal
Silvério Francisco Tavares: ASO de retorno do trabalho no dia 01/07/2013 e
apto a função de Ajudante Florestal
João Jorge da Silva: ASO admissional de 11/03/2013 e apto a função de
operador de máquina
Valdeci de Souza Feliz: ASO admissional de 04/10/2012 apto a função de
motorista
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Josinei Benício dos Santos: ASO admissional em 21/02/2013 apto a função de
Ajudante Florestal
Gilmar Rosa Silva: ASO periódico de 08/11/2012 apto a função Ajudante
Florestal
Elias Alves Soares: ASO admissional de 07/02/2013 apto a função de Ajudante
Florestal

Evidenciado o Treinamento do Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos – Defensivos
Agrícolas pelo SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), carga horária de 24
horas, de José Faria dos Santos com emissão do certificado em 04/09/2012. Lista de
presença de Fábio Ferreira de Oliveira no dia 17 a 19/07/2013.
Licença municipal corretiva número 012/2011 (classe II) da Lavanderia RMJ Ltda ME
com data de 31/08/2011 e válido por 1460 dias corridos, emitido pelo SEMAM
(Secretaria Municipal do Meio Ambiente) e Prefeitura Municipal de Aracruz.
Evidenciado Notas Fiscais emitidas para a Emflora.
Alvará de licença número 103530 emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar da
Lavanderia RMJ Ltda ME com emissão na data de 03/06/2013 e validade até
03/06/2014.
Alvará de licença de funcionamento emitida pela Seção de Vigilância Sanitária.
Número 421/2013 com validade 31/12/2013.
Evidenciado o controle de higienização macacão dos funcionários Gilmar Rosa Silva,
Josinei Benicio dos Santos e Elias Alves Soares, nos meses de Abril de 2013 a Agosto
de 2013.
Contrato de prestação de serviço de transporte e destinação final de resíduos entre as
empresas Emflora Empreendimentos Florestais e a AMBITEC Ltda, contrato número
0047/2010, assinada em 01/10/2010. Comprovantes de manifesto de resíduo nas
datas de 06/09/2013, 13/09/2013, emitido pelo PMA/SEMIT (Secretaria Municipal de
Infraestrutura) do município de Aracruz, ES.
Lista de presença da empresa EMFLORA Empreendimentos Florestais do treinamento
de aplicação de agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins dos funcionários Gilmar Rosa
Silva, Elias Alves Soares nas datas 08, 09 e 10/12/2009, Josinei Benicio dos Santos
nos dias 01/03/2013, 04/03/2013 e 05/03/2013, em anexo o conteúdo programático de
acordo com a NR31.
Ficha de anotações e atualizações da Carteira de Trabalho e Previdência Social de
Gilmar Rosa Silva, Elias Alves Soares e Josinei Benicio dos Santos, com reajuste
salarial a partir de 01/03/2013 de acordo com o acordo coletivo.
Evidenciado a ficha de anotações e atualizações da carteira de trabalho e previdência
social do operador de trato agrícola pleno Marcelo Pereira dos Santos, evidenciando a
escala de horários 5X2, ajuste salarial, em acordo com o acordo coletivo.

51

Evidenciado o curso NR35 para o motorista de caminhão pipa Jair Rodrigues Freitas
no dia 10/08/2012, com carga horária de 8 horas. Evidenciado a avaliação do
treinamento de trabalho em altura no dia 15/05/2012.
Certidão Negativa de Débito Ambiental CNDA número 1353/13 emitido pelo IEMA
(Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), emissão na data
24/07/2013).
Licença ambiental única – LU – GCA/SUD/n. 146/2013/Classe II, SEAMA (Secretaria
Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos) e IEMA (Instituto Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos ) para a empresa DV BITTI-EPP, para deslocamento
em rodovias do Espírito Santo, emitido na data de 24/07/2013 e com validade de 1460
dias.
Alvará de licença sanitária número 368/2013 com validade de 31/12/2013, para a
empresa Mendonça & Sotheri Ltda. ME. (Catavento). Fornecedor de refeições para
empresa. Alvará de licença do corpo de Bombeiros número 100906, emitido em
16/05/2013 e validade 16/05/2014. Evidenciado o alvará de licença para localização e
funcionamento número 294/2013 com data de emissão 24/05/2013.
Evidenciado certificados de treinamento para operadores de máquinas agrícolas para:
João Jorge da Silva no dia 27/03/2013 (carga horária de 24 horas), João Alves Bonfim
no dia 27/03/2013 (carga horária de 8 horas), Christiano Almeida S. Soeiro no dia
05/08/2011 (carga horária de 40 horas). Todos os certificados estão em anexo o
conteúdo programático do curso.
Evidenciado o recibo de pagamento de salário de Eduardo Bitti Adão, motorista do
comboio, da Vescovi & Bitti Ltda., com pagamento de periculosidade de 30%,
referente à 02/08/2013 e 03/09/2013.
Evidenciado o certificado de regularidade no cadastro de atividades potencialmente
poluidoras, para a DV Bitti EPP. Número de registro 5524699 emitido pelo IBAMA, no
dia 26/09/2013 e válido até 26/12/2013.
Evidenciado o PPRA 2012/2013 da Fibria –Unidade Florestal Regional Aracruz –
identificados o GHE (grupo homogêneos de exposição), fichas de reconhecimento dos
riscos ambientais por departamento/função, com identificação do registro dos valores
quantitativos e qualitativos dos riscos ambientais.
Evidenciado o laudo técnico das condições ambientais do trabalho (LTCAT) para a
Unidade Florestal Regional Aracruz com planilha de identificação de agentes físicos,
químicos e biológicos de acordo com a NR15 da portaria 3214/78, contemplando o
grau de insalubridade por cargo e função: operador de bomba combustível, em contato
com diesel, combustível com hidrocarbonetos totais, com grau de insalubridade
máximo 40%. Evidenciado o laudo para cada departamento e função dos funcionários
próprios. Concluindo que a empresa atende os requisitos do item 15.4.1 slínea “b” da
NR 15 da Portaria 3214/78.
Evidenciado o cronograma de ações e medidas de controle 2012/2013 com realização
de treinamentos e exames médicos nas funções expostas com cronograma de abril de
2013 a março de 2014.
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Certificado de Aprovação dos EPIs (CAEPI) utilizados na área florestal :protetor
auditivo CA número 11882 e luva de proteção para agentes tipo C: contra agentes
químicos e mecânicos CA número 28540 com classificação para hidrocarbonetos
aromáticos e alifáticos, alcoóis, éteres e tipo e ácidos orgânicos. Número do laudo:
1017762-203/2011 realizado pelo IPT/Franca, seguindo a norma NT 11:1977 e BS EM
388:2003.
ART número 0820120040367, responsável técnico Engenheiro de Segurança do
Trabalho Fernando José Xavier da Silva, CREA SP5060111476/D
Evidenciado o PCMSO, ano de referência 2013, da Unidade Florestal Aracruz,
assinada pelo médico coordenador Dr. Rodrigo Franklin da Costa Santos, CRM-ES
2.603, contemplando as responsabilidades do coordenador do PCMSO, exames
ocupacionais de acordo com a NR7 e NR31, tabela com cargos e números de
empregado, tabela de risco e exames ocupacionais específicos, trabalho em
condições especial com especificação a NR35 e exames relacionados a função,
atividades programadas. O plano de atividades e ações contempla programas como:
vacinação com atendimento anual e por demanda, proteção auditiva através de
monitoramento médico do Programa de Conservação Auditiva (PCA), assim como
também contempla o monitoramento médico do Programa de Proteção Respiratória
(PPR) descrito como contínuo, primeiros socorros (anual e por demanda), ergonomia
(contínua), prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e HIV que são
realizadas anualmente.
Evidenciado o laudo de Análise Ergonômica das unidades ES/BA para a função
Operador de Máquinas Florestais (Harvester) com descrição da atividade sequencia
de ações técnicas, exigências ergonômicas e soluções. Verificou-se que a função é
classificada como baixo risco ergonômico (IMP) de acordo com o critério da BS-8800,
com proposta de medidas de melhoria ergonomica.
Operador de Máquinas Florestais (Forwarder), com descrição da atividade, principais
aspectos de dificuldades referidos pelos trabalhadores envolvidos, sequencia de ações
técnicas, exigencias ergonômicas e soluções, fatores complementares, através de
evidencias de vídeo. Demonstrando que o laudo está classificado como baixo risco
ergonômico (IMP) de acordo com o critério da BS-8800, além de fazer menção a
existência de um nível de exigência ergonômica além das ações técnicas normais
(ATN), porem há baixa probabilidade de distúrbio ou lesão devido a existência de
mecanismos de regulação.
Evidenciado as ações de segurança realizadas de janeiro a agosto de 2013, com
estatística de acidentes do mês e acumulado, próprios e provedores.
Acidente com afastamento no processo de colheita em Posto da Mata, mês de Agosto
de 2013. Evidenciado acidente pessoal nível 4, CF-BA 04 B, relatado no dia
23/08/2013, operador da colheita I, que estava descendo do equipamento Harvester
para troca de corrente, acidente ocasionado por caminhamento no talhão da AI-639,
pcprreu de pisar em buraco encoberto por vegetação rasteira (resíduos de mamão) e
resíduos florestais. Realizado análise de causa raiz, causas imediatas e efeito. Plano
de ação: dialogo de segurança aos envolvidos, orientação para as empresas STCP e
Equilíbrio que fazem vistoria das áreas para comunicar as áreas de risco semelhante
ao acidente. Ação do programa “Sempre Alerta” que é um comunicado para as
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empresas PS e próprias de outras regionais relatando o ocorrido e riscos existentes.
Evidencia de campanha realizada pela CIPATR em todas as regionais cm o título de
“Escorregões, tropeções e quedas”.
Evidenciado a CAT número 2013.366.568-2/01, do acidente abertura em 26/08/2013.
O acidente ocorreu na sexta e o registro foi feito até 1 dia útil à ocorrência do acidente.
Gestão de CIPATR e SESTR
A regional de Aracruz apresenta 322 funcionários próprios. A CIPATR está em
processo eleitoral. Evidenciado a última ata de reunião da CIPATR em 23/08/2013,
com membros presentes: Jailson Mendes, Alair Del Caro, Francisco Jose da Silva, e
Amarildo Sfalsin. A CIPATR
Evidencia da Ata de Instalação e Posse da CIPATR da regional Aracruz, do dia
13/10/2011, com 04 representantes do empregador e 04 representantes do
trabalhador.

Gestão de Segurança de Terceiros
Todos os provedores de contrato físico é feito um check-list de requisitos legais,
avaliação de conformidade da segurança e medicina do trabalho. Realizado
semestralmente em todos os prestadores de serviço. A gestão é feita pela empresa
APS, que realiza a gestão de segurança de todos os prestadores de serviço da Fibria.
São avaliados 92 critérios que são avaliados entre aplicável, conforme e não
conforme.
São realizados treinamento de integração com os provedores. Evidenciado a lista de
presença da Emflora no dia 23 e 24/07/2013. No processo é visto o registro de
carteira, ASO, ficha de EPI, e treinamentos específicos quando a função é operador de
máquinas, motoserrista, entre outras funções especificas. A integração é de 16 horas
(8 horas procedimentos internos, 4 horas de primeiros socorros e 4 horas noções de
combate incêndio). A programação é quinzenal e por demanda.
São feitos o controle de cada provedor e os documentos: PPRA (Programa Preliminar
de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional),
registro de processo de CIPATR, lista de EPI por função, analise ergonômica,
certificados de treinamentos legais cabíveis, algumas APRs (Análise Preliminar de
Riscos), transporte de alimentos, registro de CATs (Comunicado de Acidente de
Trabalho). O provedor atualiza as informações para o HSMT.
Verificado a ficha de avaliação de conformidade a legislação da empresa Julio Simões,
da data de 23/09/2013, com 43 itens conforme e 03 não conformes.
Evidenciado a planilha de realização de simulados 2013 dos prestadores de serviço.
PN12.11.002. Combate a incêndios e produtos inflamáveis (programado)
PN12.11.003 Combate a vazamento de produtos químicos (programado)
PN12.11.004. Combate a incêndios e equipamentos florestais (realizado)
PN12.11.005. Acidente de produtos perigosos (realizado)
PN12.11.006. Acidente com vítima (realizado)

54

Evidenciado o relatório do simulado PN12.11.006. no dia 13/09/2013 na área de
Logística Florestal. 13 participantes. Descrição do treinamento. Simulado. Tempo do
simulado. Pontos positivos e pontos a melhorar. Ficha de avaliação do simulado.
Evidenciado o relatório do simulado PN12.11.004 Combate a incêndios de
equipamentos florestais no dia 13/09/2013.

3.5.1.2. Princípio 2

Critérios 2.1; 2.2; 2.3 e 2.4
Transporte de Madeira
Visitada área em Nova Viçosa, área M010081997019.
Verificado o transporte rodoviário para fábrica da Fibria em Aracruz. Carga média de
50 ton de madeira. Nesta região 25% da madeira é transportada pelas rodovias.
A Fibria adota estoque estratégico de 48 mil m3 no terminal de cargas.
Evidenciado carregamento com grua Caterpillar 320D, operador relatou carregar 30
carretas por turno de trabalho. Verificada bacia de contenção. Relatado vazamento de
óleo, prontamente comunicado ao mecânico.
Entrevistado Danilo Alves, responsável pelo controle da Asicam, controla os horários
de transporte, racionalizando a logística.
Verificado na área de vivência, sanitário, coleta seletiva, sinalização de segurança e
gestão a vista. Uso de Epi´s correto.
Entrevistado Firmino Martins (Empreiteira Julio Simões), operador de grua.
CNH “e” validade em dia.
Entrevistado Adcarlos Oliveira (Gafor Logistica) motorista, CNH “ae” validade em dia.
Evidenciada guia 100, controle de entrega de madeira n. 533690, início do processo
da rastrea bilidade da matéria prima.
Visitada área em Alcobaça, área TM659062008005.
Verificado o transporte rodoviário para terminal marítimo de Caravelas.Nesta região
75% da madeira é transportada pelas rodovias.
Evidenciado carregamento com grua Caterpillar 3203 FM, operador relatou carregar
45 carretas por turno de trabalho. Verificada bacia de contenção.
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Estradas florestais
Área M629, município Ibirapuã
Evidenciado módulo em atuação: 2 moto niveladoras, 2 caminhões pipas, 2 tratores
com grade, 1 escavadeira hidráulica, 1 retro escavadeira, 5 caminhões caçamba e 2
rolos compactadores.
Empreiteira Locaservice. Entrevistados: José Guilhermino, Antonio Leopoldino,
Leandro Souza e Florindo Ribeiro. Equipe composta de 20 pessoas.
Evidenciada documentação em campo: Controle de produção diária (relatório da
empreiteira) e BDT (Boletim diário de trabalho – estradas), exigência Fibria.
Evidenciada bandeja de contenção de vazamentos na moto niveladora Caterpillar 120
K, n. UHP145. Equipamento novo com 2000 horas de uso. Operador portando CNH
“E” e certificado de treinamento Autovia.

Colheita Mecanizada (corte próprio)

Área T744 (Caravelas)
Colheita própria de eucalyptus, manutenção mecânica realizada pela Komatsu,
lubrificação e abastecimento realizada pela Gafor.
Módulo composto por: 9 Harvesters e 3 Forwarders. (14 funcionários). Estrutura sendo
deslocada para está área. No momento da visita apenas 2 Harvesters em operação, o
restante do módulo ainda está na área anterior.
Área devidamente sinalizada, bom estado de conservação das estradas florestais,
presença de banheiros no campo, área de vivência e coleta seletiva.
Evidenciado micro planejamento da colheita mecanizada e pasta de normas (manual
de colheita florestal, plano de controle de emergências e manual de gestão de
resíduos).
O transporte será direcionado para o terminal marítimo de Caravelas.
Entrevistado operador de harvester, Komatsu PC200 n.o 7229005, Moisés Silva
Santos, devidamente conscientizado e treinado. CNH categoria “D”, validade 08/03/15.
Estava com o mapa do projeto T744 e boletim diário de transporte.
Produtividade diária média do equipamento de 800 árvores.
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Colheita mecanizada (corte terceiros)
Nova Viçosa, empreiteira Chico Moreira Florestal. Corte de madeira para
abastecimento de serraria (20%).
Módulo Skider (arraste) + Feller (corte) + Harvester (processamento).
Área devidamente sinalizada, bom estado de conservação das estradas florestais,
presença de banheiros no campo, área de vivência, coleta seletiva e coleta de
resíduos.
Evidenciada pasta de normas (procedimentos), FISPQ, controle diário de resíduos e
controle de temperaturas na chegada da marmita no campo. Funcionários em horário
de almoço.
Critério 2.3
Desenvolvimento operacional / Monitoramento de qualidade da Silvicultura e Colheita
Evidenciada a apresentação de agosto de 2013 Controle de Qualidade no Apoio à
Gestão Florestal.
Existem 19 colaboradores e 9 veículos envolvidos.
São avaliados os seguintes processos: Viveiro, Resíduo, Silvicultura, Colheita e
Restauração.
Evidenciados relatórios da qualidade operacional, análise de desvios, impacto sobre
indicadores dos provedores, registro e correção das anomalias.
Evidenciados também as seguintes avaliações: Viveiro, Resíduo, Silvicultura, Colheita
e Restauração. Apresentados ainda relatórios consolidados e gerenciais.

CCMM (Centro de Controle e Movimentação de Madeira)
Critério: 2.4
Transporte realizado nas três regionais. A logística rodoviária trabalha com 05
empresas transportadoras: Julio Simões, Expresso Nepomuceno, Gafor, Aqces e
Copercarga.
Modal marítimo (Caravelas-BA), ferroviário (depósito de fomento: sendo um em
Colatina, outro em Araguaia e o último em Cachoeiro do Itapemerim) e rodoviário que
serve para as três regionais.
A programação de transporte é feita pela AZICAN é feito através do volume que é
definido pelo PCP, que é feito semanalmente.
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Nos depósitos a segregação das madeiras é feita por pilha (físico) e por identificação
da pilha. No campo a segregação é por talhão. Nas barcaças é feita a segregação por
pilhas com identificação de cada pilha.
Para as madeiras provenientes de fomento, é emitida uma guia de CEM (controle de
Entrega de Madeira) com identificação do volume estimado da guia e anotação do
volume recebido. Evidenciado a guia de CEM número 046825 de 23/08/2013.
Identificação da quadra 01 e pilha 07 no depósito.
Essa guia de CEM dispensa a emissão de Conhecimento de Transporte e Nota Fiscal
de Serviço de Transporte, vinculado a contrato para prestações sucessivas, Protocolo
ICMS 35 e 45/05 autorizado pelo artigo 3 do Regime especial 16.00327952-00.
Toda carga que sai do produto para os depósitos que são colocados em quadripilha,
onde ficam identificadas em guias que são transferidas para a carga do caminhão. É
feita a transferência da madeira do depósito para os caminhões através do Boleto de
Transferência de Madeira número 3257007915 com volume estimado de 45m3 na data
de 16/09/2013, juntamente com as guias vinculadas a essa viagem (046825 e
046805). Identificação da empresa Expresso Nepomuceno e Identificação do veículo
interno.
Relatório de movimentação de recebimento de madeira, no SAP, relatório
ZVPMM1129_041, com controle de tipo de madeira, espécie (material genético), préfator com peso e volume. Peso registrado 60,8 ton bruto, descarga na mesa 05.
Carga de madeira próprio da Bahia: Guia CEM número 534018 de M011-2008-05 de
25/09/2013, com observação de Cerflor Certificados N0 BR228362 e N0BR 006688-1.
Transporte direto pela AQCES Logistica Nacional Ltda. Número: 3070564207
constando a entrada da carga na fábrica, com descarregamento na mesa 03.
As barcaças são divididas em 12 pilhas com identificação da certificação
O crédito é gerado na balança. Verificadas as áreas M116 e M011.
FL.12.07/001 Mapa de processo, revisão 02. Contemplando o modal rodoviário,
ferroviário, modal rodo marítimo.
Licenças especiais para transporte ferroviário.
MA12.17.001 Manual de transporte e movimentação de madeira, revisão 05.
Considera as etapas juntamente com os aspectos e impactos da operação.
Evidenciado ao AET (Autorização Especial de Trânsito) de acordo com a resolução
68/98 para carga 198825/2013E tritrem 9 eixos. Demonstrando os trechos de percurso
e os trechos que possuem limitações de tráfego por peso da carga, no período de
06/09/2013 a 31/07/2014.
Estoque mínimo de 7 dias de abastecimento.
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Critérios: 2.1; 2.3; 3.1
Programa de Melhoramento
Evidenciada a apresentação de Informações Gerais do Programa de Melhoramento
Genético Fibria de 23/09/2013. As espécies utilizadas no Espirito Santo, sementes
base Rio Clado, da década 60/70, introdução de espécies da Austrália e Indonésia –
E. grandis e E. urophylla. A hibridação iniciou-se na década de70/80 visando híbridos
com elevado volume e resistência ao cancro e rendimento de polpa. Na década de 90
iniciou-se os cruzamentos controlados em casa de vegetação e indução artificial de
protogenia. Na década de 2000, as demandas industriais para qualidade da madeira
com introduções do E. globulus (através de introdução de sementes da Espanha,
Chile, Portugal e Austrália) e compra da Riocel.
Evidenciado a PO.23.00.001. Gerenciamento de projetos centro Tecnologia, revisão
05, que visa estabelecer a metodologia para planejamento, desenvolvimento e
controle de projetos no Centro de Tecnologia Fibria, visando assegurar a eficiência e
eficácia dos projetos. Todo o projeto é gerenciado no SGP – Sistema de
Gerenciamento de Projetos e fluxograma de gerenciamento de projetos. O sistema faz
o gerenciamento do projeto e a qualidade do apoio operacional do CT.
Evidenciada o cadastro de apoio operacional CT, registro número 481, Avaliação
índice de reversão materiais genéticos unidade Aracruz.
Recomendação técnica de material genético, data 24/01/2012, revisão 02, para a
Unidade Aracruz.
Atualmente, a Fibria Unidade Aracruz possui em seu programa de plantio cerca de 7
materiais genéticos próprios.
Os clones: VC361 e 144, adquiridos no mercado e utilizados no programa de plantio
2013 da Fibria Celulose, já foram avaliados em testes clonais. Todo o material
genético em que não se tem o conhecimento a partir dessas informações é avaliado
os plantios marginais, com dados comerciais de rendimento e qualidade da madeira.
Todo o material comprado é feito um teste de identidade genético.
Evidenciado a PO.23.03.001. Processo de genotipagem de eucalipto, revisão 00.
Todo o material da Fibria que é produzido por viveiros terceiros são certificados. A
certificação é feita de acordo com o suprimento e identidade do material genético.
Evidenciado o RNC (Registro Nacional de Cultivares) no MAPA (Ministério da
Agricultura). Evidenciado para os materiais genéticos: ARA6084 RNC n020557,
ARA11436 RNC n026414, ARA 6061 RNC n0 20559, ARA11420 RNC n0 26412, ARA
6075 RNC n0 20558, e ARA 6466 RNC n0 26411.
Evidenciado a recomendação técnica: RT_RMG_ARA2012. Recomendação por
mosaicos áreas deste modo, o material genético não pode ter mais que 100ha de
plantio contínuo. A recomendação é feito por fatores edafoclimáticos e também por
unidade ou áreas sujeitas a déficit hídrico contemplando recomendação de plantio de
determinados materiais genéticos.
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O programa de melhoramento inclui testes de progênies com seleção aos 3 anos,
testes clonais com avaliação aos 4 anos e a operacionalização de novos clones.
Operacionalização de novos clones: fenotipagem para doenças (Ceratocystis
fimbriata, ferrugem, bacteriose, mancha de Cylindrocladium e cancro), qualidade da
madeira (densidade básica, rendimento, características de fibra, teor de lignina),
comportamento de viveiro (avaliação de enraizamento, produção de estacas çepa),
adaptação. Ao final de 3 anos tem informações de testes clonais.
Na seleção de materiais genéticos resistentes às doenças, para cancro e Ceratocystis,
a seleção é qualitativa, se for suscetível à essas doenças não é recomendado para
plantio comercial, porém para as demais doenças foliares, existe uma escala para
determinar o grau de suscetibilidade do material genético, ou seja, as doenças foliares
não são excludentes.As doenças são avaliadas na operacionalização.
A fase de transferência de tecnologia é testada no viveiro. A mudança é feita
gradativamente no viveiro com inserção de novos materiais genético com escala de
5% na produção e depois de 03 anos a quantidade de mudas programadas sobre para
35%.
Taxa de ocupação de clones no viveiro por geração de melhoramento ao longo do
tempo, num ciclo de 3 anos, para adaptar a produção de clone no viveiro.
Teste no campo possui codificação específica, no sistema de controle de
experimentos. Todas as unidades de pesquisa são cadastradas no
Geoprocessamento.
Cadastro de experimentos Sistema de Informação de Pesquisas. Sistema novo que
está em validação.
Manejo da paisagem
Evidenciado o programa Bioindex Fibria e suas aplicações, realizado pela AVIX Geo
Ambiental e Fibria. Ferramenta de análise e apoio a decisão baseada em um software
que calcula índices por unidade de analise, com capacidade de apontar oportunidades
de melhorias no manejo dos plantios e áreas naturais da empresa. Cada unidade é
delimitada por uma microbacia unidade ambiental e unidade de diálogo (sócioambiental). Aplicativo com o ArcGIS, base de cadastro florestal e mapas, e o cadastro
3PG (modelo fisiológico). O sistema está em operação na Unidade Aracruz desde
2008.
Planejamento da paisagem no âmbito da microbacia hidrográfica, unidade ambiental e
unidade de diálogo (sócio-ambiental), avaliação de impactos ambientais em nível de
paisagem, diversidade na composição das plantações. Os indicadores do Bioindex
são: índice de diversidade de clones, idade, áreas naturais, fragmentos, áreas
naturais, disponibilidade de água no solo, o índice de valor de áreas naturais.
O índice de diversidade de clones contempla se a similaridade genética entre os
materiais genéticos comerciais. Os materiais que são próximos geneticamente são
classificados em um único grupo, que é definido por marcadores moleculares,
escritura morfológica, genealogia, fator que é importante para diversidade genética e
preventivo para epidemias de pragas e doenças.
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OGM (Organismo Geneticamente Modificado)
É mantido pela Fibria Celulose S.A. um programa de pesquisa com organismos
geneticamente modificados em áreas fora do escopo de certificação. A empresa
fundamenta sua decisão sobre a pesquisa na legislação vigente, conhecimentos
científicos, por meio da contínua avaliação dos impactos e ganhos econômicos,
ambientais e sociais decorrentes da aplicação desta tecnologia, e do cumprimento de
todos os procedimentos técnico-científicos necessários à eliminação dos potenciais
riscos associados. A Fibria possui pesquisadores e parcerias focados na pesquisa
voltada ao desenvolvimento de materiais geneticamente modificados de eucalipto.
Atualmente o empreendimento possui um laboratório autorizado pelo órgão
competente federal para realizar pesquisas em sistema fechado e controlado de OGM.
O laboratório está localizado no município de Jacareí em área não pertencente ao
escopo da certificação e que não gera nenhum risco de potencial contaminação com o
material genético utilizado atualmente para plantios comerciais pelo empreendimento.
Evidenciado a liberação de extensão de CQB para área 123,66ha em área não
contemplada nessa certificação e reconhecido pela CTNBio (Comitê Técnico Nacional
de Biossegurança) de acordo com o parecer técnico n0 3.225/2012.

Planejamento
A programação de plantio da Fibria unidade Aracruz em 2013 contempla 70% próprio
e 30% externo. São classificados exteroa toda a madeira proveniente de fomento e
outros.
O abastecimento da fábrica é de 22% de madeira sem casca e 78% madeira com
casca. Tora longa (madeiras de porto de Caravelas) e tora curta (fomento ferroviário).
O planejamento operacional na Fibria possui duas áreas estratégicas: o Planejamento
Longo Prazo que contempla um cenário de 18 anos e o Planejamento Curto Prazo,
que determina operações em um prazo de 01 ano até 05 anos para o planejamento
médio prazo. O consumo de madeira na fábrica diariamente é 24 mil m3 madeira e
anualmente 8 milhões m3 de madeira.
Colheita em blocos (06 módulos mecanizados próprios + 02 módulos de terceiros
mecanizados). Mosaico na Bahia por causa da madeira para fins. A colheita é feita em
blocos, mas por causa das áreas serem pulverizadas.
Cadastro SGF (Sistema de Gestão Florestal) armazena sequencia de cortes (PAC e
PAS silvicultura).
Sistemas de Crédito de Cadeia de Custódia: simulação das áreas certificadas e não
certificadas são feitas pela área Comercial dentro do Sistema SAP.
PAS (Planejamento Anual da Silvicultura) o planejamento de acordo com o tempo e
manejo, todo o planejamento SGF. Período mínimo de 60 dias. Planejamento por
logística e atividade. É considerado um período de 90 dias de defasagem, que dista a
colheita a silvicultura.
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Abastecimento por faixa de densidade, classificação de material genético,
considerando local, idade e material genético. Na fabrica classifica por faixa de
densidade as pilhas.
Madeira de fomento vai aos depósitos intermediários (10 depósitos intermediários)
variando de 15 a 50 mil m3 madeira. A madeira de fomento é somente mensurada no
depósito. Para otimizar a logística do transporte de madeira.
Hub para madeira colhida própria: COCB, Caravelas e Mucuri. Definido pelo
planejamento se a madeira é estocada ou não, para evitar gastos com estradas e 50 a
100 mil m3 de madeira.
Idade de corte 5,5 ano. A colheita entra em defasagem quando é feito o baldeio e
fecha o talhão. O PAC é feito mediante acompanhamento junto com a Silvicultura.
Planejamento das atividades.
Áreas de meio ambiente disponibiliza um mapa com áreas de corredores ecológicos,
áreas de relevante interesse ecológico, cultural.
Microplanejamento são recebidos os indicadores sócio-ambientais. O procedimento de
microplanejamento: PO 12.03.002 Microplanejamento operacional florestal, revisão 03.
Considera as áreas de silvicultura, colheita, planejamento, transporte, segurança,
sustentabilidade, PCP. Avaliação da base cadastral e no campo. Feito por blocos
realizados aos 90 dias antes da colheita.
Monitoramento dos impactos pós-operações feita pela logística.
SGF Sistema de Gestão Florestal. Evidenciado a sequencia de corte detalhada PAC.
Plano operacional 2013/2014 Aracruz. 540 mil m3 de madeira por mês (6,6 milhões
por ano).
São 03 módulos próprios na Bahia + 1 módulo terceira. Sendo em Mateus 2 próprios +
1 terceiro, na Aracruz 1 próprio.
Consumo anual é de 8,2 milhões de consumo anual na Fábrica. Sendo 2,3 milhões é
por transporte marítimo, 450 mil é ferroviário e os demais por rodovias.
Evidenciado a planilha POVE – Planejamento Operacional de Vendas e Estoque
Silvicultura e Viveiro_2013.
SGF faz a previsão das atividades até o plantio, considerado atividades obrigatórias
(preparo de solo, adubação, plantio, controle de formigas, capina, irrigações),
considerados até 30 dias. O replantio é feito até 10 dias após o plantio.
Em 2013, o programa de reforma é de 29.323 ha referente às três regionais (atual +
projetado) e condução 11.135 ha (atual + projetado), sendo um total de 40.458 ha.
Estoque: 100 mil m3 de madeira na fabrica. O consumo diário é de 23,5 mil m3 de
madeira/dia consumo.
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Critérios: 2.3; 2.4
Viveiro
Além do viveiro da própria Aracruz, o viveiro de espera recebe mudas de 09
fornecedores (viveiros). O Viveiro de espera segue a programação anual de plantio. O
viveiro de Posto da Mata trabalha com estoque de 3 a 4 dias de plantio. O consumo
diário de mudas é de 140 a 200 mil mudas.
A gestão é própria e os funcionários do viveiro são da Plantar, atualmente o viveiro
funciona com 46 funcionários em regime de trabalho de 4x2 e 5x2.
Evidenciado o manual MA.12.01.001 Manual do Viveiro, revisão 03, subitem 3.5.
Cuidados Operacionais nos Viveiros de Espera e na Recepção de Mudas em Campo.
O viveiro de espera trabalha com seis materiais genéticos, sendo 04 materiais
genéticos próprio e outros 02 são oriundos de fora. Hoje o estoque 203.351 mudas
com fechamento em 18/09/2013.
Nota fiscal de 19/09/2013 da Du Campo, Inscrição Estadual 110/634.23-3, RENASEM
MG-01227/2006, referente a 117.600 mudas de eucalipto clonal BA7346.
Controle de qualidade de chegada de mudas, do dia 02/09/2013, provenientes do
viveiro central da DuCampo, Minas Gerais, são avaliados 2% da carga no quesito:
rusticidade, sistema radicular e sanidade. Foram avaliados 50 mudas e dessas 3
estavam não conforme, correspondendo ao desvio de 6%. No procedimento
MA.12.01.001 toda distorção superior a 5% deve ser feito uma ação corretiva de
acordo com o procedimento PO 01.01.009 Ação Corretiva (tratamento de anomalias) e
ação preventiva, revisão 14, subitem 3.2.3.1., ações corretivas. Não foi evidenciado a
ação corretiva, que é realizado via correspondência eletrônica entre o COPM e a
empresa fornecedora de mudas, porém em outros desvios a ação corretiva foi
realizada em forma eletrônica, ou seja, o desvio detectado foi pontual para o controle
de qualidade realizado no dia 02/09/2013 para as mudas provenientes da Du Campo.
Evidenciado a planilha de controle de recebimento de mudas e planilha de controle de
expedição mensal referente ao mês de Setembro. Total de 5.122.801 mudas.
Planilha de controle de Movimentação de mudas no Viveiro Espera Posto da Mata.
Contemplando Dara, fornecedores e quantidade, expedição para a silvicultura e
estoque final diário. A meta é de 600.000 mudas.
Evidenciado a dispensa de outorga SRH – Superintendia de Recursos Hídricos para
captação de 20m3/dia de poço tubular. OF N. 958/05 de 09/12/2005.
Evidenciado o escopo técnico de compra de mudas de eucalipto, contemplando as
especificações técnicas do produto com controle de altura, diâmetro, idade, aspectos
fitossanitários, rusticidade e nutricional. Este escopo é contemplado no contrato que é
firmado com as empresas fornecedoras de mudas para a Aracruz.
Evidenciada a ação corretiva para o desvio detectado no controle de qualidade do dia
02/09/2013 referente as mudas provenientes do Viveiro Du Campo.
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3.5.1.3. Princípio 3
Critérios 3.2, 3.3, 3.4
Colheita Mecanizada:
- Área A 607 talhão 18 e 15 Linhares
- Book – Micro planejamento da atividade formatado em 18/03/13 – mapas legendado
com as identificações pertinentes a operação como, sentido de corte, fluxo das
maquinas, sentido de empilhamento, áreas e vegetação nativa APP e RL-OK
- Verificado identificação e rastreabilidade da madeira colhida no talhão 18 – projeto
607 equipamento 7238020 – produto sem casca em 25/09/13 – operador Bandeira-OK
- Check list do equipamento HW 724702 nos períodos de 09 a 26/09/13- boletim de
produção do referido equipamentoOK
- Check list do equipamento FW 7213001 nos períodos de 20 a 26/10/13OK
- Verificado a confiabilidade espacial do mapa da área em tela, em relação as
identificações de APP e RL local, assim como, os controles operacionais de
distanciamento, sentido da colheita e carregamento de pilhas, em conformidade com o
Book da atividade--OK
- Verificado a identificação dos aspectos e impactos da atividade de colheita, central
de resíduos e sinalizações aplicáveis-OK
- Verificado as estruturas e organização da área do modulo estacionado,
equipamentos e insumos, implemento relacionados as operação.-OK
Critério 3.2
Monitoramento de Fauna e Flora
A metodologia hoje utilizada para levantamento e monitoramento de fauna e flora
baseia-se na iniciativa “Mosaico Florestais Sustentáveis” no qual é fruto de estudos e
levantamentos realizados pelas empresas Suzano, Fibria e Veracel.-OK
Os monitoramentos da flora relacionados aos indevidos maiores e regenerantes
iniciaram em 2012, no qual a periodicidade das campanhas para indivíduos maiores
será de 4 anos e para os menores e regenerantes 2 em 2 anos.-OK
Os monitoramentos de fauna foram definidos com periodicidade trianual no qual serão
realizadas duas campanhas por ano nos grupos de mamíferos e avi-faunaOK
Verifica-se que a empresa iniciou novas metodologias mais consistentes para fauna e
flora, no qual os resultados e suas respectivas correlações só poderão ser traçadas
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nos próximos anos, onde os subsídios gerados permitiram potencialmente serem
utilizados para diagnosticar as situações de correlação e impacto com as operações
florestais, assim como, ações mais direcionadas de preservação e fomento junto aos
referidos temas.--OK
Aspectos e Impactos Florestais
- PO 12.13.004 ver: 02 _ Identificação e Avaliação de Aspectos e Impactos
Ambientais--OK
Verificado as lanilhas de levantamento dos aspectos e impactos relacionadas as
atividades de Logística florestal, transporte de insumos florestais, almoxarifado de
agrotóxicos, terminal marítimo de caravelas--OK

Segurança Patrimonial
Verificou-se que os procedimentos operacionais são realizados em conformidade com
o PO-12.02.009 revisão 01 são mensurados os resultados através dos indicadores de
roubo de madeira e ocorrências de caça e pesca em áreas florestais. Os profissionais
do provedor são treinados nas melhores técnicas de abordagem e atuam em conjunto
com as Policias militares e civis das regiões. Os registros das ocorrências são
registrados no sistema SGF e os dados estatísticos das ocorrências dão
direcionamento para o planejamento do efetivo de pessoal.
Verificado o processo de cessão de direitos de recolhimento pontas e galhos que esta
implementada na região de Aracruz. O processo passa por fase de qualificação de
associações que solicitam formalmente a FIBRIA o desejo de recolher as pontas e
galhos. È avaliada a característica jurídica da associação e posteriormente são
efetuados os contratos de cessão, a vigilância patrimonial conta com profissionais
treinados para acompanhamento do pessoal que adentra as áreas para realização da
coleta das pontas e galhos. Existe cartilha de regras e condições que as associações
devem atender e a patrimonial faz a conferencia das obrigações acordadas com as
associações.

3.5.1.4. Princípio 4

Critério 4.4
Gerenciamento de Resíduos
Evidenciado o manual MA12 13 001- Manual de Gestão de Resíduos, este manual já
foi evidenciado nas frentes de trabalho da silvicultura e colheita florestal. Manual
bastante completo e maduro.
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Existem 3 pátios intermediários (temporários), evidenciadas dos 3 locais: Aracruz, São
Mateus e Posto da Mata. O transporte dos resíduos é feito por duas empresas: Vitória
Ambiental e PIANCA.
Documentação evidenciada:
- Controle de Entrega de Resíduo no Pátio Temporário Área Florestal Unidade Aracruz
(05/09/2013), realizado pela PIANCA, evidenciada a procedência e toda a
rastreabilidade; evidenciado também o MTR – Manifesto Para Transporte de Resíduo
n. 000487, 06/09/2013.
- Certificado de Destinação de Resíduo, certificado VA n. 552/13, 18/09/2013,
efetuado pela Vitória Ambiental.

Depósito de Insumos
Critérios: 4.3; 4.4
A administração é da Fibria mas a operação do depósito de insumos é realizada pela
empresa Gafor, desde o recebimento do insumo, seu armazenamento, envio ao
campo e retorno de embalagens vazias e destino final das mesmas.
Em entrevista com o operador Marcio Lisboa Mendes, técnico de operações, o
trabalho é realizado das 5:00 até as 17:00 em regime de trabalho de 3x3, com escala,
12 horas de trabalho. Segundo o funcionário, mencionou que o pagamento de salário
e recolhimento de impostos, bem como alimentação e EPI’s estão de acordo.
Visita ao depósito de agrotóxicos e verificação das instalações de acordo com a NR31.
Verificação de sinalização, área de acesso restrito, telas de proteção para evitar
entrada de animais pequenos, uso de EPIs para entrada na área, presença de
vermiculita e demais equipamentos para conter vazamento. Presença também de 02
extintores: sendo um extintor de incêndios com carga d’água ABNT NRB11715, última
inspeção realizada no mês de agosto de 2013, próxima recarga prevista para maio de
2014 e validade hidrostática de 2015, com selo INMETRO 05/2013, código registro
1415, número da série do selo EXM102677111, e outro extintor de pó com revisão em
setembro/2013, lacre inviolabilidade maio de 2014, teste hidrostático válido até 2015,
segurança compulsório EXM102677059 e código de registro 1425.
Verificado os produtos em pallets e isolados por tipo produto, juntamente com a FISPQ
de cada produto: isca formicida Mirex porta isca 10g da empresa Atta Kill, Round up
NA da Monsanto, Fordor 750WG da Bayer, Flumyzin 500, e Scout NA.
Verificado o controle de estoque realizado pelo sistema SAP e evidenciado a nota
fiscal do fertilizante Heringer S/A do dia 19/09/2013, matricula 90005873 referente a
30.000kg de NPK.
Programação de saída do depósito e retirada do insumo é de responsabilidade da
prestadora de serviço (empresas GF e Emflora) e para a Plantar a entrega é feita pela
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Gafor no próprio campo. Evidenciado a programação de entrega e recebimento da
empresa GF na data de 19/09/2013.

Posto de Abastecimento em Posto da Mata
Evidenciado o alvará de licença de funcionamento municipal (fixo no quadro da
administração) e alvará de vistoria do corpo de bombeiros (fixo no quadro de avisos do
Posto de Abastecimento).
Evidenciado o PAE no quadro de avisos.
Evidenciado as FISPQ de todos os produtos utilizados no posto de abastecimento e
seu acesso junto com a operação de abastecimento.
Evidenciado mantas e recipientes para coleta de óleo e lubrificantes em caso de
vazamento. As instalações estão dentro do padrão Petrobrás, os tanques aéreos de
óleo diesel e álcool estão localizados em caixas de contenção e ao redor existem
canaletes para conter também possíveis vazamentos, e seu direcionamento para uma
caixa separadora. Todo o monitoramento de funcionamento das bombas e dos
tanques é realizado pela Petrobrás e a limpeza da caixa separadora é feita pelos
próprios funcionários do posto.
Evidenciado as ordens de serviços externos para reparos de pequenas avarias na
bomba de combustível e entre outros equipamentos. Evidenciado o controle e nota de
transferência de combustível para as operações.
Evidenciado a lista de treinamento de PCE (plano de controle de emergências),
realizado internamente no ano de 2013, carga horária de 2 horas, em Posto da Mata,
dos funcionários:
 Adelson de Souza Silva – Operador de bomba de abastecimento
 Antônio Carlos Batista de Jesus – Operador de bomba de abastecimento
 Jesuino Antônio Rocha – Operador de bomba de abastecimento
 José Carlos da Silva – Operador de bomba de abastecimento
 Adelson Inácio Rodrigues – Operador de bomba de abastecimento
 Edney Rita Cerqueira – Operador de bomba de abastecimento
 Ezequiel Santos de Souza – Analista de Armazenamento
Evidenciado a lista de presença do treinamento NR20, carga horária de 16 horas,
oferecido pela empresa DESTAK Treinamentos, instrutor Eleziel Mendes de Lacerda,
para os seguintes funcionários:
 Edney Rita Cerqueira, nos dias 07 e 08/08/2013
 Ezequiel Santos de Souza, nos dias 21 e 22/08/2013
 Justino Cardoso Sales Neto, nos dias 21 e 22/08/2013
 Antonio Carlos Batista de Jesus, nos dias 28 e 29/08/2013
 Adelson Inácio Rodrigues, nos dias 28 e 29/08/2013
Evidenciado a lista de presença do treinamento de NR35, emitido pelo SENAI dos
funcionários e suas respectivas datas de realização do curso:
 Adelson Inácio Rodrigues realizou no dia 30/07/2013
 Antonio Carlos Batista de Jesus realizou no dia 30/07/2013
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Edney Rita Cerqueira realizou no dia 30/07/2013
José Carlos Souza realizou no dia 04/09/2013

Microplanejamento Silvicultura
O planejamento de longo prazo determina talhões para condução e reforma. A
Silvicultura realiza as operações de acordo com a liberação do talhão e,
principalmente, pela logística. Os provedores atuam em blocos. A Silvicultura possui
quatro frentes de plantio (02 da empresa Plantar, 01 da Emflora e 01 da GF). A
distância média entre a colheita e o plantio é de 3 a 4 meses e o ideal é até 90 dias.
Mas esse fator está sendo sanado com a migração de parte dos módulos da colheita
para as áreas da empresa no Espírito Santo.
O microplanejamento na Silvicultura é definido através de planilhas com data, projeto,
talhão e quantidade da área a ser plantada. A necessidade de retirar resíduo (através
da demanda das associações e do Departamento de Segurança Patrimonial emite
ofício acordando com a Silvicultura para retirar o resíduo – ponta e galhos de madeira
da Colheita – que libera a autorização para as associações). Os talhões que são
destinados para condução não são liberados para a retirada de resíduo.
Toda a liberação de áreas para retirada de pontas e galhos pelas associações, que
são previamente cadastradas, é realizada pelo Sistema SISPART (Sistema de Partes
Interessadas) que está disponível na intranet, a caracterização da atividade é “doação”
e é feito um sumário da solicitação. Evidenciado o sumário da solicitação n0 8642,
título da solicitação: pontas e galhos, na data: 05/09/2013, solicitado pela ADECOMA
(Associação para o Desenvolvimento de Comunicação Cultural e Difusão Comunitária
dos Moradores Produtores Rurais de Porto do Campo), através da solicitação de
retirada de resíduos da área 186 e 187 talhão 04. Essa aprovação é gerada pela
Segurança Patrimonial, Sustentabilidade, Silvicultura e em seguida com a
homologação do Gerente da Segurança Patrimonial. Após a liberação é estipulado
uma data limite para que a associação e pessoas envolvidas possam retirar as pontas
e galhos da área solicitada.
A previsão de atividades da silvicultura é sempre feita para os próximos 3 meses com
base na área disponível pelo Depto de Planejamento (Tabela 01), determinando o
insumo e dose, caso necessário. A adubação é pelo Sistema NUTRICALC e o material
genético é também via sistema, pré-determinado pela CT (Centro de Tecnologia). A
capina química no plantio é determinado pelo analista de silvicultura e a capina pósemergente é realizado pelo Sistema de Monitoramento de Plantas Daninhas.
Tabela 01. Previsão de plantio (ha) e área realizada pelo Provedor EMFLORA na
região de Posto da Mata
Plantio (ha)
Previsto
Realizado

Junho
515
409

Julho
515
274

Agosto
515
495

Setembro
510
-

Em julho de 2013 o problema detectado foi com a entrega de insumo (fertilizantes,
mudas) devido ao fechamento da BR.
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Aplicação manual de herbicida pós-emergente em área total
A operação de capina química manual com pós-emergente estava sendo realizado no
projeto M153 talhão 08. Nessa operação foram evidenciadas os seguintes itens:
Vanderlei Barbosa da Cruz, motorista do caminhão de transporte do produto Scout
NA, tanques de água e recipiente para mistura de produtos, da empresa J Trindade,
evidenciado a CNH no 02775692222, validade 18/10/2017, categoria AD. Curso de
direção defensiva registro no 198, certificado 20430, classificação AD, carga horária de
16 horas, de acordo com a Lei 9503/97, CTB e Resolução 285 CONTRAM.
Evidenciado o treinamento admissional do prestador de serviço no dia 19/01/2012.
Evidenciado o curso MOPP, carga horário 50 horas, registro 045, certificado n 0614/97
CTB e resolução 168/04 CONTRAM, realizado em 30/03/2009.
Evidenciado equipamentos de emergência em caso de vazamento de produtos
químicos e a ficha de emergência e FISPQ do produto Scout NA.
André Vieira Cavalcante, motorista da empresa de transporte coletivo Expresso
Brasileiro, CNH 04252363729 com validade 22/09/2015, categoria AD. Evidenciado
também o curso de Transporte Coletivo de Passageiros, certificado número
0059ES001483636, carga horária de 50 horas, administrado no dia 03/06/2011 e
validade 03/06/2016. Emitido pelo SEST SENAT de São Mateus.
Evidenciado o registro de empregado da empresa Expresso Brasileiro com data de
admissão de 01/05/2013. Consta também em anexo a ASO admissional registrada no
dia 24/04/2013 e apto a função.
CRLV (Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos) número 00977397505
do ano de 2013, do veículo de transporte de passageiros da placa JR05054, referente
ao veículo ônibus diesel M. Benz.
Evidenciado a licença de fretamento número 0856/2013 da empresa Expresso
Nepomuceno Ltda., classificado como rodoviário intermunicipal, número da placa
JR05054 referente ao processo no 0901130046212 com validade de outubro/2013.
Evidenciado o certificado de vistoria DFIS (Diretoria de Fiscalização) com validade até
a data de 31/07/2014.
Verificou-se que no compartimento localizado na parte debaixo do ônibus de
transporte de passageiros estavam armazenadas ferramentas como enxada, foice,
entre outros, a maioria delas sem a bainha de proteção.
Evidenciado a planilha de controle e entrega de macacões na data de 17/09/2013 com
controle e número do macacão.
Evidenciado o procedimento PO12.02.010. Trato Cultural, revisão 02. Ordem de
serviço com guia de aplicação 008- código da operação 18993.
Evidenciado a NF de transferência de mercadoria recebida por terceiros no
000031327, data de emissão 22/08/2013.
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Boleto diário de medição de serviço código operação 1309, capina química manual.
Evidenciados a ASO dos funcionários da EMFLORA:
 Edilson Rocha Andrade: ASO periódico de 19/07/2013 apto a função de
ajudante geral.
 Edson Ferreira Muniz: ASO admissional de 04/03/2013 apto a função de
ajudante geral.
 Nilson Alves Muniz: ASO periódico de 19/07/2013 apto a função de ajudante
geral.
 Gilberto Leal dos Santos: ASO periódico de 13/03/2013 apto a função de
operador de máquinas.
 Ronaldo Conceição: ASO periódico de 22/08/2013 apto a função de ajudante
geral.
 Wesley Mendes da Cruz: ASO periódico de 11/04/2013 apto a função de
operador de trator.
 Nivaldo Oliveira Santos: ASO periódico de 13/11/2012 apto a função de
operador de máquinas.
 Weldon Isidoria Krygsman: ASO periódico de 12/04/2013 apto a função de
operador de trato de máquinas.
 George Detrez Rodrigues: ASO periódico de 27/11/2012, apto a função de
encarregado.
Evidenciado o registro de temperatura e peso de refeições provenientes do
restaurante Bom Paladar em Pedro Canário, referente ao dia 17/09/2013 com registro
de medições na saída do restaurante e medições realizadas na hora do almoço e
conforme a legislação.

Preparo de Solo
Operação de preparo de solo estava sendo realizado no projeto M417, talhão 03,
foram evidenciados os seguintes itens:
Evidenciado a ordem de serviço da operação com aplicação de 480kg/ha de adubo
NPK em filete continuo. Evidenciado também o procedimento PO.12.02.008. Preparo
de solo, revisão 08. Evidenciada a nota fiscal do produto n0 32672 de 16/09/2013.
Sistema de controle de qualidade de aplicação de adubo realizada eletronicamente
pelo sistema ARVUS. Evidenciado o controle e qualidade de preparo de solo com
adubação de 25 a 30 cm de profundidade realizada no dia 02/09/2013.
Evidenciado por entrevista o DDS (Diálogo Diário de Segurança) “Segurança e Meio
Ambiente” e o desjejum na chegada ao trabalho aos 7 horas da manhã.
Evidenciado o módulo de apoio com óleo hidráulico, graxa, 500W40L e óleo de motor
e óleo de freio com respectivas FISPQs. Evidenciado o extintor pó-seco, com revisão
realizada em agosto/2013.
Nivaldo de Oliveira Santos, operador de trator agrícola, CNH n 0 02020242082,
categoria C, validade de 24/10/2016. Verificado também o registro do funcionário pela
Emflora CTPS 15865,-00004-BA. PIS 120.71119.54.3.
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Weldon Isidoria Krygsman, operador de trator agrícola, operação de marcação de
bacia, evidenciado a CNH n0 02590611460, categoria D, validade de 24/07/2015.
Registro do funcionário na empresa Emflora matricula n0 20344. Também foram
evidenciados o check-list de inspeção de máquinas florestais.
Evidenciado planilha de controle de temperatura e peso de marmitex, das refeições
fornecidas pelo restaurante Servitex, com as mesmas características detectadas na
equipe de aplicação mecanizada de herbicida pós-emergente, o registro de
temperatura no período de 02/09/2013 a 17/09/2013 estavam com valores inferiores a
600C.
Marcação de bacia
Evidenciado a PO.12.02.011. Controle de qualidade 10 nível – subitem b.7.Marcação
de bacia e a PO12.02.008. Preparo de solo com subitem b.5. confecção de bacia com
medição de preparo. Juntamente com a ordem de serviço “pacote de plantio para a
área M417, talhão 04”.
Evidenciado o relatório de monitoramento de fumaça preta dos tratores EMF0002130
com medição de 1,82; EMF0002134 com medição de 1,81; EMF0002132 com
medição de 1,30; EMF0002132 com medição de 1,28; EMF0001086 com medição de
2,45 em 01/04/2013, valor acima do limite, sendo corrigido e em nova leitura na data
de 20/05/2013 com valor de 1,75.
Evidenciado a planilha de monitoramento de temperatura e peso das marmitex, dessa
equipe, fornecidas pelo restaurante Servitex, apresentando valores inferiores a 600C
no período de 21/08/2013 a 17/09/2013. Média de temperatura registrada em torno de
530C. Como esse problema foi sistêmico nas três equipes de campo (equipe de
aplicação de herbicida mecanizado, preparo de solo e marcação de bacia), todas em
veiculo do tipo van, foi feito uma avaliação maior desse problema.
Em conversa com a nutricionista Roseli Lima de Mendonça, Autovia e
Desenvolvimento Ltda., foi realizado uma avaliação dos restaurantes que fornecem a
alimentação aos provedores de campo. Essa avaliação foi feita de acordo com a
Legislação da Anvisa, avaliando os seguintes itens: edificação e instalações,
higienização, controle integrado de vetores e pragas, abastecimento de água, manejo
de resíduos, manipuladores, matérias primas, ingredientes e embalagem, preparo do
alimento, armazenamento e transporte dos alimentos preparados, exposição ao
consumo, documentação e registro e responsabilidade. Evidenciado o check list dos
restaurantes, realizado pela nutricionista. Quando o restaurante não atende ao checklist é feito uma adequação ou o fornecedor. O check-list é verificado mensalmente,
juntamente com o restaurante e considera variedade, necessidades, cultura da região,
forma de produção, e custos. O cardápio é elaborado mensalmente e disponibilizado
aos provedores ou no restaurante.
São realizados treinamentos, evidenciado por fotos, com o primeiro módulo de
manipulação de alimentos, manual de boas práticas personalizado por restaurante e
os POP (Procedimento Operacional Padronizado). No total são 12 fornecedores de
alimento para o campo. Evidenciado o manual de boas práticas do restaurante Santo
Antonio, elaborado em 05/2013 e revisão 05/2014. Contendo alvará, certificado de
inspeção sanitária, taxa de inspeção sanitária, clientela.
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Evidenciado o plano de ação – operacional Posto da Mata, assunto: Melhorias e
adaptações de restaurantes, com analise da causa e ação corretiva contendo a
adaptação de termostatos nas tampas das caixas hot Box, já evidenciado no ônibus,
preparo de chapas e adaptação dos veículos e prazo até o dia 11/10/2013.
Evidenciada a PPRA da Emflora Empreendimentos Florestais Ltda., abrangência de
23/01/2013 a 23/01/2014,
Os resultados das avaliações quantitativas estarão contempladas no LTCAT (Laudo
Técnico das Condições Ambientais de Trabalho). Sendo que o LTCAT seguirá os
parâmetros estabelecidos nas Normas Regulamentadoras – NR’s 9, 15 e 16, da
portaria 3214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego – TEM e Instrução Normativa
n0 95 do INSS, de 07/10/2003 (DOU de 14/10/2013) com as alterações introduzidas
pela IN n0 99 de 05/12/2003 publicada no DOU 10/12/2003.
PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) em conformidade com
a NR7 – portaria 24 de 29/12/94, emitido pela Emflora Empreendimentos Florestais
Ltda., filial Bahia, assinada pelo médico coordenador CRM-ES 2858-BA9300
elaborada e assinada em 15/02/2013.
Pontas e galhos no campo
No campo foram verificados grandes quantidades de galhos e pontas, principalmente
para serraria, quando questionado sobre a quantidade de resíduos, o coordenador de
silvicultura mencionou sobre o Projeto Pontas e Galhos que é realizado pela
segurança patrimonial e inicialmente a Silvicultura libera a área. Os ofícios são
emitidos pela Fibria. A empresa Elma Serviços Administrativos e Ambientais Ltda.,
prestadora de serviço da Fibria, realiza o apoio social das associações e comunidade
e realiza o monitoramento florestal de ocorrência de furtos, caça e pesca, ocorrência
de gado, invasão de terras, etc e comunica a Fibria.
Evidenciado o diálogo direto de segurança no projeto pontas e galhos que relata os
possíveis acidentes na área que é realizada pela técnica de segurança da Elma.
Evidenciado a ficha de cadastro individual dos associados, amostra Celina de Souza
Costa, contendo documentos pessoais, residência em Nova Viçosa e função de
ajudante. Somente das pessoas que estarão atuando na área. Depois da ficha é
emitido o crachá. Evidenciado o crachá de permissão de Retirada de Pontas e Galhos,
Milton Estevão de Jesus, função ajudante, com validade de dezembro de 2013.
Em casos de acidentes é realizada a comunicação a Segurança Patrimonial que
realiza a sua comunicação ao PCE (Plano de Controle de Emergências) e é
encaminhado ao hospital.
Evidenciado o contrato de pontas e galhos de eucalipto que entre si celebram a Fibria
Celulose S.A. e Associação Cimental Associação São Francisco, CNPJ 033.153.339,
assinado pelo representante da Fibria e o presidente da associação na data de 04 de
junho de 2012. Os documentos de termo de responsabilidade e APR (Análise
Preliminar de Risco) são retidos pela Elma.
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No campo a Segurança verifica antes da atividade a lista de presença dos funcionários
cadastrados e é feita a liberação do serviço. O almoço é realizado fora das áreas da
Fibria e o deslocamento é de responsabilidade da associação.

Plantio
Visita à operação de plantio e preparo de solo na área A601 e talhão 14, foram
evidenciados os seguintes itens:
Evidenciado a PO.12.02.006. Plantio, revisão 02 com plantio semi-mecanizado com
gel. Evidenciado correio eletrônico emitido pelo analista de silvicultura ao supervisor
da Emflora para execução do plantio no projeto e justificativa da ausência da OS
(Ordem de Serviço) da atividade 1161, devido a um erro do sistema.
Nota fiscal das mudas número 00092633, mudas ARA6466, quantidade de 19.456.
Ficha de controle de qualidade do plantio: espaçamento, descarte, mudas de
expedição, mudas plantadas e mudas de descarte. Evidenciado o controle de
qualidade do dia 23/09/2013, projeto 81, talhão 2, seguindo o procedimento
PO12.02.011- Controle de Qualidade – 10 Nível – Silvicultura, contemplando tolerância
de desvio de até 5%, neste caso o controle de qualidade do dia 23/09/2013 apontou
uma desvio de 5,33%, acima do aceitável. Não detectado a ação corretiva. Em
entrevista com o encarregado da área, a ação corretiva é realizada de acordo com o
erro detectado. Neste caso, como oportunidade de melhoria, recomenda-se o registro
das ações corretivas em coluna paralela ao registro do desvio.
Em entrevista com os funcionários da Emflora, foi relatado a ocorrência de que a
marmitex no inicio do mês veio azeda para o campo e a substituição foi realizada
dentro de uma hora. O problema detectado foi o preparo dos legumes cozidos. A
fornecedora foi notificada e o problema não foi mais detectado de acordo com
entrevista com todos os funcionários da equipe de plantio.
Evidenciado a ficha de controle de temperatura e peso das refeições fornecidas no
campo e não foi constatado nenhum desvio com relação à temperatura das refeições.
Evidenciado o registro do motorista de caminhão pipa, CNH número 03263739236,
validade de 02/10/2013, categoria D, do Sr. Jair Rodrigues Freitas. Evidenciado
também o curso de direção defensiva número 3263739236 de 06/05/2013, carga
horária de 08 horas, pela Formula 1. Evidenciado o CRLV do caminhão diesel placa
HBQ7121 do ano de 2013, na data de 10/04/2013.
Evidenciado a ficha de controle de captação de água superficial do caminhão placa
HBQ7121 com coletas de águas diárias, registros do dia 24/09/2013 no projeto 062,
talhão 11, captação em área de barramento e volume de 9.000 litros; registro do dia
25/09/2013, no projeto 601, talhão 06, água de riacho, com captação total de 9.000
litros.
Evidenciado o Oficio/IEMA/GRH/N0 4047/2013 de Cariacica, na data de 08/07/2013,
referente à captação de água superficial e uso itinerante referente ao protocolo
número 13338113. Emitido pelo IEMA com dispensa de outorga de direito de uso de

73

recursos hídricos com base no disposto da resolução normativa CERH número 17107,
alterada pela Resolução CERH 21108.
Evidenciado a caixa de marmitex no caminhão pipa em compartimento separado,
fechado e lacrado, com aquecimento.
Marcos Antonio Moreira, motorista de transporte coletivo, CNH n0 03272233362,
categoria AD, validade de 17/05/2017. Curso de condutores de veículos de transporte
coletivo de passageiros, carga horária de 50 horas, com emissão em 30/03/2011 e
validade de 27/03/2016, RENACH n0 ES3-8930827.
Evidenciado o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas,
CRNTRC n0 45223980, categoria TEC, cadastro em 01/03/2012 e validade
01/03/2017.
Autorização de transporte rodoviário de passageiros em veículos de carga adaptada a
titulo precário, autorização DER/ES/DT n0 44/2013, validade 19/06/2014 para a placa
JOE7073, marca M. Benz/1215.
Evidenciado autorização especial de transito número 162864/2013, emitida pelo DNIT
(Departamento Nacional Infraestrutura de Transportes), com autorização para
transporte de 22 passageiros de uso itinerário com data de emissão em 26/07/2013 e
validade 26/07/2014.
Laudo de vistoria número 25612013 valido até 19/06/2014.
Presença de extintor químico manutenção em 05/2013.
Altair Alcino de Oliveira, motorista da empresa Luiz Alves Transportes Rodoviários de
Cargas, com realização de transporte de passageiros e fertilizantes. CNH n 0
01791029201, validade de 17/05/2016. Certificado do curso de direção defensiva,
carga horária de 16 horas, emitido em 11/03/2013. Curso de transporte coletivo de
passageiros, carga horária de 50 horas, emitido em 11/03/2013. CRLV do veículo no
ano de 2013, placa MRM3443/ES.
Autorização de transporte rodoviário de passageiros DER-ES/DT n0 36/2013 valido
19/06/2014.
Certificado de verificação número 000734316, do Ministério de Desenvolvimento,
Indústria e Comércio. Cronotacógrafo, marca UDO, validade 18/05/2014.
Certificado de registro nacional de transportadores rodoviários de cargas CRNTRC n0
08513877 categoria TAC. Cadastrado em 07/08/2006 e validade 20/10/2015.
Autorização especial de trânsito 162860/2013 itinerário em 26/07/2013 e válido
26/07/2014 para número de passageiros total 14.
Eduardo Bitti Adão, motorista de comboio, CNH n0 01404715976, categoria AD,
validade 12/03/2014. Evidenciado a CRLV 2013 do veiculo placa MQK0810/ES.
Evidenciado o curso MOPP, RENACH n0 01404715976, número 0044ES0000000490,
carga horária de 50 horas, emissão do certificado em 09/11/2009 e válido 08/11/2014.
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Evidenciado o plano de contingência e emergência, com mantas de absorção, caixa
de contenção, enxada, fitas sinalizadoras, cones e ferramentas de elástico para
contenção de líquidos em caso de vazamento.
Evidenciado a FISPQ do óleo diesel da Petrobrás.
Extintor de incêndios classe B e C, manutenção realizada em setembro de 2013 e
validade de setembro de 2014.
Registro do controle de temperatura das marmitex no período de 02/09/2013 a
24/09/2013, do restaurante Catavento, com registros na saída do restaurante e no
horário do almoço (11:00) com valores superiores a 600C.
Capina Química Manual em Área Total
Valdeci de Souza Feliz, motorista da empresa Transmefar Transportes, CNH
02131218627, categoria AE, validade 08/02/2016. Apresentação dos documentos do
veículo: CRLV de 2013 do veículo placa JQC4552/BA, caminhão fechado. Curso de
transporte coletivo de passageiros, carga horária de 50 horas, certificado número
0056ES001813002. Autorização de transporte rodoviário de passageiros em veículo
adaptado de carga autorizado DER/ES/DT n0 008/2013, validade de 12/03/2014.
Evidenciado a DNIT-DIR referente a autorização especial de trânsito 48487/2013,
veículo com capacidade de transporte de 22 passageiros, origem São Mateus a
Vitória, itinerário, com data de emissão em 19/03/2013 e validade 19/03/2014.
Evidenciado o curso de aproveitamento de transporte coletivo para transporte de
cargas perigosas, carga horária 20 horas, emissão em 24/09/2012 e válido
24/09/2017, certificado número 56ES001865073.
Evidenciado as FISPQ e fichas de emergência dos produtos: Scout NA e Mirex-S.
Evidenciado também a nota fiscal número 092674 de 24/09/2013.
Evidenciado a APR de maio/2013 para capina química manual.
Ordem de serviço para o projeto A032, talhão 11, com aplicação de 1,6 kg/ha do
herbicida pós-emergente.
Evidenciado a F.O.12.11.024- check list de verificação de equipamentos e EPI de
aplicação de defensivos agrícolas com 13 itens de revisão. Evidenciado as fichas
preenchidas por Elias Alves Soares, equipamento número 12, em 25/09/2013 e de
Josinei, equipamento número 22, no dia 25/09/2013, sendo ambos conforme.
Em entrevista com a equipe foi relatado a realização de DDS sobre “Limpeza e
organização” e o desjejum antes do inicio das atividades. O turno de trabalho é de 4x2
com horário das atividades de 7:00 as 16:48, com direito a uma hora de almoço.
Evidenciado a ficha de controle de temperatura e peso das alimentações de campo,
com registro de 01/09/2013 até 25/09/2013, apresentando temperaturas satisfatórias.
Silvicultura
Decepa Química Manual
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Visitada área em Aracruz, área A278 talhão 06.
21 trabalhadores devidamente equipados com bomba costal e EPI´s.
Aplicação de herbicida (SCOUT) na brotação das cepas anteriores.
Dosagem: 300 ml de herbicida a cada 15 l de água.
Rendimento da equipe: 30 ha / dia.
Evidenciada documentação no campo: pasta de procedimentos devidamente
atualizados, DDMA (mensal) e DDS (diário). Ordem de serviço. Controle de
temperatura das marmitas, verificada temperatura no local (62 graus).Checklist diário
das bombas costais.
Adubação Química Mecanizada 12 meses
Visitada área em Aracruz, área A068, talhão 06B.
4 tratores, 2 em operação e 2 parados.
Aplicação de KCL.
Dosagem: 200 kg / ha.
Rendimento por trator: 12,5 ha / dia.
Evidenciada documentação no campo: pasta de procedimentos devidamente
atualizados, DDMA (mensal) e DDS (diário). Ordem de serviço. Plano de manutenção
preventiva para trator agrícola e implemento.

3.5.1.5. Princípio 5

Principal projeto social visitado nesta auditoria: PDRT – Programa de Desenvolvimento
Rural Territorial:
• Objetivo específico:
– Capacitar as comunidades a equacionar suas demandas sociais
acessando as politicas publicas adequadas
• Indicador:
– Número de demandas sociais da comunidade equacionadas
• Situação atual das demandas:
– Maior concentração de demandas:
• Geração de trabalho e renda
• Educação
• Saúde
– Considerando apenas a demanda de Geração de trabalho e renda as
maiores preocupações externalizadas concentraram-se:
• Agricultura
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• Infraestrutura para produção.
Critério 5.1
Educação Ambiental
Para o público interno realizam diversas iniciativas: Diário Direto de Meio Ambiente
(DDMA), realizado mensalmente em todas as frentes de serviço, com todos os
colaboradores. Cada um recebe o folheto ECOCIENTE, editado semestralmente com
6 temas mensais, em Setembro está sendo veiculado Manejo Florestal e o Ar. As
apresentações são mensais, demandando de 15 a 30 minutos. Anualmente
determinam o Índice de Conscientização de Educação Florestal, para avaliação do
grau de assimilação ou retenção. Além destes, existem também treinamentos
pontuais. Em 2013 já ocorreram 13 eventos com uma total aproximado de 400
participantes.
Para o público externo, comunidades escolares e fomento florestal. Evidenciado o
JORNAL ECO n.82, edição Jun / Jul 2013. Cartilha ECOLIGADA 2.a edição.
Nas comunidades escolares, crianças do quinto ano, dos municípios de Aracruz, São
Mateus e Mucurí: 101 professores envolvidos em 24 escolas.
No fomento florestal procuram incentivar a disseminação de mudas de espécies
nativas. No TAC do fomento do Espírito Santo está previsto 3,5% de mudas de nativas
nos lotes de eucalipto do contrato. Monitoram o índice de controle de adesão à
restauração, iniciou com 12 % em 2007 e atingiu 42% em 2012.

Projeto Social em Espírito Santo e Bahia
Programa de Participação no Desenvolvimento Rural Territorial- PDRT
Visitado projeto na comunidade de Cachoeira do Riacho em Aracruz/ES e Posto da
Mata/BA, foram preparados 14 ha para serem plantados por 11 famílias da
comunidade.

3.5.2. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria:

Alan Pierre de Oliveira – Técnico Operacional
Fernanda Gabriele – Assistente Administrativo
Alex Sandro Lima – Coordenador de Logística
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Giovane Rocha – Analista de Manutenção
José Lopes Silva – Supervisor de Serviços (Terceira Motiva)
Sergio Nunes – Técnico de Segurança (motiva)
Zoel Bras Guss – Analista de operação
Tathiane Sancinelle – Analista de meio Ambiente
Lauseane Soraya de Oliveira – Analista de meio ambiente
Manoel Jesus de Oliveira – Operador de máquina
Claudemir Ferreira de Jesus – Mecânico
Benedito Madeira Andrade – Encarregado de turma
Edson Luiz de Quadros – Coordenador Florestal
Dório Anderson Vicente – Coordenador Florestal
Ramom da Silva Soares – Técnico de Segurança
Carlos Roberto Weihmam – Gestor de contrato
Diomar Biassutti – Analista de Licenciamento Ambiental
Ana Paula Polito – Consultora de Gestão Ambiental
Pedro Paulo Gracina - Coordenador de Segurança Coorporativo
Marcelino Mai - Técnico de Segurança Coorporativo.
3.6

Não Conformidades Registradas

Durante a auditoria foram registradas 02 não conformidades menores, as quais
estão descritas abaixo:
Menor
NC N° Processo
01

Segurança
Patrimonial

Descrição da Não
Conformidade

Critério

3.2

Tipo de Não Conformidade

Menor

Prazo para execução
Auditor
das ações corretivas
12 meses

JBC

Evidenciado que o procedimento IT-GOP 052 – Segurança Patrimonial não
contempla a maneira de como os vigilantes devem agir quando há danos ao
patrimônio da empresa, incluindo roubo de madeira.
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Menor
NC N° Processo

Análise de Causa

Critério

Tipo de Não Conformidade

Prazo para execução
Auditor
das ações corretivas

Falta de procedimento da Fibria definindo a forma de atuação
do prestador de serviço de Vigilância Florestal na unidade de
manejo florestal.

Data: 28/09/2013

Definir procedimentos operacionais voltados para a
padronização da atuação da Vigilância Florestal na unidade de
manejo florestal;
Realizar treinamentos e diálogos com as equipes de Vigilância
Florestal, com foco nos procedimentos operacionais;
Ação Corretiva

Realizar treinamentos e diálogos com as equipes de Vigilância
Florestal, com foco nos procedimentos de abordagem e na
atuação em situações de conflito;

Data:28/09/2013.

Realizar treinamentos e diálogos com as equipes de Vigilância
Florestal, com foco na questão social e no relacionamento com
partes interessadas;
Definir cronograma de participação das equipes no curso de
extensão de Vigilância Florestal.

Status

Menor
NC N° Processo

02

Segurança
no trabalho/

Plano de Ação
Aceito, com a
Data: Na próxima
condição de se
verificar a eficácia da auditoria.
implantação na
próxima auditoria.

Critério

1.3

Tipo de Não Conformidade

Eficácia?: Sim/Não

Prazo para execução
Auditor
das ações corretivas

Menor

12 meses

JBC

Manutenção

Descrição da Não
Conformidade

Verificado que muito embora haja uma requisição de compra, visando a
contratação de uma empresa tercerizada para ajustar as pendências quanto a
resistividade das malhas de SPDA das torres de observação, até o momento desta
auditoria não foram concluídas.

Análise de Causa

Falha na sistemática estabelecida para
identificar/responsabilidades por controlar os SPDA's na
unidade de manejo e analisar criticamente os resultados dos
laudos.

Data: 28/09/2013

Definir a gestão de controles de SPDA na unidade de manejo
florestal;
Ação Corretiva

Adequar / Instalar SPDA nas estruturas;

Data: 28/09/2013.

Implementar sistemática para controle de SPDA's.

79

Menor
NC N° Processo

Status

Critério

Tipo de Não Conformidade

Plano de Ação
Aceito, com a
Data: Na próxima
condição de se
verificar a eficácia da auditoria.
implantação na
próxima auditoria.

Prazo para execução
Auditor
das ações corretivas

Eficácia?: Sim/Não

3.7. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas

Durante a auditoria de recertificação foram registradas 04 oportunidades de melhoria
(OM) e 04 Observações (OBS) que deverão ser analisadas criticamente pela empresa
quanto à tomada de ações pertinentes. Estas OMs e OBSs devem ser analisadas
com foco em melhoria contínua dos processos realizados pela empresa no âmbito do
CERFLOR. Abaixo seguem as OMs e OBSs registradas:

OBS 1: Convém atentar para a importância de ser atualizado os volumes de resíduos
gerados classe I no PGRS do Terminal Marítimo de Barcaças de Caravelas, sobretudo
para disponibilizar ao órgão INEMA as informações atualizadas.
OBS 2: Convém melhorar o sistema de sinais sonoros de emergência da unidade do
Terminal Marítimo de Caravelas, sobretudo para assegurar a eficiência da prevenção
e combate a emergência.
OBS 3: Convém avaliar a importância de ser criado critério de criticidade para itens
inspecionados no check list dos equipamentos operacionais de colheita e outros,
sobretudo para que havendo itens verificados com anomalias, possam ser
manutenidos sob a urgência dentro do critério padrão de segurança a ser definido.
OBS 4: Convém melhorar a consistência técnica dos relatórios de inspeção dos
sistemas SPDA das unidades Florestais, sobretudo no que tange as evidencias de
calibração do equipamento utilizado, ações de recomendações, entre outros.
O.M 1: Avaliar a importância de ser protocolado as evidencias de atendimento as
condicionantes diretamente junto ao órgão, sobretudo para que seja assegurado o
registro de recebimento diretamente do órgão em questão.
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O.M 2: Recomenda-se padronizar e documentar o procedimento de lavagem de
máquinas e equipamentos da empresa Emflora Empreendimentos Florestais.
O.M 3: Recomenda-se que a ficha de controle de qualidade nível 1 da Silvicultura
contenha um campo especial para escrever as ações corretivas.
O.M 4: Recomenda-se inserir no campo resultado da avaliação o quadro total de itens
aplicáveis, além dos itens conforme e não conforme que já constam no documento.

4. CONSULTAS PÚBLICAS

4.1. Consulta aos órgãos públicos
Como parte do processo de auditoria foi realizada consulta aos sindicatos de classe
públicos:
- SINTREXBEM; SINTIEMA e SINDICATO Rural;

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 2.000 convites enviados por correio e 120 correios
eletrônicos enviados, o Bureau Veritas Certification recebeu 18 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

81

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
parte das reuniões teve como objetivo o levantamento de críticas, comentários,
preocupações, sugestões, etc referentes aos princípios abrangidos pelo CERFLOR.
Foram organizadas quatro Reuniões Públicas nos municípios descritos abaixo:
Município

Data

Horário

No.
Pessoas

Caravelas

17/09/2013

19:00

12

Alcobaça

17/09/2013

19:00

08

Aracruz

24/09/2013

19:00

03

Conceição da Barra

24/09/2013

19:00

00

São Mateus

24/09/2013

19:00

00

TOTAL DE PARTICIPANTES

23

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.
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4.2.3. Relação dos Participantes nas Reuniões Públicas

As

reuniões

Públicas

totalizaram

23

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
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.
Os questionamentos levantados durante as Reuniões Públicas foram relacionados
abaixo, com as devidas respostas emitidas pela empresa.
4.2.4. Respostas aos Questionamentos de Partes Interessadas por parte da
Empresa e parecer Bureau Veritas Certification.

Alcobaça:
1) Solicitação para a FIBRIA promova alguma melhoria para a comunidade local, que
já fez alguns contatos, mas não recebeu nenhuma resposta. Informou ainda que
existem plantios de Eucalipto na sua região próximos a leitos de rios, porém não
apresentou dados concretos para a investigação. Reclamou que a Fibria só faz
manutenções nas estradas nas épocas de colheita deixando-as abandonadas nos
outros períodos.
RESPOSTA: A Fibria vem constantemente aprimorando os seus canais de relacionamentos e
comunicação e nesse sentido adota como diretriz responder oficialmente a todas as
solicitações recebidas.
Todas as demandas sociais encaminhadas para a Fibria passam por uma criteriosa análise
conforme critérios e diretrizes estabelecidos pela sua Política de Investimentos
Socioambientais, o que determina, de acordo com o tipo de solicitação, o prazo de resposta.
O registro e gerenciamento das demandas recebidas por fax, correio, email, telefone,
pessoalmente ou ainda pelo canal de ligação gratuita 0800 (08002838383) é feito por meio do
Sistema (software) de Partes Interessadas, o SISPART, que é objeto de auditorias externas.
A Fibria executa rotineiramente a melhoria das estradas municipais que serão utilizadas para o
transporte de madeira de forma que, as mesmas fiquem em bom estado de conservação após
a completa retirada da madeira. Em casos excepcionais, a empresa também pode realizar
parcerias com as prefeituras para a recuperação e manutenção das estradas municipais.
Além disso, por meio do Diálogo Operacional a Fibria identifica outros impactos negativos das
suas atividades e, em conjunto com as comunidades, estabelece medidas para evitar e mitigar
os impactos negativos identificados.
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Caravelas
2) Dragagem causando impacto:
- Estacionada no píer de caravelas um navio de grande porte a cerca de 8 mêses e
este está gerando impacto no trânsito dos barcos e comprometendo a estrutura do
píer.
RESPOSTA: A draga da empresa Bandeirantes Dragagem foi retirada do cais municipal e
levada para um estaleiro dentro do rio Caravelas não gerando mais problemas no trânsito e
danos ao cais. Atualmente o dono da draga é o banco BIC BANCO.
A Fibria monitora os possíveis impactos socioambientais ocasionados pela dragagem do Canal
do Tomba em Caravelas/BA, através das condicionantes da operação de dragagem, emitida
pelo departamento de Licenciamento do IBAMA. Os resultados dos monitoramentos concluem,
até o momento, que não existem impactos adversos associados à operação de dragagem. Os
resultados dos diferentes monitoramentos realizados há 11 anos são apresentados e
discutidos, de forma participativa, na Comissão de Acompanhamento da Dragagem, no âmbito
do Conselho da RESEX de Cassuruba. Fazem parte da comissão de dragagem o ICMBio,
IBAMA, organizações não governamentais com atuação em Caravelas e representantes da
Colônia de Pescadores e APESCA.

“Quando ela faz a dragagem do canal, essa areia que vai para outro local, está
causando uma erosão total e a maré está trazendo tudo de volta e está jogando para
áreas residenciais. A dragagem está comprometendo algumas casas que estão sendo
vitimas do avanço do mar.”
RESPOSTA: A área de descarte é pré-determinada pelo IBAMA através da licença vigente
concedida e acompanhada por este órgão. Não existe nenhum estudo científico que aponte
que este fato está ocorrendo devido à dragagem.
A Fibria monitora os possíveis impactos socioambientais ocasionados pela dragagem do Canal
do Tomba em Caravelas/BA, através das condicionantes da operação de dragagem, emitida
pelo departamento de Licenciamento do IBAMA. Os resultados dos monitoramentos concluem,
até o momento, que não existem impactos adversos associados à operação de dragagem.

Os danos causados não tem sido reparados pela Fibria. Quando a Fibria não vai tirar
este navio?
RESPOSTA: A draga da empresa Bandeirantes Dragagem foi retirada do cais municipal e
levada para um estaleiro dentro do rio Caravelas não gerando mais problemas no trânsito e
danos ao cais. Atualmente o dono da draga é o banco BIC BANCO.

3) Qual a possibilidade da demarcação de terras dos Quilombolas na região de
Juerana?
RESPOSTA: A demarcação de terras das comunidades quilombolas é uma atribuição do
Poder Público, conforme definido na legislação (decreto 4.887 de 20 de novembro de 2003).
Compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto Nacional de
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Colonização e Reforma Agrária - INCRA, a identificação, reconhecimento, delimitação,
demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos
quilombos, sem prejuízo da competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Independente das questões de direito fundiário, a Fibria busca fortalecer a relação com todas
as comunidades vizinhas por meio do estabelecimento de canais duradouros de diálogo e pelo
desenvolvimento de estratégias e programas que visem a inclusão social e a geração de
trabalho e renda.

4) A Fibria doou algumas terras e foi feito um contrato para o uso da terra de 10 anos
na comunidade de como por exemplo Espora Gato, São Benedito. Porque não alterar
o contrato de 10 para 15 ou 20 anos?
RESPOSTA: O prazo de dez anos definido no contrato de comodato estabelecido com as
associações visa possibilitar o acesso a políticas públicas e linhas de financiamentos por parte
das comunidades. Esse prazo pode ser renegociado de acordo com as necessidades das
associações, sendo que, a possibilidade de prorrogação automática por igual período (10
anos), conforme interesse das partes, já está prevista no contrato.

5) A preocupação é a primarização que irá acabar com os terceiros. O que será de
todos esses funcionários?
RESPOSTA: A Fibria é favorável a terceirização e acredita que o modelo de contratação atual
é sustentável. Contudo, é importante salientar que a primarização dos serviços não significa a
extinção dos postos de trabalho, uma vez que, a demanda pelos serviços continuará existindo .

6) - Foi feito algum acordo com a Fibria em relação ao hospital de Caravelas? Não
foram feitos acordos, apenas reuniões e envio de ofícios. A Fibria (Alex e + 2
diretores) procurou o Conselho em 5 de julho, porém disse que a solicitação não está
dentro dos padrões de projetos sociais da empresa. A Fibria se comprometeu em
analisar tudo que levaram de propostas (estrutura, treinamentos, aparelhos). Não
houve prazo de resposta. A Fibria tem alguma resposta?
RESPOSTA: Todas as demandas sociais encaminhadas para a Fibria passam por uma
criteriosa análise conforme critérios e diretrizes estabelecidos pela sua Política de
Investimentos Socioambientais. A solicitação feita pelo Hospital de Caravelas ainda está em
análise pelas diferentes alçadas pertinentes.

5.

CONCLUSÃO

Frente a amostragem desta auditoria, foi possível concluir que o Sistema de
Gestão da Fibria Celulose S/A – áreas florestais dos estados do Espírito Santo,
Bahia e Minas Gerais se encontra bem implementado e aderente aos padrões
normativos e à complexidade do empreendimento. Em relação as não

85

conformidades, bem como as observações, deverão ser acompanhadas na
próxima auditoria de manutenção.
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION, seguindo os procedimentos de auditoria
do CERFLOR, é favorável recomendação para certificação da Fibria Celulose
S/A, de acordo com o padrão normativo NBR 14789:2012.
A continuidade do processo de auditoria consiste na disponibilização deste Relatório
de Auditoria para apreciação pública por 30 (trinta) dias.
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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 – Base Fundiária.
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