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RESUMO 

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

que atua como organismo acreditador e é atualmente responsável por executar os 

procedimentos de auditorias anuais pelos 5 anos na empresa. 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 Caravelas Florestal S.A. produz e vende madeira em pé destinada a produção de 

celulose e serraria. O produto comercializado é a madeira de eucalipto em pé. 

Foram auditados os seguintes processos:  

► Capina química mecanizada (Conceição) 

► Monitoramentos Ambientais 

► Pagamentos de Taxas e Impostos  

► Programas Sociais e comunicação com partes interessadas  

► Saúde e Segurança Ocupacional  

► Proteção Florestal  

► Inventário Florestal 

► Plano de Manejo 

► Recuperação de áreas degradadas 

 

Ocorre inconsistência entre o certificado Bureau Veritas e relatórios anteriores das auditorias 

de manutenção. Certificado BR017661-1 CERFLOR, corresponde a 26.819,6 ha com área 

plantada de 16.259,00 ha. A Caravelas alega alterações contínuas devido aos ajustes 

necessários após o georeferenciamento das áreas manejadas. 

A informação atualizada na base cadastral da Empresa indica  o Manejo Florestal de 

26.909,00ha, ha com  Área Plantada de 16.259,00 ha de Eucalipto SPP nos Municípios 

de Nova Viçosa, Mucuri, Ibirapuã e Caravelas, no Estado da Bahia.  

É necessário a atualização do escopo com a emissão de novo certificado. 

As auditorias feitas pelo auditor do BVC durante os dias 16 a 20 de outubro de 2017, 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.  
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A equipe de auditoria avaliou todos os requisitos do padrão e constatou que a empresa 

Caravelas Florestal S.A. atende às exigências em suas unidades de gestão. O sistema de 

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

certificado.   

Este relatório apresenta as observações do auditor coletadas durante as avaliações de campo.  
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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 Caravelas Florestal S.A é uma empresa que faz parte do fundo Florestas do Brasil que é 

administrado pela Copa Investimentos Florestais. 

A Caravelas Florestal S.A adquiriu da Fíbria S.A uma área total de 26.909,00 ha nos municípios de 

Nova Viçosa, Mucuri, Ibirapuã e Caravelas, BA, formando a unidade de manejo florestal deste 

escopo de certificação.  O contrato assinado entre Caravelas e Fíbria em 29/06/2012 prevê a 

transferência da propriedade dos imóveis para a compradora a medida que estes forem sendo 

regularizados após a conclusão do georreferenciamento num prazo fixado em 08 anos. A 

organização Caravelas é detentora da posse das terras conforme citado no contrato e detém o 

direito de exploração das mesmas.   

As atividades florestais exercidas no escopo da certificação são produção e venda de madeira em 

pé destinada a produção de celulose e serraria. O produto comercializado é a madeira de eucalipto 

em pé. 

Área total auditada: 26.909,00ha, nas quais: 

 Áreas de Manejo Florestal próprias: 26.909,00ha 

 Áreas produtivas: 16.259,00 ha 

 Plantadas: 16.259,00 ha. 

 Áreas destinadas à conservação/preservação (não comerciais) 

                             Áreas de Preservação Permanente: 3477,00 ha 

                             Áreas de Reserva Legal: 5310,00 ha 

 Produção de Produtos Florestais Não Madeireiros: não 

 Outros: 1.863,00ha 

 Áreas Naturais Protegidas: não 

1.2. Contatos na Organização para o processo de Certificação 

Nome do RD: Márcio Penteado Geromini 

E-mail: marcio@caravelasflorestal.com.br 

Endereço de contato: Rodovia BR-418, km37, s.n., Posto da Mata, BA. 

Endereço do Escritório Central: Rodovia BR-418, km37, s.n., Posto da Mata, BA. 
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1.3. Localização e Distribuição de Terras de Florestas Plantadas 
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1.4. Distribuição de Florestas Plantadas e Áreas Naturais 

 Áreas de Manejo Florestal próprias: 26.909,00ha 

 Áreas produtivas: 16.259,00 ha 

 Plantadas: 16.259,00 ha. 

 Áreas destinadas à conservação/preservação (não comerciais) 

                             Áreas de Preservação Permanente: 3477,00 ha 

                             Áreas de Reserva Legal: 5310,00 ha 

 Produção de Produtos Florestais Não Madeireiros: não 

 Outros: 1.863,00ha 

 Áreas Naturais Protegidas: não 
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2. Manejo Florestal 

Descrição das Áreas Manejadas e seus Processos 

► A Caravelas Florestal S.A conta com uma área total de 26.909,00 ha nos municípios de 

Nova Viçosa, Mucuri, Ibirapuã e Caravelas, BA, formando a unidade de manejo florestal 

deste escopo de certificação, conforme mapa e tabelas constantes nos itens 1.3 e 1.4. Os 

processos auditados foram: Capina química mecanizada (Conceição), Monitoramentos 

Ambientais, Pagamentos de Taxas e Impostos, Programas Sociais e comunicação com 

partes interessadas, Saúde e Segurança Ocupacional, Proteção Florestal, Inventário 

Florestal, Plano de Manejo e Recuperação de áreas degradadas 

 

Recursos Florestais 

A empresa conta com escritório administrativo instalado dentro da área administrativa da Fibria em 

Posto da Mata, BA. As máquinas e equipamentos para as atividades de silvicultura são próprios, 

sendo que os caminhões são terceirizados. Os equipamentos de combate a incêndio são próprios. 

A empresa conta com duas torres de incêndio e sistema de radio comunicação em suas 

propriedades.  

 

Situação Fundiária  

Todas as propriedades pertencentes a Caravelas Florestal incluídas no escopo de certificação 

foram adquiridas da Fibria S.A. A Caravelas Florestal mantém dentro do sistema SAP-RE (Fibria) o 

cadastro dos imóveis que atualmente estão em nome da Fibria. O contrato assinado entre 

Caravelas e Fíbria em 29/06/2012 prevê a transferência da propriedade dos imóveis para a 

compradora a medida que estes forem sendo regularizados após a conclusão do 

georreferenciamento num prazo fixado em 08 anos. A Caravelas Florestal é detentora atualmente 

da posse das terras conforme citado no contrato.   
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2.1. Características Regionais 

2.1.1. Biomas e Ecossistemas presentes  

As áreas da Caravelas Florestal 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.  

Nas fazendas da Caravelas Florestal encontram-se 8.787,00 hectares de áreas protegidas voltadas 

à conservação da biodiversidade, intercalados com plantios de eucaliptos. As áreas de preservação 

formam uma rede de corredores de biodiversidade que favorecem o deslocamento da fauna entre 

os fragmentos florestais, contribuindo com a estabilidade ambiental das propriedades e com o 

controle natural de pragas e doenças. 

 

2.1.2. Geologia 

A totalidade das áreas de plantio da empresa está situada no domínio dos Tabuleiros Costeiros. No 

Estado da Bahia, a Formação Barreiras capeia o substrato cristalino. 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.  

De um modo geral, os solos das áreas de plantios da Caravelas Florestal 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. 

 

2.1.4. Recursos Hídricos Disponíveis 

Todos os municípios das áreas de influência da Caravelas Florestal 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 e Peruípe.  
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2.1.5. Identificação de Vestígios Arqueológicos e Paleontológicos 

 

Conforme contrato entre Caravelas Florestal e a Fibria para fornecimento de madeira, a Fibria 

responsabiliza-se pela identificação e caracterização de sítios arqueológicos. Em 2005, a unidade 

Aracruz da Fibria desenvolveu o projeto “Caracterização Arqueológica nos estados do Espírito 

Santo e Bahia”. Nos três primeiros anos do projeto (2005 a 2007) foi apresentado um panaroma da 

arqueologia e historia da região norte do Espírito Santo e extremo sul da Bahia, a partir de dados 

disponíveis em instituições afins e em bibliografia. Novo estudo foi realizado em 2008. Os 

resultados mostram que nenhum sitio arqueológico ou outro local com significado histórico, cultural, 

econômico e/ou religioso foi encontrado em áreas de influencia direta da Caravelas Florestal.   

 

2.1.6. Unidades de Conservação e Locais de Interesse Comunitário 

Todas as áreas florestais e outras formas de vegetação natural possuem importantes valores 

sociais e ambientais, como proteção de bacias hidrográficas, presença de espécies ameaçadas, 

áreas de uso costumário, entre outros. Áreas onde esses valores são considerados excepcionais 

ou de importância critica podem ser definidas como Áreas de Alto Valor de Conservação (AAVC).  

Em julho de 2012, na publicação do Resumo para Consulta Pública, feita pela Fibria I Unidade 

Aracruz, apresentou-se que no referido polígono não foi identificada nenhuma área que contenha 

ou tenham potencial de conter atributos necessários para atender aos critérios de Alto Valor de 

Conservação (AVC) propostos. 

Os demais fragmentos florestais da Caravelas Florestal, como Áreas de Preservação Permanente e 

Reservas Legais, possuem medidas de manejo e monitoramento a fim de coibir as atividades 

ilegais e promover a conservação da biodiversidade, como: vigilância patrimonial, Programa 

Integrado de Proteção Florestal, ações de restauração e cuidados operacionais.  

 

2.1.7. Perfil e Condições Sócio-econômicas das Áreas adjacentes 

A produção de eucalipto aparece de modo intenso no extremo sul da Bahia. Além disso, parte desta 

região possui forte presença de criação de gado, e vem sendo ocupada de modo cada vez mais 

intenso principalmente pela fruticultura em grande escala e produção de cana, atividades que são 

as principais responsáveis pela configuração socioespacial contemporânea deste meio rural.  

A pequena pesca mercantil é realizada por pescadores presentes em Ibirapuã. 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 
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formas tradicionais de parceria, nas quais, pelo menos um dos parceiros é o proprietário dos meios 

de produção, que recebe um quinhão correspondente. 

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. 

 

2.2. Programas Sócio-ambientais e de Relacionamento  

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

foco nas operações florestais da empresa:  

 

 “Campo Agrícola” em Vila Portela, situado no município de Ibirapuã, BA. 

A Caravelas Florestal realizou um diagnóstico do campo agrícola cedido em comodato para 

comunidade, visando um maior conhecimento do mesmo e dos pontos que podem ser melhorados 

com intuito de estruturar suas ações em conjunto com a Associação dos Moradores de Vila Portela, 

visando fortalecer a agricultura de subsistência e também a possibilidade de comercializar 

futuramente os produtos ali cultivados. 

Este Projeto foi elaborado pela Caravelas e apresentado para Associação dos Moradores de Vila 

Portela e sua implantação está em fase inicial. 

 

  “Campo Agrícola” em Juazeiro, situado no município de Ibirapuã, BA. 

A Caravela Florestal realizou um diagnóstico do campo agrícola cedido em comodato para 

comunidade, visando um maior conhecimento do mesmo e dos pontos que podem ser melhorados 

com intuito de estruturar suas ações em conjunto com a Associação dos Moradores de Juazeiro, 

visando fortalecer a agricultura de subsistência e também a possibilidade de comercializar 

futuramente os produtos ali cultivados. 

 

 Programa de Educação Ambiental  

 

O Programa de Educação Ambiental da Caravelas Florestal tem como objetivo disseminar 

informações e práticas ambientais para conscientizar seus participantes sobre atitudes e práticas 

sustentáveis e transformadoras da realidade socioambiental e para assegurar a sustentabilidade 

das operações da empresa a longo prazo. 
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Este programa abrange público interno (próprios e contratados) e comunidades e está em fase 

inicial de implantação, conforme plano completo existente e em aprovação na empresa. 

Dentro deste plano a Caravelas já realizou palestra sobre o “Bioma Mata Atlântica” em parceria 

com escolas de Vila Portela e deverá avançar em outras escolas do município.  

 

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 não governamental, 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 

CGCRE 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 da CGCRE, 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 dinâmicos de um ecossistema florestal e do sistema social a ele associado”. 

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

de um conjunto de indicadores específicos, que podem ser quantitativos ou qualitativos”. 

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

indicadores serão aplicáveis. Contudo será sempre necessário avaliar todos aqueles pertinentes à 

situação local”. 

3.2. Identificação do OCF – Organismo de Certificação 

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) está credenciado pela CGCRE 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.  
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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. Alfredo Egídio de Souza Aranha 100, Torre C, 4o andar. 

CEP: 04726-170, SÃO PAULO/SP 

Fone: (0**11) 2655-9000 

Fax: (0**11) 2655-9000 

E-mail: lucia,nunes@br.bureauveritas.com 

3.3. Responsável pelo OCF 

BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) 

Sr José Cunha (Diretor de Certificação) 

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha 100, Torre C, 4o andar. 

CEP: 04726-170, SÃO PAULO/SP 

Fone: (0**11) 2655-9000 

Fax: (0**11) 2655-9000 

E-mail: jose.cunha@br.bureauveritas.com 

3.4. Descrição do Processo de Auditoria 

Cabe reiterar que a Caravelas Florestal S.A adquiriu da Fíbria S.A uma área total de 26.909,00 

hectares nos municípios de Nova Viçosa, Mucuri, Ibirapuã e Caravelas, todos situados no estado 

da Bahia, formando a unidade de manejo florestal deste escopo de certificação.   

mailto:jose.cunha@br.bureauveritas.com
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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. 

Adicionalmente em uma auditoria de certificação deve ser realizada uma auditoria inicial (de 1ª 

fase), com o objetivo de avaliar o plano de manejo, a legalização das unidades de manejo e demais 

documentações requeridas pela NBR 14789.  

3.4.1. Definição da Equipe de Auditoria 

A seguinte equipe foi designada para a realização desta auditoria: 

        Nome  Função na Equipe Formação Acadêmica 

Nelson Luiz Magalhães Bastos Auditor Líder 

Eng. Florestal, Auditor de Meio Ambiente (ISO 14001), 

CERFLOR (NBR 14789 e 14790), FSC Manejo e CoC, Relatório 

de Sustentabilidade GRI; 

 

3.4.2. Planejamento de Reuniões Públicas 

Não se aplica em auditorias de manutenção. 
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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.  

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

formais aos seguintes órgãos públicos: ABAD e SENAR. 

 

Plano da Auditoria (ANEXO)  

 

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. 

Não foi evidenciado utilização da logomarca do esquema de certificação nem do organismo 

certificador. 

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

3.5.1.1. Princípio 1 

Na verificação das evidências de atendimento ao Princípio 1 (Cumprimento da legislação), o 

empreendimento florestal Caravelas Florestal foi gerido através de atitudes e ações que 

asseguraram o cumprimento das legislações federal, estadual e municipal em vigor. A legislação 

nacional, os acordos e os tratados internacionais aplicáveis foram identificados e divulgados aos 
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setores envolvidos no seu cumprimento, atendendo aos critérios e indicadores descritos em 1.3 da 

Norma ABNT NBR 14789:2012. Para este princípio, considerando todos os critérios e indicadores 

foram verificados e evidenciados durante a auditoria, não foi registrada nenhuma não 

conformidade. Como oportunidade de melhoria embora a empresa tenha tomado as medidas para 

atender a adequação das licenças ambientais, faz-se necessário buscar medidas eficazes junto ao 

órgão ambiental para resolver as pendências administrativas e agilizar o processo da transferência 

do licenciamento para a Caravelas Florestal S. A. (OM1). 

 

3.5.1.2. Princípio 2 

Para a organização atender o Princípio 2 - Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto, 

médio e longo prazo, em busca da sua sustentabilidade, o manejo florestal foi avaliado. Conforme 

as evidências apresentadas foram verificadas que a organização planejou e executou o seu manejo 

florestal de acordo com os requisitos normativos. Neste caso, a organização avaliada promoveu 

atitudes que levou em consideração o uso racional dos recursos florestais, desde a matéria-prima 

produzida, os produtos secundários ou os serviços prestados pela floresta. Foi verificado que a 

organização gerenciou seus plantios e ativos florestais de modo que a atividade não ocasionou 

exaustão de recursos naturais renováveis. Os critérios e indicadores a aplicados neste Princípio 

foram os itens de.2.1, 2.2, 2.3 e.2.4 da Norma ABNT NBR 14789:2012. Na amostragem realizada 

não foi registrada nenhuma não conformidade neste princípio. Como oportunidade de melhoria a 

Caravelas deve incrementar a análise critica das informações oriundas dos monitoramentos 

ambientais (OM2). Outra oportunidade de melhoria: otimizar com a certificadora melhor época para 

realização das avaliações anuais, visando obter amostragem representativa das atividades 

operacionais (OM3). 

3.5.1.3. Princípio 3 

Na verificação do atendimento ao Princípio 3 - Zelo pela Diversidade Biológica, foi evidenciado que 

a organização Caravelas manejou a plantação florestal de modo a minimizar os impactos negativos 

de sua atividade silvicultural sobre a flora e a fauna nativas. Foi evidenciado o atendimento a 

princípio de zelo pela manutenção da diversidade biológica, atendendo aos critérios e indicadores 

descritos em 3.2; a 3.6. Na amostragem realizada, não foi registrada nenhuma não conformidade.  

3.5.1.4. Princípio 4 

A organização Caravelas, para atendimento ao princípio 4 (respeito às águas, ao solo e ao ar) 

aplicou no manejo florestal e nos demais programas de desenvolvimento tecnológico, práticas de 
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gestão e operação florestal que considerou a conservação do solo, dos recursos hídricos e do ar. 

Os critérios e indicadores a aplicados neste Princípio foram os itens de.4.2, 4.3, 4.4 e 4.6 da Norma 

ABNT NBR 14789:2012 Não foi registrada nenhuma não conformidade neste princípio.   

 

3.5.1.5. Princípio 5 

Para atender o Princípio 5, a organização estabeleceu ao longo dos últimos 5 anos uma sistemática 

de desenvolvimento sócio-ambiental e econômico na região em que se insere a atividade de 

manejo florestal. De forma mais específica, a organização implantar uma política de relacionamento 

com os trabalhadores florestais e comunidades locais, bem como evidenciou os pontos positivos 

das atividades florestal nos aspectos sociais, ambientais e econômicos. Nos projetos sociais e nos 

relacionamentos com as partes interessadas, foi evidenciado que a organização estabeleceu ações 

que incentivou os programas de interesse comunitário, a fim de melhorar as condições de vida da 

comunidade local. Os critérios e indicadores avaliados nesta auditoria compreenderam os itens 5.1 

e.5.2.Nesse Princípio 5 não foram registradas não conformidades.  

3.5.2. Relatório Detalhado – Evidências da Equipe de Auditoria 

 

PRINCÍPIO 1 – Critério 1.3 

Monitoramento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias Recolhimento de tributos 

Nacionais: CND´s municipais, receita federal, estadual e previdência para Caravelas e prestadores de 

serviços 

Evidenciada documentação da Caravelas: 

CND Ibama n. 6879144 – valido 02/11/2017 

DCTF- Recibo de Entrega da declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - Julho 2017 

CND Débitos Tributários –validade 28/03/2018 

CRF – Certificado de regularidade do FGTS, numero 2017100203485703928700 -validade 31/10/2017  

Certidão débitos trabalhistas – CND emitida pelo poder judiciário n° 119721338/2016, val. 2017.  

CND FGTS Certificado regularidade evidenciado, val. 22/11/2016.  

CND Tributos Federais, val. 2017 n° 1A444534DE05D5E1 evidenciado. 

CND de Débitos Trabalhistas – válida até 31/03/2018 

DIRF 2017 entregue em 22/02/2017 

DCTF- Recibo de Entrega da declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - Julho 2017 

Recibo de entrega de escrituração fiscal digital – ECF de 19/07/2017. 
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RAIS – Recibo anual de informações sociais, ano base 2016, protocolo em 07/03/2017 

CAGED referente a 09/2017 

Guia de recolhimento do FGTS gerada em 24/08/2017 

GPS, guia de previdência social, competência 08/2017 

 

Evidenciada documentação da Prestadora Viação Hermes LTDA: 

CND Ibama n. 6898587 – valido 10/11/2017 

CND trabalhista, n 13804150/2017, válido até 01/04/2018 

CND FGTS Certificado regularidade evidenciado, val. 24/10/2017.  

CND tributos federais e divida ativa da união, válida até 02/04/2018 

DIRF 2017 entregue em 27/04/2017 

GPS, guia de previdência social, competência 07/2017 

RAIS – Recibo anual de informações sociais, ano base 2016, protocolo em 16/03/2017 

CAGED referente a 08/2017 

SEFIP, 06/09/2017 

 

Evidenciada documentação da Prestadora CD Transportes LTDA: 

CND Ibama n. 6897983 – valido 10/11/2017 

CND trabalhista, n 138120368/2017, válido até 02/04/2018 

CND FGTS Certificado regularidade evidenciado, val. 24/10/2017.  

DIRF 2017 entregue em 27/04/2017 

SEFIP, 08/2017 

O monitoramento das documentações trabalhistas e de saúde e segurança ocupacional das empresas 

prestadoras de serviços: CD Transportes Ltda. (4 funcionários), e Viação Hermes Ltda. (2 funcionários). 

Para cada funcionário existe diversos documentos monitorados: registro de empregado, certificado de 

participação de curso de direção defensiva, CTPS, ficha de recebimento de EPI´s, ASO, OS, formulário 

para identificação de pessoas alérgicas a abelhas. 

 

A meta da empresa é Zero Acidentes com Afastamento, só ocorreu 01 acidente no ano 2016,  

sem afastamento. 

Evidenciado no plano de manejo e no demonstrativo da freqüência de acidentes do trabalho. 

  

CD Transportes Ltda. 

1) PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 03/02/17, responsável técnica: 

Arthur Elias Avanza Identificação Profissional: CRM / MG 016255-D; 
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2) PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – 02/02/17 elaborado por Responsável 

Técnico: Bruno Almeida Hauesien, Identificação Profissional: CREA / MG 70.7.16/D; 

Evidenciado a conformidade dos respectivos ASO´s dos 2 funcionários 

 Os treinamentos são ministrados nos seguintes aspectos: legais, técnicos e comportamentais. 

Todos os funcionários recebem treinamentos na admissão com diversos assuntos, com duração de 

um dia: apresentação da empresa, meio ambiente, gestão sócio ambiental, segurança do trabalho 

certificações, RH, boas práticas. Verificados, treinamentos e lista de presença: adubação 

mecanizada, combate a incêndio florestal, socorrista, aplicação de agrotóxicos – NR31, trabalho em 

altura – NR35, decepa química, controle de formiga, adubação manual e operador de máquinas. 

Evidenciado também programa de gestão de saúde. Verificado o programa de qualidade de vida e 

saúde, 2016/2017: Verificado cronograma 2016 / 2017: prevenção contra o câncer de mama, câncer de 

próstata, saúde da mulher. 

Café com saúde, a empresa oferece um café da manhã e aproveita o momento, para aferição da pressão 

arterial, glicose. Estes programas são oferecidos para os trabalhadores e familiares, bem como para as 

comunidades.  

 

Princípio 2 – Critério 2.1 

Visitado no projeto 120, talhão 18, idade 1,3 anos, município de Nova Viçosa, projeto de pesquisa 

referente ao teste em condução de brotação e doses crescentes de nitrogênio, fósforo e potássio. A 

empresa tem 50 experimentos de campo, alinhados com a condução do manejo atual e futuro. Esta 

prática evidencia a busca, pela Caravelas Florestal, da adoção de estratégias orientadas para o 

manejo sustentável dos seus recursos florestais. 

 

Evidenciados procedimentos operacionais na frente de serviços, nas atividades de silvicultura 

(projeto 639, talhão 15) e inventário florestal (projeto 623, talhão 9). 

Manual Processos de Silvicultura – PO.OP-001 revisão 04, 21/11/16 

Avaliação de qualidade de refeição – SGF 17/10/16 

Metodologia IFC MGPI-001 revisão 04, 24/10/16 

Manual de processo Pré corte MGPI-00, 24/10/16.  

Padrão Operacional, Monitoramentos PO OP - 004 revisões 03, 06/10/17 

 

Princípio 2, critério 2.2 

Esta análise contempla os itens solicitados pela norma, tais como, justificativa da viabilidade 

econômica do manejo, estimativas de crescimento e produção, mapas de solo, recursos hídricos e 
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vegetação, plano plurianual de plantio e colheita, plano de combate a incêndio, inventário florestal, 

monitoramentos ambientais. 

Verificado o documento PL.SG-001: Plano de Manejo Florestal. Revisão 12 12/06/2017. 

Evidenciado neste documento os seguintes indicadores: 

- Caracterização da área (localização, clima, solos, vegetação, confrontantes), fluxograma do 

processo produtivo e estudo de viabilidade econômica do empreendimento. 

- Construção e manutenção de estradas (malha viária), Planejamento florestal e estimativas de 

crescimento e produção (pinus e eucaliptos)  

- Mapas de ocupação e uso da terra, mapeamento de solos, vegetação e recursos hídricos. 

- Planejamento de colheita e plantio plurianual 

- Plano de contingência no caso de sinistros e eventos aleatórios (Plano de emergência) 

- Resultados de monitoramentos de flora, fauna, recursos hídricos. 

- Resumo público do plano de manejo florestal de outubro de 2017  

 

 

Princípio 2 – Critério 2.3 

Visitada apenas uma atividade operacional no projeto 639, talhão 15, município Ibirapoã. 

Capina química mecanizada na entrelinha “Conceição”. Evidenciados 4 tratores agrícolas 

acoplados com tanque de 500 l para pulverização de herbicida e um caminhão pipa, para o 

abastecimento de água e herbicida Scout (glifosato). Dosagem 1 % de herbicida e rendimento de 8 

ha/ maquina/dia. Trator devidamente inspecionado: extintor, luzes de sinalização e sinal sonoro. 

Área devidamente sinalizada, uso correto de EPI`S para a operação. 

Evidenciados na área de vivência: procedimento de silvicultura, DDS, controle dos registros da 

temperatura dos alimentos, controle de qualidade diário, mapas de campo, ordens de serviços e 

planejamento da sequência das atividades de silvicultura, kit de primeiros socorros, avisos de alerta 

de aplicação de agrotóxicos, comunicado interno de acidente / incidente de trabalho, mapa de riso 

de atividades ambientais. APR – análise preliminar de riscos, FISPQ do Scout, inspeção diária de 

EPI´s, coleta seletiva, lixo orgânico, controle de higienização diários dos macacões, lista de 

contatos para emergências e acidentes OS 544. 
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Verificado também que a água potável é coletada diariamente na FIBRIA.  

Evidenciado também os ASO`S (na validade) de todos os funcionários. 

Princípio 2 – Critério 2.4 

Evidenciada equipe de inventário florestal contínuo no projeto 623, talhão 9, município Ibirapuã. 

Instalação de parcela permanente sendo realizada em área com 3 anos de idade.  

Operadores usando suunto (coleta de alturas, 4 arvores dominantes e 10 árvores da linha central), 

trena dendrometrica e coletor automático de dados. Realizado também levantamento qualitativo 

com 30 códigos de possíveis ocorrências. Equipe capacitada e obtendo produtividade diária de 12 

parcelas permanentes / dia. 

 

Princípio 3 – Critério 3.2 

Proteção dos ecossistemas remanescentes 

As áreas da Caravelas são anteriores à 2010 e não houve conversão de áreas após este período. Não 

houve compra de áreas ou novos plantios nas áreas da Caravelas. 

Restauração de áreas de APP – ações de restauração do Projeto M0698, talhes 5 e 6. Município 

Ibirapuã, verificado metodologia e plantios em campo. 

Área foi recuperada pela FIBRIA, verificada imagem de satélite, anterior a intervenção. 

Plano de 3147,99 ha a serem recuperados até 2024, até hoje já foram recuperados 2444,91 ha.  A 

Caravelas realiza o controle sucessional. Bom padrão de estabelecimento das árvores, atualmente  

Foi evidenciado que a organização estabeleceu o procedimento de Manejo e Conservação de 

Áreas Protegidas, com o código do documento MG.MA-002 revisão 05, de 06/10 2017, com tem 

como principal objetivo estabelecer os procedimentos e responsabilidades para manejar as áreas 

protegidas das empresas. O procedimento em referência também estabelece as informações para 

garantir o atendimento a legislação e a obtenção de benefícios ambientais como manutenção e 

reabilitação dos processos ecológicos e conservação da biodiversidade, buscando a melhoria da 

qualidade ambiental das regiões onde se insere a atividade de silvicultura e zelar pelo bem-estar as 

populações humanas. 

 Evidenciadas as seguintes ações de conservação da empresa: Proteção legal dos fragmentos de 

reserva legal, proteção da integridade dos fragmentos florestais, com o programa de vigilância 

florestal e controle das atividades de caça, pesca e extração madeireira não permitida; 

 

Princípio 3 – Critério 3.3 

Evidenciada equipe de monitoramento (Projeto 120, município Nova Viçosa) de focos de incêndio e 

outras ocorrências (avistamento de fauna silvestre, roubo de madeira, caçadores, ataque de 
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formigas e pragas florestais – lagarta parda). Equipe composta por 2 funcionários e um pick up 

Hilux adaptada com tanque de armazenamento de água (600 l), motobomba, mangueira de 100 m, 

kit de combate a incêndio (abafadores, pás). 

Verificada planilha de ocorrências diversas 2016 / 2017. 

  

Proteção Florestal (plano de prevenção de incêndios) 

A região é coberta por rede de 23 torres de incêndio. Entre FIBRIA / SUZANO e CARAVELAS, 

sendo duas na Caravelas. Existem 2 brigadas de incêndio 30 pessoas em Vila Portela e 27 em 

Posto da Mata. Faz parte também as duas pick ups das equipes de monitoramento e 5 caminhões 

pipa. Ferramental específico, abafadores, sopradores (Sthill), pás, enxadas. 

São realizados aceiros externos e internos, e gradagem nas entrelinhas (a cada 5 linhas, próximo 

as estradas principais, aos o terceiro ano de estabelecimento do povoamento) em todos os projetos 

florestais.  

 

Princípio 3 – Critério 3.4 

Recuperação de APP´s, evidenciada no projeto 698, talhão 5 e 6, município Ibirapuã. 

Área foi recuperada pela FIBRIA, verificada imagem de satélite, anterior a intervenção. 

Plano de 3147,99 ha a serem recuperados até 2024, até hoje já foram recuperados 2444,91 ha.  A 

Caravelas realiza o controle sucessional. Bom padrão de estabelecimento das árvores, atualmente 

 

Monitoramento da Flora 

Relatório Final da Caracterização da Vegetação de áreas de conservação da Caravelas Florestal 

AS, Município de Ibirapuã, Bahia.Realizado em outubro de 2014 (primeira avaliação, o segundo 

relatório será realizado em 2019). 

Caracterização ambiental das áreas e seus estágios sucessionais em 2014. Somente após 05 anos 

com os novos resultados será possível realizar a comparação do percentual de elevação da 

classificação. Evidenciadas previamente, imagens de satélite de 2011 e 2017, 2003 e 2017, onde 

foram identificados toda a evolução quantitativa da cobertura vegetal nos intervalos de tempo. 

Verificados também mapas a estágios sucessionais da vegetação 

 

Princípio 3 – Critério 3.6 

Evidenciados nos projetos visitados 623, 639 e 698, placas de identificação de propriedade e 

advertência de caça e pesca 

 

Princípio 4 - critério 4.1 
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Planejamento ambiental prévio 

Evidenciados no plano de manejo da Caravelas Florestal, diversos aspectos do planejamento 

ambiental. 

Quando a área foi adquirida da Fibria, foram preenchidas fichas de recebimento de talhões (em 

todos os 877 talhões existentes). Neste formulário foram descritos diversos aspectos que 

evidenciam o planejamento ambiental. 

Áreas adquiridas da FIBRIA, foi considerado critérios técnicos para seleção e locação de áreas de 

plantio e da malha viária, com base na caracterização do uso do solo e dos recursos hídricos, no 

atendimento da legislação e na existência de áreas naturais e de relevante interesse ecológico.  

Existe classificação e mapeamento dos tipos de solo ocorrentes. Em função deste mapeamento 

foram definidos os tipos de preparo.de solo, viabilizando o mapeamento das características físicas 

dos solos (P1 subsolagem mínima de 50 cm e P2 subsolagem mínima de 80%). Existe também 

análises de solos que indicam as características químicas dos solos. Estas informações irão nortear 

as práticas de adubação a serem adotadas. 

Evidenciados testes de aptidão de material genético as condições locais dos diversos projetos. 

Verificados em campo e nãos mapas, ações de planejamento florestal das propriedades formando 

mosaicos de plantios e áreas de conservação visando a conexão para corredores de 

biodiversidade; 

Verificado em campo, área de recuo próximo a comunidades. 200 m. 

Princípio 4 – Critério 4.2 

Monitoramento de recursos hídricos 

Programa de Monitoramento dos Recursos Hídricos PO>MA-004, revisão 05, 06/10/2017. 

Na bacia do Rio Alcobaça, fazem a coleta no Rio do Pato, município de Ibirapuã.em 4 pontos, 

fazem coletas trimestrais (monitoramento de agua superficial), fazem estes levantamentos desde 

2013. Parâmetros coletados: nitrogênio total, fósforo total, potássio total, turbidez, pH, Oxigênio 

dissolvido e DBO. Existe uma tendência na melhora da qualidade da água ao longo do 

empreendimento. 

Em relação a potabilidade, existem análises mensais, na Vila Portela e de Posto da Mata, 

evidenciados laudos de análise de água físico-química e microbiológica 

 

Monitoramento de fauna 

Absorveram os monitoramentos realizados pela FIbria, realizados desde 1993 até 2016.  

Fazem os monitoramentos com especialistas, o primeiro foi realizado em 2014.Levantamento de 

Ornitofauna em fragmento florestal no município de Ibirapuã-BA. Nov 2014. Relatório evidenciado, nov. 

2014, empresa POLIMATA. E também os apontamentos dos avistamentos decorrentes das duas equipes 
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de monitoramento. Estes monitoramentos estão previstos a cada 4 anos. Foram registradas 96 espécies de 

aves, distribuídas em 29 famílias. 08 espécies registradas são endêmicas da Mata Atlântica, destas, 02 

se encontram ameaçadas de extinção, 01 classificada como vulnerável e 01 classificada como Em 

Perigo. 

Realizado novo levantamento, agora em 2017, pela empresa CICLO, na mesma região. O atual estudo 

resultou no registro de 78 espécies de aves pertencentes a 28 famílias e 14 ordens distintas 

 

Princípio 4 – Critério 4.4 

Manutenção preventiva (controle de fumaça preta) 

Evidenciada o método de utilização da escala RINGELMANN, verificados sistematicamente todos 

os caminhões, ônibus e tratores a cada 2 meses (26 maquinas e equipamentos), evidenciada a 

planilha Monitoramento da Emissão de Fumaça Preta – equipamentos Florestais FO.SS - 049 

revisão 01, 29/09/2016. 

 

Princípio 5 – Critério 5.1 

Evidenciada planilha com a demonstração das contratações locais na área do empreendimento 

Evidenciado o Manual de Gestão Social MG.SO-001 revisão 06, 04/10/2017. Verificado também o 

mapa das áreas diretamente afetadas pelo empreendimento. A seguir estão relacionados todos os 

programas de natureza sócio-ambiental desenvolvidos com foco nas operações florestais da 

empresa:  

 

 Visitado o “Campo Agrícola” em Vila Portela, situado no município de Ibirapuã, BA. 

 

 Visitado o “Campo Agrícola” em Juazeiro, situado no município de Ibirapuã, BA, área 

estabelecida em 15 ha, delimitados entre a floresta de eucaliptos e a comunidade. Plantios de 

maracujá, mandioca, pimenta, abóbora e feijão. A Caravelas cedeu o material da cerca e a 

prefeitura local o preparo de solo. Atualmente são 15 participantes. Entrevistados o presidente e 

vice-presidente da Associação Quilombola de Vila Juazeiro. Enfrentam dificuldades com a 

comercialização da produção, embora a Caravelas tenha atuado com iniciativas para alavancar 

de forma positiva esta atividade. Entrevistada também a diretora da escola municipal local, 

embora a percepção desta diretora seja negativa em relação a Caravelas, todas as evidências 

apresentadas pela empresa apontam a existência de iniciativas visando a melhoria das 

condições da escola e bem-estar dos alunos. 
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 Programa de Educação Ambiental  

Evidenciado PO.MA-005 revisão 06 09/10/17 – Programa de Educação Ambiental, Entrevista 

realizada na Agencia Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), evidenciado também 

ações de Educação Ambiental, projeto ambiente florestal sustentável (gado em APP).  

Evidenciada também palestras sobre educação ambiental, verificado assunto e listas de 

presença; 

- Encontro de Educação Ambiental (EEA), veiculado próximo ao dia mundial do meio ambiente, 

com periodicidade anual; 

- DDMA, (Diálogo Direto do Meio Ambiente) veiculado a cada 3 meses, aproveitando a 

estrutura do DDS; 

- Concurso de desenhos e redações, com periodicidade bianual. 

- Atividade Sociocultural, teatro, palestras, pedalada ecológica. 

 

Princípio 5 – Critério 5.2 

Evidenciado todo o processo da gestão das demandas: 

Gestão de demandas 

Planilha de Controle de Comunicações recebidas (CR) 

Formulário de registro de diálogo social 

Formulário análise de demanda social 

Registro de reclamação e demanda social 

 

3.5.3. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria: 

 

Categoria Nome Posição 

 Eliane Pinheiro Rocha Assistente de RH 
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Categoria Nome Posição 

 Luiza Fernanda Esteves Analista Sócio- Ambiental 

 Felipe Augusto Sidorowski Supervisor 

 Raquiel Jesus Monitor 

 Euclides Cordeiro Monitor 

 Adenilson Dias Monitor 

 Gilclenio Soares Monitor 

 Rodrigo Silva Encarregado 

 Fidelcino Leocádio Tratorista 

 Reinaldo Cajá Ajudante 

 Benedita Ivo Vice presidente da 

Associação Quilombola de 

Vila Juazeiro 

 Valmir  Américo Presidente da Associação 

Quilombola de Vila Juazeiro 

 Andreia Marques Diretora da Escola 

Municipal Maurina Oliveira 

Nascimento 

 Joventina dos Santos Porto Fornecedora de refeições 

 Juliana Gusmão Gonçalves SENAR - (Serviço Nacional 

de Aprendizagem Rural) 

 Paulo Alberto Oliveira ADAB -  

 Diogo Jaehl ADAB 

 Rafael Renó analista 
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Categoria Nome Posição 

 Elcon Alves  Técnico de Segurança do 

trabalho 

 Marcio Geromini Gerente Florestal 

 

3.6. Não Conformidades Registradas na auditoria anterior  

Durante a auditoria anterior foram registradas 6 não conformidades menores, as quais estão 

descritas abaixo com seus status atualizados. 

NC N° 
Processo 

Critério 
Tipo de Não Conformidade 

Prazo para execução 

das ações corretivas 
Auditor 

01 
Atendimento 

legal 
1.1.b menor 12 meses MPG 

Descrição da Não 

Conformidade 

Em desacordo ao procedimento PO.AD – 004  PROCEDIMENTO DE 

REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS foi evidenciado que alguns 

registros de conformidade legal e atualização dos planos de ação não estão sendo 

inseridos no Sistema Cal. 

Análise de Causa 

O uso da ferramenta por toda a equipe é ainda recente, pois a 

implantação do software completou seu primeiro ciclo nesse 

semestre.  

Capacitação insuficiente dos usuários do sistema. 

 

Ação Corretiva 

Revisar os planos de ação do sistema CAL, atualizar 

treinamento dos usuários do Sistema CAL reforçando a 

importância da ferramenta para compreensão da legislação e 

garantia do atendimento de todos os requisitos aplicáveis. 

Plano de ação foi revisado, colaboradores envolvidos forma 

capacitados e periodicamente sistema é atualizado. 

NMB 

Status Fechada Data:20/10/2017 Eficácia?: Sim 

 

NC N° 
Processo 

Critério 
Tipo de Não Conformidade 

Prazo para execução 

das ações corretivas 
Auditor 



 

Relatório de Auditoria – CERFLOR Manejo Florestal – Rev.01                 30/37                                                                             19 de Agosto de 2017 

NC N° 
Processo 

Critério 
Tipo de Não Conformidade 

Prazo para execução 

das ações corretivas 
Auditor 

02 Social 5.1 menor 12 meses MPG 

Descrição da Não 

Conformidade 

Programa de Educação Ambiental ou ações voltado à comunidade não 

evidenciado para 2016. Também não há detalhamentos de metodologia, publico 

alvo, objetivos e metas a serem alcançadas com educação ambiental para a 

comunidade. 

Análise de Causa 

Empresa definiu como estratégia para 2016 focar o programa 

ambiental em colaboradores e familiares, ficando em segundo 

plano o programa para comunidades, que acabou não sendo 

efetivado. 

 

Ação Corretiva 

A empresa realizará nova revisão no documento PO.MA 

– 005 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, criará 

e implementará cronograma anual de atividades para o 

Programa de Educação Ambiental visando garantir o 

desenvolvimento de atividades junto às comunidades 

locais que demonstrarem real interesse em recebê-las. 

Empresa revisou seu Programa de Educação Ambiental 

e vem financiando o Programa Ambiente Florestal 

Sustentável, em parceria com empresas florestais, ADAB 

e ABAF, através de palestras e treinamentos nas 

comunidades vizinhas à unidade de manejo, além de 

manter seu Programa de Educação Ambiental para 

colaboradores e familiares 

NMB 

Status Fechada Data:20/10/2017 Eficácia?: Sim 

 

NC N° 
Processo 

Critério 
Tipo de Não Conformidade 

Prazo para execução 

das ações corretivas 
Auditor 

03 Social 5.2.c menor 12 meses MPG 

Descrição da Não 

Conformidade 

Reclamações são registradas através de diálogos periódicos, mas as tratativas 

das reclamações e prazos de atendimento não são registrados. 

Análise de Causa 

Apesar da empresa tratar das reclamações recebidas, em sua 

gestão não havia definido um modelo de registro destas 

reclamações. 
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NC N° 
Processo 

Critério 
Tipo de Não Conformidade 

Prazo para execução 

das ações corretivas 
Auditor 

Ação Corretiva 

Sistematizar as formas de registro de Reclamações recebidas e 

suas tratativas. Revisar a planilha ‘Controle de Reclamações e 

Demandas’ indicando claramente as reclamações registradas. 

A empresa possui controle e registro de todas demandas e 

reclamações 

NMB 

Status Fechada Data:20/10/2017 Eficácia?: Sim 

 

NC N° 
Processo 

Critério 
Tipo de Não Conformidade 

Prazo para execução 

das ações corretivas 
Auditor 

04 
Saude e 

Segurança 
1.3 menor 12 meses MPG 

Descrição da Não 

Conformidade 
Não evidenciados Laudos Ergonômicos para atividades de risco ergonômico. 

Análise de Causa 
No levantamento dos riscos a empresa não havia identificado 

esta necessidade.  

Ação Corretiva 

Realizar análise ergonômica das atividades de risco, 

elaborar o Laudo Ergonômico e garantir a 

implementação das medidas que por ventura forem 

indicadas pelo profissional especialista. 

Empresa definiu um cronograma e vem realizando laudo 

ergonômico conforme cronograma estabelecido com 

empresa devidamente especializada, com conclusão 

prevista para abril de 2018 

NMB 

Status Fechada Data:20/10/2017 Eficácia?: Sim 

 

NC N° 
Processo 

Critério 
Tipo de Não Conformidade 

Prazo para execução 

das ações corretivas 
Auditor 

05 
Monitoramen

to Ambiental 
2.2 menor 12 meses MPG 



 

Relatório de Auditoria – CERFLOR Manejo Florestal – Rev.01                 32/37                                                                             19 de Agosto de 2017 

NC N° 
Processo 

Critério 
Tipo de Não Conformidade 

Prazo para execução 

das ações corretivas 
Auditor 

Descrição da Não 

Conformidade 

Verificada inconsistências entre plano de manejo e as ações da empresa em 

relação à frequência de monitoramentos. 

Evidências : 

Plano de manejo estabelece a frequência de 2 anos para monitoramento de flora. 

Até o momento, não está previsto monitoramento de flora.  O plano prevê 

monitoramento de Mastofauna a cada 3 anos. Não evidenciado o monitoramento 

de Mastofauna nos últimos 3 anos. 

Procedimento PO.MA.004,ver 3 – Monitoramento de Recursos Hídricos estabelece 

frequência trimestral, enquanto o plano de manejo estabelece frequêncai 

semestal.. 

Análise de Causa 

No processo de atualização do documento PL.SG-001, houve 

falha na verificação do texto durante a revisão e aprovação da 

nova versão que atualiza monitoramento de flora e de recursos 

hídricos. 

 

Ação Corretiva 

Realizar revisão criteriosa do PL.SG – 001 PLANO DE 

MANEJO FLORESTAL com atenção direcionada ao 

anexo 01 do documento que apresenta o Plano de 

Monitoramentos. 

Realizada revisão do PMF, mantida frequência de 

monitoramento de fauna e flora a cada 04 anos, sendo 

que monitoramento de flora refere-se ao estágio de 

desenvolvimento da vegetação. 

Monitoramento hídrico foi mantido a cada 03 meses  

NMB 

Status Fechada Data:20/10/2017 Eficácia?: Sim 

 

NC N° 
Processo 

Critério 
Tipo de Não Conformidade 

Prazo para execução 

das ações corretivas 
Auditor 

06 

Armazename

nto de 

quimicos 

4.3e menor 12 meses MPG 
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NC N° 
Processo 

Critério 
Tipo de Não Conformidade 

Prazo para execução 

das ações corretivas 
Auditor 

Descrição da Não 

Conformidade 

Armazenamento de agrotóxicos, uniformes contaminados e óleos de forma 

inadequada. 

Evidências: 

- Depósito de insumos de agrotóxico (Scout e mirex) sem ventilação ou estrutura 

de contenção; 

- Armazenamento de óleo vegetal Nortox com agrotóxicos e sem estrutura de 

contenção; 

- EPIS contaminados com herbicida armazenados com EPIs limpos. 

Análise de Causa 
Falha no monitoramento da empresa e estabelecimento de 

controle operacional específico.  

Ação Corretiva 

Ajustes na infraestrutura do depósito de insumos a fim de 

garantir a ventilação adequada, estrutura de contenção em 

caso de vazamentos. Realizar o armazenamento temporário 

de EPIs em espaços separados a fim de eliminar qualquer 

potencial contaminação. 

Ações corretivas foram adotadas e concluídas no mês de 

dezembro de 2016 e são mantidas pela Caravelas Florestal. 

NMB 

Status Fechada Data:20/10/2017 Eficácia?: Sim 

 

 

3.7. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas na auditoria anterior  

Durante a auditoria anterior foi registrada uma Observação (OBS) que deverá ser analisada 

criticamente pela empresa quanto à tomada de ações pertinentes. Esta OBSs deve ser analisada 

com foco em melhoria contínua dos processos realizados pela empresa no âmbito do CERFLOR.  

 

OBS 01 Processo: Placas e Comunicação 

 

Placas evidenciadas em campo, mas vale reforçar a sinalização com informação de contato da 

empresa e proibido caça e pesca. 
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OBS 02 Processo: Licenças Ambientais 

Embora a empresa tenha tomado as medidas para atender ao Cefir e adequação das licenças 

ambientais, faz-se necessário buscar medidas eficazes junto ao órgão ambiental e empresas 

Fíbria e Caravelas para resolver as pendências administrativas e agilizar o processo de 

licenciamento do empreendimento. 

3.8. Não Conformidades Registradas nesta auditoria  

Durante a esta auditoria não foram registradas não conformidades , as quais estão descritas abaixo 

com seus status atualizados. 

3.7. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas nesta auditoria 

Durante esta auditoria foram registradas três oportunidades de melhoria (OM) que deverá ser 

analisada criticamente pela empresa quanto à tomada de ações pertinentes. Esta OM deve ser 

analisada com foco em melhoria contínua dos processos realizados pela empresa no âmbito do 

CERFLOR.  

OM1 Processo: Licenças Ambientais 

Como oportunidade de melhoria embora a empresa tenha tomado as medidas para atender a 

adequação das licenças ambientais, faz-se necessário buscar medidas eficazes junto ao órgão 

ambiental para resolver as pendências administrativas e agilizar o processo da transferência do 

licenciamento para a Caravelas Florestal S. A.. 

OM2 Processo: Gestão do empreendimento 

Incrementar a análise critica das informações oriundas dos monitoramentos ambientais. 

OM2 Processo: Gestão do empreendimento 

Otimizar com a certificadora melhor época para realização das avaliações anuais, visando obter 

amostragem representativa das atividades operacionais 
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  4. CONSULTAS PÚBLICAS 

4.1. Consulta aos órgãos públicos 

Como parte do processo de auditoria foi realizada consulta aos seguintes órgãos públicos:  

Entrevista realizada na Agencia Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), verificado o 

estagio da parceria firmada com a ABAF (Associação Baiana das Empresas de Base Florestal) na 

qual a Caravelas participa. Evidenciados os ótimos resultados no controle fitossanitário da lagarta 

parda com controle biológico. 

Embora seja entidade privada, foi entrevistada também representante do SENAR (Serviço Nacional 

de Aprendizagem Rural) , relatou também os bons resultados alcançados na parceria com a 

Caravelas, com o Programa Jovem Aprendiz. Este programa já existe a 2 anos e atualmente está 

formando 5 jovens, com potencial de aproveitamento na empresa. 

. 

4.2. Consultas Públicas - Reuniões Públicas 

AUDITORIA DE MANUTENÇÃO NÃO OCORRE REUNIÃO PUBLICA 

 

5.  CONCLUSÃO  

Segue detalhamento dos pontos fortes identificados na empresa Caravelas Florestal S.A. no 

processo da auditoria de manutenção:  

• Cordialidade, comprometimento, envolvimento, clareza e transparência nas evidências 

apresentadas. 

• Otimização de processos e recursos (controle de incêndios – sopradores, gradagem 

interna, parceria ADAB, equipes de monitoramento ).  

Foram apontadas 3 oportunidades de melhoria. 
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Ocorre inconsistência entre o certificado Bureau Veritas e relatórios anteriores das auditorias 

de manutenção. Certificado BR017661-1 CERFLOR, corresponde a 26.819,6 ha com área 

plantada de 16.259,00 ha. A Caravelas alega alterações contínuas devido aos ajustes 

necessários após o georeferenciamento das áreas manejadas. 

A informação atualizada na base cadastral da Empresa indica  o Manejo Florestal de 

26.909,00ha, ha com  Área Plantada de 16.259,00 ha de Eucalipto SPP nos Municípios 

de Nova Viçosa, Mucuri, Ibirapuã e Caravelas, no Estado da Bahia.  

É necessário a atualização do escopo de certificação com a emissão de novo certificado. 

 
 
Auditoria observada e testemunhada pela equipe do CGCRE:  
 

 Sr. Júlio Cesar Calassara Pereira (Avaliador Líder)  

 Sr. Sérgio Ahrens (Especialista) 
 

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION, seguindo os procedimentos de auditoria do 

CERFLOR, é favorável recomendação para a manutenção da certificação da empresa: 

Caravelas Florestal 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. 

                                                                                                                            

data: 23/10/2017 
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5.1 CERTIFICADO  

a). Emissão de novo certificado?    (X) SIM       () NÃO 

Alteração na área de manejo florestal. 

b). Suspender certificado?    () SIM       () NÃO 

Se sim, incluir justificativa:  

c). Retirar o certificado?     () SIM       () NÃO 

Se sim, incluir justificativa:   

7. ANEXOS 

 

7.1. ANEXO I: Plano de Auditoria 

 

7.2. ANEXO II: Não conformidades encerradas da auditoria anterior 2016 

 


