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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 05 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.  

O GRUPO BRACELL BAHIA constitui-se de duas empresas: BRACELL BAHIA FLORESTAL 

LTDA e BRACELL BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A e tem como finalidade produzir 

eucalipto para a fabricação de celulose especial.  

O escopo da certificação compreende 137.070,57 ha em 154 Projetos no Estado do Bahia – 

tabela anexa - sendo 136 propriedades em nome da BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA 

(antiga Copener Florestal Ltda) e 18 propriedades em nome da BRACELL BAHIA SPECIALTY 

CELLULOSE (BSC - Bahia Specialty Celullose S.A).  

Ao longo do documento, foram utilizados os termos Copener e BSC, uma vez que a mudança 

de razão social foi realizada recentemente, durante a auditoria de recertificação. 

As auditorias feitas pelos auditores do BVC durante os dias 29/04/19 a 03/05/209 basearam-se 

na adaptação do Padrão Normativo NBR 14.789:2012 – Manejo Florestal Sustentável – 

Princípios, critérios e indicadores para plantações florestais conhecido como CERFLOR, 

elaborado pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.  

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

BAHIA atende às exigências em suas unidades de gestão. Apesar de 01 Não Conformidade 

Menor ter sido levantada, 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  

Atualmente, o grupo BRACELL BAHIA corresponde às empresas BRACELL BAHIA FLORESTAL 

LTDA e BRACELL BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A.  

A Organização auditada recentemente alterou sua razão social de Copener Florestal Ltda para 

BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA, sendo a mesma responsável pelo manejo florestal realizado 

em um conjunto de propriedades localizadas na região nordeste do estado da Bahia, Brasil. Parte 

das propriedades pertence à própria empresa e parte pertence à BRACELL BAHIA SPECIALTY 

CELLULOSE S.A (antiga BSC - Bahia Specialty Celullose), uma companhia do mesmo grupo 

empresarial.   

A BRACELL BAHIA iniciou seus primeiros plantios de Eucalyptus spp em 1981, voltados 

inicialmente para a produção de madeira para fins energéticos. A partir de 1985 a empresa 

redirecionou seus novos plantios com espécies de eucalipto mais aptas à produção de madeira 

para fins de celulose (E.grandis, E.urophylla, E.grandis x E.urophylla).  

O manejo tem como objetivo geral manter e formar florestas plantadas com o intuito de abastecer a 

fábrica da BSC - Bahia Specialty Celullose em Camaçari-BA, empresa do mesmo grupo, para a 

produção de celulose solúvel, fornecendo cerca de 2,5 milhões m³sc/ano de madeira. A fábrica de 

celulose da BSC está instalada a 55 km ao norte da sede do município de Camaçari e a 60 km da 

costa atlântica – fábrica não inclusa no escopo de certificação de manejo florestal.   

A década de 80 foi marcada pelo aumento dos preços internacionais do petróleo fazendo com que 

a demanda por fontes alternativas de energia no Brasil crescessem e justificassem projetos de 

reflorestamentos para fins energéticos. Neste contexto, nascia em 1981 a Copene Energética S.A. 

que mais tarde (1983) passou a denominar-se Copener Florestal Ltda.. A empresa iniciou suas 

atividades de reflorestamento no Distrito Florestal Norte da Bahia com o objetivo de substituir o 

petróleo utilizado como fonte de energia nas caldeiras da Copene Petroquímica do Nordeste S.A., 

no Polo Petroquímico de Camaçari. Naquela época, foram introduzidas várias espécies 

de Eucalyptus para esse fim, com densidade da madeira considerada elevada se comparada aos 

padrões atuais de florestas plantadas para a produção de celulose. 
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Em 1984, com a queda dos preços internacionais do barril de petróleo, o projeto de substituição da 

matriz energética da Copene Petroquímica do Nordeste S.A. ficou inviável economicamente. Na 

época, com aproximadamente 65 mil hectares de florestas plantadas, a Copener Florestal Ltda., 

controlada nesse período pela Copene Petroquímica do Nordeste S.A. e pela Riocell S.A.,(cuja 

principal acionista era a Klabin),  se viu na obrigação de converter os povoamentos florestais com 

fins energéticos para povoamentos voltados para a produção de celulose. Surgia em 1989 a 

segunda grande etapa do projeto de reflorestamento da Copener Florestal Ltda., voltado para a 

construção de uma fábrica de celulose no município de Entre Rios, conhecido como projeto Norcell. 

No período entre 1991 e 2002, com o cancelamento do projeto da fábrica de celulose por parte da 

Copene Petroquímica e da  Riocel, a Copener então se dedica à venda de madeira de eucalipto 

para a fábrica da Portucel, em Portugal e para a fábrica da Klabin Bacell, localizada no polo 

petroquímico de Camaçari. 

Em meados de 2002, o grupo Odebrecht adquiriu a Copene Petroquímica do Nordeste S.A, que 

passou a se denominar Braskem e, em 2003, as empresas Riocel e Braskem vendem a Copener, 

juntamente com a fábrica da Klabin Bacell, para a Sateri Holdings Limited. Neste momento a fábrica 

passou a se chamar Bahia Pulp. 

Em 2010 a mudança do nome de Bahia Pulp para Bahia Specialty Cellulose foi motivada pelo 

ingresso definitivo da empresa em um novo mercado: o das especialidades de celulose (specialty 

  elulose). Esta transição começou após o início das operações da linha 2, em junho de 2008. Até 

então, a  capacidade de produção era de 115 mil toneladas anuais. Hoje, é de 480 mil. Com este 

volume adicional, a empresa passou a oferecer ao mercado um leque de produtos diferenciados 

cujo nome inicial “Pulp” deixou de representar. Todavia, a mudança preservou o vínculo da 

empresa com a região, mantendo-se o nome “Bahia” e substituindo-se o “Pulp” por “Specialty 

Cellulose”. 

A Copener Florestal Ltda. E a BSC S.A. atualmente são empresas subsidiárias da Sateri.  Tanto a 

Copener Florestal Ltda. Quanto a BSC S.A., possuem ativos florestais no Distrito Florestal Norte da 

Bahia, totalizando 150 mil hectares de imóveis rurais. Tais ativos são administrados na sua 

totalidade pela Copener Florestal Ltda., que é a responsável pelo manejo florestal e por toda 

produção e transporte da madeira consumida no processo de fabricação de celulose da BSC S.A. 

O resumo histórico da Copener Florestal e Bahia Specialty Celullose está apresentado a seguir: 
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Copener Florestal 

·         1980: Fundação da Copene Energética S/A, pela Copene Petroquímica do Nordeste S/A. 

·         1983: Mudança do nome para Copener Florestal Ltda. 

·         1984: fim da crise do petróleo. Empresa redireciona suas atividades, passando a produzir 

eucalipto para a indústria de celulose. 

·         1985: Construção do viveiro de mudas, em Inhambupe. 

·         1989: Associação da Riocel (cuja principal acionista era a Klabin) à Copene para construir 

uma fábrica de celulose em Entre Rios – a Norcell. 

·         1991 a 2002: Copene e Riocel cancelam projeto industrial. Copener dedica-se à exportação 

de madeira de eucalipto e à venda para a fábrica da Klabin Bacell. Copene é adquirida pela 

Odebrecht, que muda o nome da empresa para Braskem. 

·         2003: Riocel e Braskem vendem a Copener e a Klabin Bacell para a Sateri Holdings Limited. 

Fábrica a passa a se chamar Bahia Pulp e Copener mantém nome. 

BSC 

·           1970: Fundação da estatal Companhia de Celulose da Bahia (CCB), que fabricava celulose 

a partir do sisal para indústria de papel; 

·           1979: Início da operação da unidade industrial; 

·           1989: Privatização e aquisição da fábrica pela Klabin – Fabricadora de Papel e Celulose 

S.A.; 

·           1994: Mudança do nome para Bacell S.A.; 

·           2000: Mudança do nome para Klabin Bacell; 

·           2003: Fábrica é adquirida pela Sateri Holdings Limited juntamente com a Copener Florestal 

e passa a se chamar Bahia Pulp; 

·           2010: Mudança do nome para Bahia Specialty Cellulose. 
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·           2019: Mudança do nome para BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA (antiga Copener 

Florestal) e BRACELL BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A (antiga BSC - Bahia Specialty 

Cellulose). 

As áreas próprias que fazem parte das unidades de manejo BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA e 

BRACELL BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A estão distribuídas em vinte e um municípios da 

região conhecida como Distrito Florestal Norte da Bahia, região situada entre as latitudes: 11° 16’ 

10” e 12° 36’ 17” S, e longitudes de 38° 59’ 15” e 37° 25’ 19” W. Os municípios compreendidos são: 

Acajutiba, Água Fria, Alagoinhas, Aporá, Araçás, Aramari, Biritinga, Cardeal da Silva, Catu, Conde, 

Crisópolis, Entre Rios, Esplanada, Inhambupe, Itanagra, Jandaíra, Mata de São João, Olindina, 

Ouriçangas, Rio Real e Sátiro Dias.   

 

1.2. Contatos na Organização para o processo de Certificação 

 

Pessoa de contato: Sra. Meryellen Baldim (meryellen_baldim@bracell.com) 

Escritório Central:  

Rua Dr. José Tiago Correia, s/n – Alagoinhas Velha 

CEP: 48.030-480  -  Cidade: Alagoinhas-BA, Brasil. 

 

1.3. Localização e Distribuição de Terras de Florestas Plantadas 

A Figura 01 a seguir e a planilha anexa em excel apresenta as áreas objeto de escopo 

deste certificado. 

 



 

Relatório de Auditoria – CERFLOR Manejo Florestal – Rev.01                 9/93                                                                             19 de Agosto de 2017 

 

Fig. 1: Localização das áreas plantadas do Grupo Bracell Bahia. 

 

1.4. Distribuição de Florestas Plantadas e Áreas Naturais 

Área total auditada: 137.070.57 ha, nas quais: 

 Áreas de Manejo Florestal próprias: 137.070.57 ha 

 Áreas produtivas: 77.142.69 ha 

 Áreas destinadas à conservação/preservação (não comerciais): 

 APP : 6.972,05   ha 

 Reserva Legal: 28.775,26 ha 
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 Produção de Produtos Florestais Não Madereiros: Não há 

comercialização de PFNM pelo grupo. 

 Outros: 5.999,33 ha 

 Demais Áreas Naturais: 18.181,23 ha 

 

2. MANEJO FLORESTAL 

A BSC/Copener utiliza plantios monoclonais de híbridos de Eucalyptus, principalmente  híbridos de 
Eucalyptus grandis e Eucalyptus urophylla, selecionados através de uma rede com 45 testes 
clonais (1418 clones) instalada em diferentes condições edafo-climáticas, para obtenção de 
madeira destinada à fabricação de celulose de alta qualidade na planta da Bahia Specilty Celullose, 
em Camaçari. 

 

Planejamento Florestal  

O departamento de Planejamento Florestal da Copener tem o objetivo de elaborar e definir planos 
para as áreas operacionais de colheita, transporte, silvicultura e viveiro, visando minimizar impactos 
econômicos e socioambientais negativos e proporcionando a sustentabilidade do negócio.  

 

Inventário Florestal 

O Inventário Florestal é realizado para avaliar características quantitativas e qualitativas das 
florestas e o acompanhamento contínuo da sua produtividade (m³/ha/ano). Além disso, como 
mecanismo para o monitoramento do crescimento e da dinâmica da floresta, a Copener Florestal 
utiliza a uma rede de parcelas permanentes de inventário florestal contínuo. As principais atividades 
realizadas pela área de Inventario Florestal na COPENER são: Inventário florestal contínuo: base 
para o planejamento do uso dos recursos florestais, através do qual é possível a caracterização de 
uma determinada área e o conhecimento quantitativo e qualitativo dos povoamentos florestais; é 
utiliza- do como fonte de dados para ajuste de modelos de classificação da capacidade produtiva e 
de crescimento e produção. Inventário florestal pré-corte: visa atender principalmente às 
necessidades do setor de suprimento de madeira, garantindo uma maior precisão das informações. 
Inventario qualitativo de 6 meses: A avaliação de sobrevivência e de qualidade do plantio será 
realizada a partir do inventário de sobrevivência, sempre que houver implantação florestal ou 
condução de rebrota de povoamentos florestais.  

 

O Sistema de Gestão Florestal - SGF - é um sistema integrado de gestão de operações e suporte à 
decisão florestal, concebido para planejar e controlar as atividades florestais como um negócio 
eficiente, competitivo, rentável e sustentável. Sua estrutura foi desenhada para tratar distintos 
modelos de negócio, contemplando florestas, mão de obra, equipa- mentos e fábricas próprios e de 
terceiros, além de diversas formas de manejo e tecnologias de produção. O sistema planeja e 
controla todas as etapas de formação e manutenção de florestas, monitorando as variáveis físicas 
de produção, bem como os valores financeiros envolvidos. Desta forma, é possível trabalhar com 
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cenários de custos, calcular e apurar rendimentos operacionais e traçar metas e indicadores de 
aferição de desempenho e produtividade. Como o SGF planeja e valoriza, controla e custeia todas 
as operações no menor nível de detalhe, é possível obter distintos níveis de consolidação de 
informações de rendimento e produtividade para realizar análises estratégicas, táticas e 
operacionais.  

 

O setor de Geoprocessamento – Cadastro Florestal e Cartografia, tem como principal 
responsabilidade garantir a atualização e a credibilidade das informações do uso e ocupação do 
solo das áreas próprias (Copener e BSC) e fomentadas, disponibilizando produtos cartográficos 
para as demais áreas da empresa e servindo de base para o planejamento estratégico e à tomada 
de decisões gerenciais. A base cartográfica do cadastro florestal da BSC/Copener originou-se da 
restituição de um voo aerofotogramétrico. Além do mapeamento das áreas ambientalmente 
protegidas (Reserva Legal, Preservação Permanente, Vegetação Nativa, RPPNs, APAs, entre 
outras), as atividades de cartografia também abrangem o mapeamento das áreas de especial 
significado cultural e social. Sendo assim, faz parte o levantamento cartográfico e a representação 
gráfica das comunidades direta ou indiretamente afetadas pelas atividades de manejo florestal, bem 
como o mapeamento dos pontos de interesse social, tais como: cemitérios, locais de realização de 
cultos Afro-brasileiros, áreas de Alto Valor de Conservação, entre outras. A identificação nos mapas 
dos locais de especial significado ambiental, social e cultural, busca adotar um manejo adaptativo 
com base nos princípios da precaução e da prevenção de impactos adversos oriundos das 
atividades de manejo.  

 

O microplanejamento é realizado de forma participativa e interdepartamental e utilizado para 
assegurar que os princípios econômicos, da qualidade, do respeito ao meio ambiente e das 
comunidades do entorno sejam levados em consideração quando do planejamento das atividades 
de implantação, reforma, colheita e transporte. São definidas as principais restrições técnicas 
(dificuldade de acesso, declividade restritiva, condições de estradas, dentre outros); restrições 
ambientais e legais (passivos ambientais, relacionados às áreas de reserva legal e de preservação 
permanente, áreas susceptíveis à erosão, e sítios de valor histórico, ecológico, cultural, religioso ou 
arqueológico); e as demandas ou necessidades da sociedade (nas proximidades de comunidades e 
vizinhos são considerados os aspectos de geração de poeira, risco de acidentes, dentre outros). Os 
mapas destacam os sistemas previstos para corte e baldeio, indicando o sentido de saída da 
madeira, pontos de carga e descarga, micro áreas (quantos hectares possuem áreas específicas do 
talhão), sentido de alinhamento de plantio, materiais genéticos e preparo de solos recomendado, 
identificação de áreas de preservação permanente, reserva legal e comunidades identificadas no 
raio de atuação do projeto e áreas de alto valor de conservação. 

 

Silvicultura 

A silvicultura nas áreas da BSC/Copener é subdividida em três fases: implantação, reforma e 
talhadia. As áreas de im- plantação são aquelas em que as plantações de eucalipto serão 
estabelecidas pela primeira vez. As áreas de reforma e talhadia são aquelas já plantadas 
anteriormente, sendo que na primeira após o corte, a área é replantada e na segunda após o corte, 
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conduz-se a brotação em uma segunda rotação da floresta. Os processos de silvicultura são 
realizados em dois períodos, o plantio e a manutenção florestal. O plantio contempla as atividades 
pós-corte até a segunda fertilização de cobertura. Após esta fertilização são iniciadas as atividades 
de manutenção até o corte da floresta. A realização das atividades de plantio e manutenção requer 
algumas atividades fundamentais abaixo:  

• Macroplanejamento das áreas de corte anual realizado pelo setor de planejamento;  

• Recomendação de material genético, preparo de solo e fertilização realizado pelo setor de 
pesquisa (SETEC);  

• Produção de mudas por meio de propagação vegetativa no viveiro da BSC/Copener;  

• Microplanejamento das áreas em conjunto com os setores de silvicultura, colheita, 
transporte, estradas, meio ambiente, segurança e planejamento. 

As atividades chave da silvicultura são:  

• Preparo de área: limpeza da área pré-preparo de solo e pré-plantio;  

• Preparo de solo: subsolagem e coveamento para melhorar a estrutura física do solo e o 
desenvolvimento das mudas;  

• Plantio e replantio de mudas;  

• Limpeza de cepas no caso de talhadia;  

• Desbrota: escolha do broto principal e corte dos demais; • Irrigação de mudas: aplicação de 
água e aditivo de irrigação (gel) em bacias;  

• Controle de formigas cortadeiras: pode ser realizado antes do corte, no ato do plantio ou 
após o plantio (de acordo com a recomendação técnica);  

• Fertilização: aplicação de calcário, fosfato, e NPK de acordo com a recomendação do 
SETEC;  

• Controle de mato-competição: roçada, aplicação de herbicida, coroamento. 

 

Colheita  

A colheita é realizada, em geral, sete anos após o plantio. Um dos sistemas utilizado é o de toras 
curtas (cut-to-length) conjunto harvester e forwarder. A escolha deste modelo de colheita deve-se 
principalmente à retenção, no campo, da biomassa residual da colheita (cascas, folhas e galhos 
finos), que protege e melhora as características físicas e nu- tricionais do solo, favorecendo a 
sustentabilidade florestal. Esta prática também confere um maior valor agregado ao produto e 
permite um menor intervalo entre o período da colheita e o novo plantio, otimizando, assim, o uso 
da terra. Outro sistema utilizado é o de árvores inteiras (full-tree) conjunto de Feller, Skidder e 
Harvester. 
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Proteção Florestal 

São consideradas áreas críticas aquelas com maior possibilidade de incêndios ou sujeitas a 
maiores consequências devendo, portanto, receber maior atenção. São realizadas campanhas de 
Prevenção visam à conscientização de colaboradores e comunidades vizinhas sobre incêndios 
florestais e seus riscos, através de folhetos, cartazes, palestras e suporte em ocasião de queima 
controlada. Anualmente, no início do período crítico de incêndio, são divulgados mapas onde 
constam os pontos de captação de água que serão acessadas pelos caminhões de combate a 
incêndios e brigadas ligeiras. Estes pontos são distribuídos de forma estratégica de forma a 
otimizar o tempo de abastecimento e chegada ao fogo. Durante a estação do fogo são mantidos 
limpos os aceiros internos e externos, especialmente aqueles que margeiam áreas críticas. 

O manejo Integrado de Pragas e Doenças é composto, basicamente, por três ações necessárias e 
interligadas, a saber: Identificação ou Diagnose, Monitoramento e Controle. A estrutura de 
monitoramento é fundamental para que haja identificação de eventuais problemas em campo. Este 
é contínuo e realizado na empresa por profissionais capacitados e especializados. Uma vez 
detectado um agente, há quantificação dos danos e mensura-se a incidência do problema, de fato, 
para posterior tomada de decisão. A partir daí, realiza-se o controle. Preferencialmente, são utiliza- 
dos defensivos de baixa toxicidade e, na maioria das vezes, é recomendado o controle biológico. 

 

Gestão Ambiental 

Em 2010 a empresa realizou um estudo com foco na caracterização florística e fitossociológica das 
áreas de vegetação nativa ocorrentes na UMF. Foram utilizadas 110 parcelas, abrangendo uma 
área amostral de 11.000m². Os estudos geraram informações a respeito da tipologia, estágio 
sucessional, espécies encontradas, medições de CAP e altura (ficha de campo do inventário 
florestal - nativas) e detalhes da localização das áreas avaliadas (mapas das fazendas, 
coordenadas das parcelas, fotos e ortofotocartas).  Apresentou-se uma caracterização de cada 
tipologia ocorrente nas Umf, sendo elas:  

• Floresta Ombrófila Densa (Mata Atlântica sensu strictu);  

• Savana (Cerrado); • Savana Estépica (Caatinga); 

 • Formação Pioneira com Influência marinha (Restinga);  

• Formação Pioneira com influência fluvial (Brejos e Lagoas);  

• Áreas de Tensão Ecológica (Ecótonos).  

Os relatórios também indicaram a presença de 299 espécies de angiospermas identificadas, das 
quais 32 espécies apresentavam algum nível de endemismo e 11 constavam na Lista Oficial de 
Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção. 

A Copener possui um levantamento de caracterização da avifauna em 35 áreas de vegetação 
nativa localizadas no bioma da Mata Atlântica, com o objetivo de identificar nos inventários as 
espécies endêmicas e/ou ameaçadas de extinção. Foram encontradas 226 especies endêmicas, 
sendo  4 em perigo de extinção: Pyriglena atra, Automolus lammi, Amazo- na rhodocorytha, 
Xipholena atropurpurea, e ainda 2 espécies em estado de vulnerabilidade, sendo elas: 
Herpsilochmus pileatus e Myrmotherula urosticta. 
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Dentre as atividades de gestão ambiental, podem ser citadas: 

 • Conservação de áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal, Unidades de 
Conservação e Áreas de Alto Valor de Conservação;  

• Recuperação ambiental de áreas degradadas;  

• Estudos de flora e fauna nas áreas do empreendimento;  

• Eliminação de regeneração de Pinus (exótica) em áreas de conservação;  

• Pesquisas em Tecnologia Florestal e Ambiental;  

• Definição de Unidades de Manejo Operacional;  

• Planejamento de uso e ocupação do solo;  

• Proteção e manutenção da produtividade do solo;  

• Planejamento de malha viária;  

• Prevenção e combate a incêndios florestais e outras situações de emergência; •
 Controle e disposição de resíduos sólidos;  

• Controle e tratamento de efluentes;  

• Monitoramento e controle de emissões líquidas e gasosas;  

• Definição de parâmetros para monitoramento e avaliação da qualidade dos serviços 
executados por em- presas prestadoras de serviços (EPS); e  

• Integração com Instituições de Ensino, Pesquisa e ONG’s para desenvolvimento de projetos 
nas áreas florestal e ambiental. 

 

Recursos Hídricos 

A demanda de captação de água para utilização no processo produtivo da empresa concentra-se 
nas fases de produção de mudas, construção e manutenção de estradas e na de manutenção e 
proteção da floresta (aplicação de herbicida, irrigação e combate a incêndios). A empresa possui 16 
pontos de outorga para captação de agua superficial, distribuídos ao longo de seus projetos 
florestais compreendendo 6 rios, sendo eles: Rio Pojuca, Subaúma, Itariri, Inhambupe, Sauípe e 
Imbassaí. O controle e monitoramento destes pontos são feitos de acordo com as condicionantes 
de seu licenciamento. Além destes pontos e com o objetivo de avaliar a qualidade de suas 
operações florestais em relação ao meio ambiente foram identificadas as principais micro bacias 
sob influência do empreendimento, para realização de um monitoramento contínuo da qualidade 
destes recursos hídricos. 
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Unidades de Conservação  

A RPPN LONTRA foi criada com o objetivo de preservar e conservar uma parcela da mata 
existente na região. Ela está situada em tabuleiro litorâneo do litoral norte do Estado da Bahia, e 
tem potencial para estudos da flora e fauna, educação ambiental e transformação socioambiental 
das comunidades envolvidas, de modo a proteger os recursos naturais existentes, proporcionando 
benefícios de ordem ecológica, científica e educacional. A área da RPPN Lontra é caracterizada 
como um fragmento florestal de remanescentes da Mata Atlântica em avançado estágio de 
regeneração. Ocupa uma área de 1377 ha e possui  perímetro de 14,4  km.   

 

Desenvolvimento e capacitação dos colaboradores 

Em 2013 a Copener florestal encerrou o ano com 597 empregados e a BSC com 665 empregados. 
O número de trabalhadores contratados pelas empresas terceirizadas varia ao longo do ano, 
podendo alcançar 2000 trabalhadores no período de plantio. Cada trabalhador, em todos os níveis, 
está ciente da necessidade de melhorar continuamente seus conhecimentos e habilidades. A 
Copener oferece oportunidades de capacitação e aprendizagem a partir de um programa de 
treinamento voltado aos seus colaboradores e terceiros, com o apoio e parceria com várias 
instituições de treinamento de desenvolvimento de pessoas, tais como: CIEE, SENAI, CTA, 
CETIND, além de escolas de idiomas, faculdades e universidades e também instrutores internos. A 
partir da identificação de necessidades de treinamento, realizada por meio da comparação entre os 
requisitos do perfil de cargo e o perfil educacional, a empresa estrutura programas educacionais.  

 

2.1. Características Regionais 

As informações apresentadas neste capítulo foram retiradas do Plano de Manejo da Bracell,2019, 
sendo textos reproduzidos integral ou parcialmente. 

2.1.1. Biomas e Ecossistemas presentes  

O Distrito Florestal Norte da Bahia (DFNB), abrange uma área com diferentes unidades 
fisionômicas em sua cobertura vegetal, reflexo dos tipos de solos, clima e relevo a que se 
subordinam. No entanto, na área mapeada estão representadas as seguintes coberturas florísticas:  

 Floresta Ombrófila Densa  

 Floresta Estacional Semidecidual  

 Floresta Estacional Decidual  

 Savana  

 Áreas das Formações Pioneiras  

 Áreas de Tensão Ecológica  
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2.1.2. Geologia 

A Geologia das áreas da BSC/Copener, a depender do tipo de modelado e da posição topográfica, 
expõe litologias variadas.  

Nas áreas de topos planos, compreendendo os tabuleiros, aparecem os arenitos finos a médios, 
siltitos e argilas variegadas com níveis cauliníticos e conglomeráticos, às vezes grosseiros, que 
compõem o Grupo Barreiras. Nas áreas dissecadas, normalmente consideradas como áreas de 
preservação permanente ou de reserva legal, afloram os granitos, granitos-gnaisses, gnaisses 
enderbíticos, charnockitos, gnaisses charnockitos, ultrabásicas, biotita e/ou hornblenda-gnaisses, 
que constituem o Complexo Caraíba-Paramirim e Complexo Jequié, posicionados ao longo dos rios 
Itapicuru, Inhambupe e Subaúma, e ocorrência a oeste da cidade de Inhambupe modelado pelo rio 
de mesmo nome. Plano de Manejo Florestal Versão 06 Maio de 2017  

Nas demais áreas dissecadas, expõem-se rochas cretácicas de distintos Grupos ou Formações, 
com idades e características diversas:  

Grupo Ilhas – constitui-se de folhelhos cinza e verdes com nódulos e carbonatos centimétricos; 
arenitos finos descontínuos, posicionados em pequenos trechos ao longo do rio Inhambupe, a leste 
de Entre Rios.  

Formação São Sebastião – composta por arenitos médios a grosseiros, com intercalações 
subordinadas de siltitos, argilas sílticas e folhelhos, desnudadas pelo rio Subaúma e seus afluentes, 
num trecho entre o Riacho da Guia e Entre Rios e alguns sítios próximos à cidade de Alagoinhas.  

Formação Marizal – de idade mais recente que os Grupos e Formações descritas, é composta de 
paraconglomerados e arenitos imaturos, folhelhos verdes a cinza-escuros e siltitos, ocorrendo 
ocasionalmente lentes de calcário. Posiciona-se em torno do rio Inhambupe até a cidade do mesmo 
nome, nas proximidades do rio Subaúma e cidade de Olindina.  

Solos - Os povoamentos florestais encontram-se implantados sobre podzólicos, latossolos e areias 
quartzosas. Nos relevos ondulados há predominância dos podzólicos vermelho amarelo e nos 
relevos planos (tabuleiros) e suave ondulados ocorrem os latossolos e podzólicos amarelo, 
associados ou não a areias quartzosas. Os podzólicos acinzentados ocorrem nas rampas inferiores 
dos tabuleiros e áreas abaciadas com drenagem imperfeita. Próximo ao litoral ocorre areias 
quartzosas marinhas. 

2.1.3. Clima 

Na região ocorrem quatro tipos bioclimáticos que se sucedem do litoral em direção ao interior: clima 
úmido, subúmido úmido, subúmido seco e semiárido.  

A temperatura média anual está em torno de 25º C, com pequenas oscilações mensais, sendo a 
média das máximas de 29º C e a média das mínimas de 20º C.  

As chuvas concentram-se no período de abril a julho, com ocorrência de um pequeno pico 
secundário em novembro/dezembro. As precipitações médias anuais variam de 700 a 2000 
mm/ano, do interior para o litoral. 
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2.1.4. Recursos Hídricos Disponíveis 

As bacias presentes na região de influência da BSC/Copener são: Recôncavo Norte e Inhambupe, 
Itapicuru, Rio Real e Rio Sauipe. Embora diferentes em extensão e volume de água, essas bacias 
apresentam muitas características em comum, permitindo agrupá-las numa descrição geral.  

Os rios, na área de influência do projeto, têm morfologia predominante de rios de planície, são 
meadrantes e cortam os tabuleiros da Formação Barreiras, formando vales de fundo chato. O 
relevo é caracterizado por vertentes suaves, de baixos declives, sem acidentes geográficos que 
provoquem a formação de cachoeiras ou corredeiras. Consequentemente, os rios são 
caracterizados por uma velocidade baixa constante de suas águas. Os processos de acumulação 
predominam sobre os processos erosivos, pois há uma nítida predominância de fundos lodosos, 
ricos em matéria orgânica. 

2.1.5. Identificação de Vestígios Arqueológicos e Paleontológicos 

Não aplicável. 

2.1.6. Unidades de Conservação e Locais de Interesse Comunitário 

-  APA do Litoral Norte do Estado da Bahia (APA-LN) : A APA-LN estende-se do Rio Pojuca ao Rio 
Real, numa área de aproximadamente 1.400 km2, abrangendo cinco municípios da região: Mata de 
São João, Entre Rios, Esplanada, Conde e Jandaíra (Mattedi et al., 1999).  

A BSC/Copener possuem ativos florestais dentro desta APA, totalizando uma área de pouco mais 
de 8 mil hectares. Conforme decreto de aprovação de seu plano de manejo e zoneamento 
ambiental, não há exigências quanto ao manejo das florestas de eucalipto, apenas a restrição 
quanto à expansão destas áreas ou a implantação de novas áreas de silvicultura.  

- RPPN Lontra :A Lontra é uma RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural) pertencente à 
Bracell e localizada entre os municípios de Entre Rios e Itanagra. Com 1.379 hectares e perímetro 
de 14,4 km, este é um dos maiores remanescentes florestais da região e a maior área de floresta 
particular de Mata Atlântica oficialmente protegida no trecho entre o recôncavo baiano e o norte da 
Bahia.  

 

2.1.7. Perfil e Condições Socioeconômicas das Áreas adjacentes 

 

A dinâmica histórica que levou à criação dos municípios que atualmente compõem a área de 
influência direta das unidades de manejo florestal da BSC/Copener está diretamente associada à 
formação do Brasil colonial.  

A economia desta região foi, ao longo dos séculos, marcada pelo empreendimento pecuário que, 
por suas características extensivas, demanda grandes extensões de terra por unidade de animal, 
configurando, portanto, o latifúndio como condição de realização desta atividade produtiva. Ou seja, 
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a origem’ latifundiária das formas de organização produtiva e social desta região, marca a histórica 
oposição e mesmo os conflitos entre os grandes proprietários e trabalhadores, posseiros e outras 
categorias de homens livres e sem terra.  

Desse modo, tendo por base o latifúndio, o processo de formação dos municípios que hoje 
delimitam a área de influência direta da BSC/Copener, se fundamenta em três frentes de ocupação 
distintas e complementares. A expansão da pecuária extensiva, que implica numa constante 
incorporação de novas terras, com a formação de pequenos núcleos de apoio ao empreendimento 
e instalação de uma agricultura de subsistência assessória e dependente da atividade pecuária. O 
segundo elemento refere-se à atuação da igreja católica, que seguindo os caminhos abertos pelos 
desbravadores e pioneiros da frente pecuária, instalaram capelas e templos, em torno dos quais a 
população passou a se aglomerar em busca de proteção física e espiritual. O terceiro eixo de 
expansão urbana na região é mais recente, meados do Século XX, e tem relação direta com 
formação de uma malha ferroviária que, partindo de Salvador, atingia o restante da região 
Nordeste. 

 

2.2. Programas Socioambientais e de Relacionamento  

GESTÃO SOCIAL  

A BSC/Copener assume como parte da missão florestal a integração com a comunidade do entorno 
das suas áreas de manejo. Os municípios da Área de Influência Direta da BSC / Copener foram 
definidos de acordo com a existência de unidades de manejo florestal dentro da base territorial do 
município. Nesse sentido, a Área de Influência Direta (AID) forma-se por 21 municípios da região do 
Litoral Norte e Agreste da Bahia, sendo eles: Acajutiba, Água Fria, Alagoinhas, Aporá, Araçás, 
Aramari, Cardeal da Silva, Catu, Conde, Crisópolis, Entre Rios, Esplanada, Inhambupe, Itanagra, 
Itapicuru, Jandaíra, mata de São João, Olindina, Ouriçangas, Rio Real e Sátiro Dias.  

Para iniciar o relacionamento com as comunidades, a BSC/Copener adota algumas práticas, como: 

 Cadastro de Comunidades; 

 Mapa de zoneamento de impactos; 

 Mapeamento e Matriz de Stakeholders; 

 Material informativo; 

 Encontros com as comunidades; 

 Ouvidoria; 

 Canais de Comunicação - Internos / Externos 
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Programas e Projetos Sociais 

 A Copener trabalha com uma vasta gama de projetos sociais, a saber: 

 Programa Dialogar com Você: 
  

a. Encontro com as Comunidades 
b. Projeto Cinema no Campo 
c. Projeto Mais Cidadania 

 
 Educar com você  

a. Projeto de Educação Continuada  
b. Projeto de Elevação da Escolaridade  
c. Projeto Parceiros da Escola  

 Música  
 Esportes  

 
d. Programa de Educação Ambiental  

 Núcleo Ecossocial (NECO) – Casa da Árvore e Trilha Ambiental  
 Projeto Ecomunidade  
 Projeto de Revitalização de Nascentes  

 
 Programa Empreender com Você  

 
a. Projetos de Arte e Artesanato:  

 
 Cipó e Piaçava  
 Escola de Cerâmica  
 Grafite  

 
b. Projeto Fábrica de Fardamentos  
 
c. Projeto Apicultura  
 
d. Projeto de Agricultura Familiar  
 
e. Projeto de Empreendedorismo Rural  
 
f. Projeto de Catação de Resíduos  
 

 
Detalhes dos projetos sociais encontram-se no plano de manejo da empresa. 
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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.  

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. 
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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.  

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. 
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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 

Nesta auditoria de recertificação, foram realizadas consultas com partes interessadas e reuniões 

públicas abertas às comunidades. 

Foram realizadas verificações in loco nos seguintes projetos/atividades do grupo Bracell Bahia: 

- Projeto Pati C e D – Recuperação de áreas degradadas 

- Projeto Conselheiro – Retirada de exóticas (Pinus spp) em áreas de conservação 
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- Projeto Sergipe – Monitoramento de fauna e flora e áreas de conservação 

- Projeto Massaranduba - Recuperação de áreas degradadas 

- Projeto Santo André – Colheita Florestal 

- Projeto Pancada Grande – Aplicação de Herbicida manual 

- Projeto Boa Vista – Colheita  

- Projeto Pimenteira - Adubação 

- Projeto Caboclo – Aplicação de Herbicida manual 

- Projeto Primavera – Aplicação de herbicida mecanizado 

- Projeto Alcobaça – Colheita 

- Projeto Saudade – Controle da brotação 

- Viveiro de Mudas 

- Depósitos de químicos e insumos 

- Projeto Sergipe – Carregamento e Transporte 

- Projeto Lagoa de Baixo – Controle da Brotação 

- Projeto Massarandupió – Adubação mecanizada 

- Viveiro florestal da fazenda Quatis, Entre Rios, BA.  

- Projeto Lagoa de Baixo, Rio Real, BA. 

- Projeto Sergipe, Jandaira, BA. 

- Centro de Tecnologia florestal, fazenda Salgado, em Inhambupe, BA 
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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.  

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          Função na Equipe Formação Acadêmica 

Maria Augusta Godoy Auditora Líder 
Eng. Florestal/ MSc. Ecologia e 

Manejo Florestal 

Luis Quaglia Auditor Eng. Florestal 

Nelson Bastos Auditor Eng. Florestal 
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Juliana Colpas Auditor Bióloga/Química 

Pedro Silveira Auditor 
Eng. Florestal/MSc. Saneamento, 

Meio Ambiente e Rec Hídricos. 

 

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. 

Foram realizadas 03 reuniões públicas entre os dias 29 e 30/04/2019, conduzidas pelos membros 

da equipe de auditoria.  

A escolha do município foi feita em função da representatividade regional deste, considerando 

ainda as atividades da empresa auditada, facilidade de acesso e existência de instalações 

adequadas para a realização das reuniões.   

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 
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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: Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores nas Atividades 

de Reflorestamento (SINDIFLORA),Entre Rios-BA, e órgãos governamentais foram consultados via 

email.
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PLANO DE AUDITORIA COPENER 2019 CERFLOR - RECERTIFICAÇÃO - MANEJO FLORESTAL 

DIA/AUDITOR Maria Augusta Juliana Colpas Luis Quaglia Nelson Bastos  Pedro Silveira 

29/04/2019 
Manhã 

Deslocamento entre Salvador e Alagoinhas. Reunião de Abertura às 09h30 - Detalhamento do Plano de Auditoria. 

1 - Avaliação de NCs e OBS 
anteriores 
2 - Aspectos e Impactos 
Ambientais e Medidas de 
Controle - Critério 2.1  

1 - Rastreabilidade do 
Produto florestal - CoC) - 
Critério 2.4 

1 - Requisitos Legais - 
atendimento à legislação - 
licenças, outorgas, gestão dos 
atendimentos legais - Critério 
1.1 

1 - Documentação de terras/ 
pendências administrativas e 
jurídicas - Critério 1.2 

1 - Plano de Manejo -  
Critério 2.1 e 2.2 

29/04/2019 
Tarde 

1 - Monitoramento de Rec. 
Hídricos e Edáficos / Fumaça 
Preta - Critério 4.2 

1 - Povos tradicionais e 
Indígenas/ Mapeamento 
de sítios 
arqueológicos/históricos  
2 - Tratamento de 
reclamações/partes 
interessadas -  Critérios 5.1 
e 5.2 

1 - Requisitos Legais - 
atendimento à legislação - 
licenças, outorgas, gestão dos 
atendimentos legais - Critério 
1.1 

1 - Documentação de terras/ 
pendências administrativas e 
jurídicas - Critério 1.2 

1 - Plano de Manejo -  
Critério 2.1 e 2.2 

NOITE     
  

Reunião Pública em Alagoinhas 

30/04/2019 
Manhã 

1 - Mapeamento, estudos de 
áreas naturais e 
habitats/espécies  
ameaçadas/Unidades de 
Conservação/ Corredores - 
Critério 3.2 

1 - Visita à partes 
interessadas e projetos 
sociais -  Critérios 5.1 e 5.2 

 1 - Atividade Florestal 
Colheita - Módulo Norte - 
Projeto Boa Vista 

 1 - Atividade Florestal 
Herbicida manual - Projeto 
caboclo 

1 - Viveiro - Critério 2.3 

30/04/2019 
Tarde  

1 - Monitoramento de fauna, 
Flora - Critério 3.4 

1 - Sistema de vigilância - 
controle de caça e pesca e 
atividades irregulares - 
Critério 3.6 

 1 - Atividade Florestal 
Adubação - Projeto Primavera 

 1 - Atividade Florestal 
Plantio - Projeto Primavera 
Herbicida Mecanizada - Projeto 
Itariri 

1 - Armazenamento e uso de 
produtos químicos/ Gestão 
de resíduos - Critérios 4.3, 
4.4 
2 - Incêndios - Critério 3.3 

NOITE Reunião Pública em Inhambupe Reunião Pública em Entre Rios 
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PLANO DE AUDITORIA COPENER 2019 CERFLOR - RECERTIFICAÇÃO - MANEJO FLORESTAL 

DIA/AUDITOR Maria Augusta Juliana Colpas Luis Quaglia Nelson Bastos  Pedro Silveira 

01/05/2019 
quarta 
manhã 

1 - Documental - programa de 
recuperação de áreas 
degradadas, retirada de 
exóticas em APP - Critério 3.5 

 1 - Atividade Florestal  
Colheita - Módulo SUL - 
Projeto Stº Andre 

Registros de Treinamento 
Compilação de dados 

  1 - Docs Saúde e Segurança/ 
Monitoramento de Terceiros - 
Critério 1.3 

 
 1 - Atividade Florestal  
Controle de Brotação - 
Projeto Lagoa de Baixo 
Carregamento e Transporte - 
Projeto Sergipe 

01/05/2019 
quarta tarde  

1 - CAMPO - Recuperação de 
áreas degradadas, RL e APP, 
programa de erradicação de 
invasoras 

 1 - Atividade Florestal  
Herbicida - Projeto 
Pancada Grande 

Retorno para Salvador 
1 - Estudos de conversão - 
Critério 3.2 / Planejamento das 
atividades - Critério 4.1  

 1 - Atividade Florestal  
Adubação mecanizada - 
Projeto massarandupió 

02/05/2019 
quinta manhã 

 1 - Atividade Florestal  
Carregamento e Transporte - 
Projeto Mata da Chuva 

1 - Visita ao Sindicato dos 
trabalhadores Sindicato 
dos Trabalhadores 
Florestais : SINDIFLORA – 
Sede Município 
Inhambuque 

  
 1 - Atividade Florestal 
Colheita - Módulo FW - Projeto 
Alcobaça  

1 - Verificação de origem do 
material genético 
(Melhoramento Florestal) - 
Critérios 2.3, 3.1 e  

02/05/2019 
quinta tarde 

Compilação de dados - 
Relatório  

1 - Treinamento (RH) - 
Critério 2.3   

 1 - Atividade Florestal 
Controle de brotação - Projeto 
Saudade 

1 - Pragas e Doenças - 
Critério 3.3 
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PLANO DE AUDITORIA COPENER 2019 CERFLOR - RECERTIFICAÇÃO - MANEJO FLORESTAL 

DIA/AUDITOR Maria Augusta Juliana Colpas Luis Quaglia Nelson Bastos  Pedro Silveira 

03/05/2019 
Sexta manhã 

Alinhamento e pendências de 
auditoria 

Alinhamento e pendências 
de auditoria 

  
Alinhamento e pendências de 

auditoria 
Alinhamento e pendências 

de auditoria 

03/05/2019 
sexta tarde 

Compilação de dados e Reunião de Encerramento   Compilação de dados e Reunião de Encerramento 
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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 

- As ações e atitudes tomadas pelo empreendimento asseguram o cumprimento das legislações Federal, 

Estadual e municipal, assim como os tratados, acordos e convenções aplicáveis ao manejo florestal. 

- Foram auditados o setor jurídico, de cadastro, patrimônio e gestão, sendo evidenciadas a identificação 

e aplicabilidade da legislação, documentos e licenças, pendências legais e pagamento de tributos, dentre 

outros. Foram evidenciados os registros de alteração de razão social das empresas Copener e BSC, 

conforme segue: 

- Alteração e Consolidação do Contrato Social, passando de Copener Florestal Ltda para Bracell Bahia 

Florestal Ltda e nome fantasia Bracell Bahia Forestry Ltda, CNPJ 15.692.999/0001-54, assinado em 08 

de fevereiro de 2019. Protocolo JUCEB (Junta Comercial do Estado da Bahia), de 23/04/19 para 

alteração de contrato social. 

- Estatuto Social Consolidado da Bracell Bahia Specialty Cellulose S.A, CNPJ 69.037.133/0001-39, 

alteração de Bahia Specialty Cellulose S.A para Bracell Bahia Specialty Cellulose, assinado em 08 de 

fevereiro de 2019. Certificado de Registro numero 97852765, 24/04/2019, JUCEB (Junta Comercial do 

Estado da Bahia). Verificado Cartão de CNPJ com a razão social Bracell Bahia Specialty Cellulose S.A, 

CNPJ 69.037.133/0001-39, emitido em 02/05/2019. 

Todos os critérios foram auditados. 

 

3.5.1.2. Princípio 2 

- A empresa demonstrou que maneja suas florestas de modo que esta atividade contribua para a 

conservação dos recursos naturais renováveis. Para o atendimento ao Princípio 2 foram verificados os 

procedimentos referentes a aspectos e impactos ambientais, plano de manejo, procedimentos 

documentados para as atividades de silvicultura e colheita, dentre outros, e o fluxo do produto florestal. 

Todos os critérios foram auditados. 

 

3.5.1.3. Princípio 3 

- A organização demonstrou manejar a plantação florestal de modo a minimizar os impactos negativos de 

suas atividades sobre a fauna e flora nativas. Foram coletadas evidências relacionadas à: melhoramento 
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genético, proteção dos ecossistemas remanescentes durante as atividades, sítios arqueológicos, 

unidades de conservação, recuperação de áreas degradadas, conversão florestal, manejo de pragas e 

doenças, monitoramento de ecossistemas naturais, áreas de relevante interesse ecológico e controle de 

caça e pesca.  

Todos os critérios foram auditados. 

 

3.5.1.4. Princípio 4 

- A empresa demonstrou que seu manejo florestal prevê e adota técnicas que consideram a conservação 

do solo, do ar e dos recursos hídricos. As evidências coletadas sobre o Princípio 4 foram relacionadas a 

caracterização e monitoramento de solos, recursos hídricos e dados climáticos; uso racional de 

agrotóxicos, óleos e combustíveis; gerenciamento de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. 

Todos os critérios foram auditados. 

 

3.5.1.5. Princípio 5 

- A empresa demonstrou manter uma política de relacionamento com os trabalhadores florestais e 
comunidades locais visando o desenvolvimento ambiental, econômico e social das regiões em que 
se insere o manejo florestal. As evidências coletadas sobre o Princípio 5 foram relacionadas a 
programas de interesse comunitário para melhorar as condições de vida das comunidades locais e 
programas de divulgação e comunicação com as partes interessadas. Todos os critérios foram 
auditados. Também foram consultados os representantes do Sindicato dos Trabalhadores 
Florestais : SINDIFLORA – Sede Município Inhambuque. 

 

3.5.2. Relatório Detalhado – Evidências da Equipe de Auditoria 

 

PRINCÍPIO 1 – Critério 1.1  

- Atendimento aos requisitos legais: 

- Verificado a sistemática implantada para o controle e validade, bem como sua atualização das 
licenças e requisitos legais aplicáveis de acordo o sistema da planilha CAL – IUS Natura. As 
informações da planilha CAL no processo da consultoria especializada da IUS Natura são 
atualizadas diariamente, com envio documentado mensal de carta de atualização dos requisitos 
aplicáveis. Essas informações de atualização são controladas e arquivadas pela equipe de meio 
ambiente da Bracell florestal 

- Verificado o controle das informações da Licença LO da Copener – Portaria 7536, com validade 
01/11/2011. Evidenciado o registro de protocolo de Renovação de LO nº do processo 2011-
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010409/TEC/RLO-0018, emitido em 03/06/2011, portanto antes de 120 dias do vencimento da LO 
vigente. Desse modo, apesar da organização estar com a licença atual vencida, a mesma se 
encontra em conformidade com os requisitos legais, pois a requisição da renovação da licença foi 
efetuada antes dos 120 dias (Conforme a Lei Estadual 6569/94) do vencimento da LO-Portaria 
7536.  

- Evidenciado registro de Reunião com o órgão ambiental SEMA/INEMA realizada em 04/09/2014 
com informações sobre o andamento das licenças ambientais da LO 2011-010409/TEC/RLO-0018 
com as informações do secretário sobre a liberação da LO somente após o cadastramento no 
CEFIR. Evidenciado registro de comunicação em e-mail com relação a renovação da portaria 
11063, de Silvicultura, Notificação 2014/001.000141-002, de 06/12/2017, sobre o recadastramento 
e atualização do Cerfir (Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais) em 180 dias. Evidenciado o 
atendimento dos requisitos no prazo de 180 dias em conformidade, segundo consulta no sistema 
SEIA – Sistema Estadual de Informações Ambientais. 

- Verificado registro de Certificado de inscrição no Registro Nacional de Sementes e Mudas – 
Renasem, processo 21012.001959/2014-15, com validade até 30/10/2021, para as espécies de 
Eucalyptus pellita F. Muell e Eucalyptus ssp., com inscrição Estadual no Renasem BNA. 
00034/2006. Verificado o registro de Certificado de Credenciamento no Registro Nacional de 
Sementes e Mudas – Renasem, referente ao processo 21012.002265/2014-97, sobre o 
responsável técnico do Viveiro de Mudas – Quatis e Salgado, Renasem BA nº 01489/2014. 

- Verificado de conformidade das Outorgas de uso de água. Verificado registro Portaria INEMA nº 
9226/9767: 07 poços, para a Copener Florestal, emitida em 10/02/2015, com validade até 
10/02/2019. Essas portarias de Outorgas de uso de água estão atualmente em renovação. 
Verificado o registro de protocolo no órgão ambiental estadual SEIA, com número do requerimento 
nº 2018.001.180724/INEMA/REQ, de 12/09/2018.  

- Evidência de controle de registro da Outorga para 02 poços da Quatis – Verificado registro 
portaria INEMA nº 12.661, com validade até 19/10/2020, referente aos poços: h-11006, com vazão 
de 947,6 m³/dias e poço nº h-11009, com vazão de 922 m³/dia.  

- Para as outorgas de capacitação superficial, foram evidenciados os registros de atendimento aos 
requisitos legais sobre o processo de renovação da Portaria 4118, conforme registro no sistema 
SEIA do Estado da Bahia, com formação do processo em 06/08/2018, processo 
2018.001.004095/INEMA/LIC-04095.  

- Para a Portaria 4119, foi evidenciado o processo de renovação com nº 
2018.001.003523/INEMA/LIC-03523, emitido em 27/06/2018, com processo já concluído, com atual 
licença Portaria 18082/2019. 

- Verificado registro de correspondência do RTGA da Copener Florestal – Relatório Técnico de 
Garantia Ambiental/2019, exercício de 2018, em atendimento à norma Técnica NT-002/02, 
aprovada pela Resolução do CEPRAM nº 2.933/02, referente ao processo 2011.010409/TEC/RLO-
0018 e sobre a avaliação da Condicionante Portaria CRA nº 7536 de 01/11/2006, com protocolo 
emitido em 01/04/2019. 
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- Para a razão social da BSC, foi evidenciado o controle do registro de entrega do RTGA com 
protocolo válido em 01/04/2019, Relatório Técnico de Garantia Ambiental/2019, exercício de 2018, 
em atendimento à norma Técnica NT-002/02, aprovada pela Resolução do CEPRAM nº 2.933/02, 
referente ao processo 2014.001.000141/INEMA/LIC-00141, e processo 2016-003506/JUR/TLA-
0031, com avaliação dos condicionantes da Portaria nº 11063 de 04/06/2019 e portaria nº 2318 de 
10/11/2002.  

- Atendimento dos requisitos dos condicionantes da LO Portaria CRA 7536, com data de avaliação 
dos condicionantes realizada em 25/03/2019. Foram evidenciados o atendimento aos 
condicionantes do nº 1 ao 38 de acordo com a Portaria 7536, de 01/11/2006. Desses, apenas o 
condicionante 32 encontra-se ainda em processo junto ao DNPM, para o cadastro das jazidas de 
cascalho; 

- Verificação de atendimento aos condicionantes da LO Portaria CRA 7536. Conforme os registros 
do RTGA, foram evidenciados o atendimento aos condicionantes do nº 1 ao 38 de acordo com a 
Portaria 7536, de 01/11/2006.  

- Condicionante 1: Verificado registros de atendimento na planilha de avaliação dos condicionantes, 
com notas de instalação dos dispositivos de segurança, controle de derrames, combate a incêndios 
e instalação de sinalização de segurança,  om atendimento segundo o registros de manutenção de 
extintores, notas fiscais e plano de atendimento a emergências, segundo o PR.FLO.021.  

- Condicionante 2: Evidenciado registros na planilha de acompanhamento dos condicionantes as 
informações sobre o procedimento interno PR.FLO.53 E PR.FLO.18, documentado no sistema 
SoftExpert, procedimentos de Adequação e Manutenção da Malha Viária Florestal e Programa de 
Recuperação de Áreas Degradadas, respectivamente. Em 2018, das 85 jazidas, 4 foram 
desativadas e incluídas no PRA – Plano de Recuperação de Área Degradada.  

- Condicionante 3. Para o condicionante de diluição de agrotóxicos, foi evidenciado registro 
registros de PR.FLO.008 – Aplicação de defensivos no viveiro, e PR.FLO.033 – Controle de Mato 
Competição, versão 11, de 23/01/2019.   

- Condicionante 4. Verificado informações de atendimento do condicionante relativo ao 
Armazenamento de agrotóxico. Requisito atendido desde 2007, em 60 dias, para adequação das 
instalações dos depósitos e dos almoxarifados nas fazendas Salgado e Quatis, conforme 
atualização em 25/03/2019. 

- Verificação do Condicionante 5. Atualização de compras e fornecedores de agrotóxicos, em 
conformidade com a documentação mantida no sistema SAP, com controle do estoque. A 
organização uma pasta de controle de receituários agronômicos com ART e Nota Fiscal. Verificado 
registro de Cadastro de fornecedores de defensivos agrícolas, no sistema SAP, fornecedores 
Monsanto, Dinagro e Syngenta para agrotóxicos herbicida Scout, Fungicida e Formicida Mirex-S. 

- Verificado informações de atendimento ao Condicionante 6. Evidenciado a informação de 
realização de tríplice lavagem e inutilização das embalagens de agrotóxicos: Verificado os 
procedimentos PR.FLO.008 – aplicação de defensivos no viveiro, PR.FLO.033 – Controle de Mato 
Competição.  
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- Verificado atendimento ao Condicionante 7. Evidenciado informações controladas no sistema de 
controle de atendimento e avaliação da legislação, atualizada em 25/03/2019, com manutenção da 
pasta de controle dos receituários agronômicos, com ART e Nota Fiscal. Verificado registro de 
ofício para a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia – ADAB, em 10/04/2019 referente aos 
receituários agronômicos nº 000552 e 000554. 

- Atendimento do Condicionante 8. Corredores de fauna, foram evidenciados registros no sistema 
de controle de legislação, as informações com mapas de implantação florestal, com as informações 
de mata nativa, áreas de APP e reserva legal com as conexões. Verificado registros dos corredores 
de fauna nos mapas operacionais e nos mapas do planejamento florestal – setor 
geoprocessamento. Verificado registros de Mapa da Fazenda Saudade como evidência rastreável, 
Fazenda Lontra (área de autovalor de conservação – AAVC, bem como de todas outras fazendas 
dentro do escopo da certificação.  

- Verificação de atendimento do Condicionante 9. Evidenciado informações controlados na planilha 
de atendimento - Conforme planilha de atendimento aos requisitos ambientais e legais. Foi 
evidenciado registro do procedimento PR.FLO.019 – Conservação de Recursos Ambientais.   

- Condicionante 10. Em atendimento, conforme registros da planilha de atendimento de 
conformidade legal, e registros do RTGA, (Respeito às áreas de APP e reserva legal conforme 
legislação federal). As áreas estão mapeadas e registradas no CEFIR e nos mapas operacionais.  

- Condicionante 11. Fomento Florestal e áreas para exploração mínima, foram evidenciados 
registros de modelo de contrato para os fomentados e as cláusulas para a disposição de área 
mínima para exploração própria e ou venda para terceiros. Atualmente, em 2019, foram 
evidenciadas áreas fomentadas com plantio de eucalipto em torno de cerca de 9760 hectares, 
compreendendo 118 projetos fomentados, com informação controlado de acordo a planilha de 
status, regularização, fomentos 2019. 

- Verificação de atendimento ao Condicionante 12. Verificado as informações de atendimento na 
planilha e reportado no relatório RTGA de 2019, sobre o emprego de mão de obra local nas 
atividades florestais, conforme o procedimento PR.IND.008 – Compras.  

- Condicionante 13. Fomento florestal para proprietários pequenos (menor=igual a 4 módulos 
fiscais). Verificado o procedimento PR.FLO.052 (Fomento Florestal), com elaboração de mapas 
com informações agroambientais, práticas silviculturais adequadas e estudo de viabilidade 
econômica de cada fomento.  

- Atendimento do Condicionante 14. Exclusão de gestantes na aplicação de agrotóxicos e afins. A 
organização não contrata gestantes para atividades florestais que envolvam agrotóxicos, conforme 
o procedimento PR.MED.003 – Atendimento à Gestante. 

- Verificação de atendimento ao Condicionante 15. Obrigação de anexar no RTGA as informações 
do monitoramento ambiental da microbacia do rio Farje, conforme o anexo no RTGA nº 07. 
Verificado o relatório de Monitoramento de Modelagem de Bacia da Promab, emitido em abril de 
2016. 
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- Atendimento Condicionante 16. A organização decidiu vedar o acampamento de trabalhadores 
rurais nas áreas da empresa para evitar incidências de doenças.  

- Verificação de atendimento ao Condicionante 17. Atendido no prazo de 120 dias na época da 
liberação da LO, em 2007.  

- Atendimento Condicionante 18. Programa de Educação Ambiental. Condicionante atendido 
conforme o anexo 11 do RTGA, e evidência de atendimento conforme o Relatório de Atividades de 
Educação Ambiental – Programa Educar com Você, emitido em fevereiro de 2019. 

- Verificação de Atendimento Condicionante 19. Práticas conservacionistas de solo. Verificado o 
procedimento PR.FLO.053 – Adequação e Manutenção de Malha Viária Florestal. 

- Verificação de atendimento ao Condicionante 20. Promover o manejo integrado de pragas com 
uso preferencial de controle biológico. Verificado que a organização adotou o procedimento 
PR.FLO.036 – Proteção Florestal.  

- Atendimento Condicionante 21 - Sistema de Irrigação no Viveiro. A organização mantém o 
sistema de manutenção preventiva conforme o PR.FLO.055 – Manutenção do Viveiro Quatis, com o 
objetivo de manter em funcionamento o sistema de irrigação.  

- Atendimento ao Condicionante 22. Geoprocessamento e regularização das áreas de legal. Os 
trabalhos de georreferenciamento já foram executados conforme o inquérito civil do Ministério 
Público e atendido em 2010. 

- Verificação de Atendimento Condicionante 23. Plano de Gerenciamento de Resíduos – PGRS. 
Verificado que a organização elaborou o procedimento interno POR.FLO-016 – Programa de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, conforme o evidências de destinação reportado no anexo 5 
do RTGA.  

- Atendimento do Condicionante 24 - Elaboração do PPRA. Verificado que a organização elaborou 
o PPRA em conformidade com a NR 09 e portaria 3.214/78.  

Condicionante 25 - Equipamento de proteção individual para os operadores de agrotóxicos (EPI’s). 
A organização fornece aos trabalhadores os EPI’s adequados conforme as NR’s e de acordo com o 
procedimento PR.SEG.CS. F.006 – Equipamento de Proteção Individual. 

- Verificado o atendimento ao condicionante 26, para o levantamento de solos nas áreas de 
plantios. Condicionante atendimento em 2010, conforme registro do RTGA de 2019. 

- Atendimento ao Cond. 27. Preservação da Fauna Silvestre. Evidenciado que a organização adota 
as práticas de preservação da fauna silvestre de acordo com o procedimento PR.FLO.019 – 
Conservação de Recursos Ambientais. 

- Atendimento ao Cond. 28. Requisitos ambientais para EPS. Verificado que a organização 
estabelece os contratos com as empresas de prestação de serviços clausulas conforme o 
procedimento PR.IND.053 – Requisitos Ambientais para Empresas Contratadas.  
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- Atendimento ao Cond. 29. Projeto de Irrigação do Viveiro Florestal. Projeto já apresentado e 
finalizado em 2010, conforme registro no RTGA de 2019. 

- Atendimento ao Cond. 30. Apresentação do Programa de Fomento. Atendido desde 2007. 

- Verificação de Atendimento do Condicionante 31, para efetuar a compra de madeira, com 
exigência do RAF – Registro de Atividade Florestal. Verificado o procedimento interno PR.IND.052 
– Requisitos Ambientais para Empresas Contratadas.  

- Verificação de atendimento ao condicionante 32 – Requisitos de utilização de jazidas de acordo 
com o DNPM. Segundo reunião com os representantes do DNPM, foi decidido que a atividade de 
manutenção de estradas não se aplica ao órgão minerador, conforme o art. 3º do parágrafo 1, do 
código de Mineração, Decreto Lei nº 227/67. 

 - Atendimento ao Condicionante 33. Requisitos para evitar a prática de queimada. A organização 
não utiliza a prática de realização de queimadas de vegetação nas atividades florestais.   

- Verificação do atendimento ao condicionante 34 da LO. Requisitos de manutenção das estradas 
florestais. Verificado que a organização estabeleceu o procedimento PR.FLO.053 – Adequação e 
Manutenção da Malha Viária Florestal. 

- Condicionante 35. Instalações de Placas Informativas de Áreas de Reserva Legal e Preservação – 
Atendido desde 2009. Foram instaladas em 2018, 280 placas educativas e placas de advertências 
em reservas legais e APP, segundo informações do RTGA em 2019, anexo 09. 

- Atendimento ao condicionante 36 – Requisitos para manter atualizado o Registro Nacional de 
Sementes e Mudas – Renasem, junto ao MAPA. Registro válido conforme apresentado no anexo 
10 do RTGA. 

- Atendimento ao condicionante 37 – Requerer previamente ao órgão estadual INEMA, caso 
alteração do projeto. Não houve nenhuma alteração do projeto florestal em 2018. 

- Atendimento ao condicionante 38 – Proibição de Caça, Pesca e Apreensão de animais silvestres. 
Evidenciado o procedimento PR.FLO.019 – Conservação de Recursos Ambientais, instalação de 
placas educativas e de advertência e programa de educação ambiental com informação da 
importância de preservação da fauna para as comunidades nas áreas de entorno do 
empreendimento. 

- Portaria INEMA 12.661 autorizando o direito de uso de recursos hídricos dos poços artesiano 

h11006 e h11009 pelo período de 04 anos, até 19/10/2012. 

- Registros de monitoramento do consumo de água, referentes à captação nos poços 06 e 09 no 

mês de março de 2019 apresentando resultados abaixo do limite estabelecido nas outorga. 

- Registro Nacional de Sementes e Mudas - RENASEN BA-01489/2014, sob responsabilidade do 

engenheiro florestal Mauricio Reynaldo Prieto, válido até 06/11/2020. 
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- FISPQs dos produtos químicos: Scout, Fordor 750 WG, Mirex e Atta Mex.   

- Termo de Compromisso de Responsabilidade Ambiental – TCRA para produção de mudas na 

fazenda Quatis, assinado com o IMA em 23/02/2011   

- Ônibus para transporte dos funcionário placa KZI 3298: etiqueta de vistoria Copener 4459; 

RENAVAN DETRAN/BA 2018; CNH AD do motorista Cristiano Santos, válida até 26/04/2022.   

- Caminhão Tri Trem placa QIX4861: Autorização Especial de Transito AET 10460/2019E emitida 

pelo DENIT; RENAVAM 2019 emitido pelo DETRAN/SC; CNH categoria E do motorista Givaldo 

Silva, válida até 07/09/2022. 

 

 

PRINCÍPIO 1 – Critério 1.2 

- Evidenciado relatório da situação fundiária dos imóveis da BSC e Copener, atualizados em 
29/04/2019, com informação da gestão jurídica de 751 imóveis, aproximadamente 151.000 
hectares. Os imóveis cadastrados estão divididos nas seguintes situações fundiárias: domínio, com 
imóveis regularizados com 355 unidades com títulos de domínio registrado junto aos cartórios de 
registros de imóveis, com diferenças menor de 10% entre a área física e área constante na 
matrícula 71 unidades; Domínio, com diferença de maior do que 10% com 71 unidades; Posse, com 
ações de  usucapião, com número atual de unidades em 141; Herança, com o total de 44 unidades 
e terras fora do escopo da certificação com 140 unidades (imóveis em litígio e conversão florestal). 

- Evidenciado o controle das informações de posse de terra através de planilha informatizada 
contendo os dados do controle fundiário – Fazendas – Certificação – Cefir e Retificação, com as 
seguintes informações: Nome do imóvel, Nome do projeto do qual o imóvel faz parte, licença 
ambiental do qual a unidade imobiliária possui; área registrada em cartório; área certificada pelo 
INCRA; Diferença de área em percentual entre a área registrada em cartório e área certificada pelo 
INCRA; Dados dos títulos de aquisição com matricula, comarca, data da aquisição, livro, folhas e 
tipo de titularidade (domínio, posse ou herança); Informações sobre NIRF/ITR, CCIR, Certificação 
do INCRA, CERFIR/CAR, RPPN com número do processo; Informações sobre servidores e 
desapropriações existente no imóvel; Se existe ação de usucapião e número do processo; Se 
existe litígio e Status das ações; Se faz parte do escopo da certificação do Cerflor e Status geral do 
imóvel. 

- Conduzida a rastreabilidade da informação documentada, foi evidenciado o registro do domínio do 
imóvel do projeto Patioba, registro em cartório de 117,41 há, e área física real certificada pelo 
INCRA de 126,69 há, com número de registro 3252 matricula no cartório de Alagoinhas-BA. 
Verificado registro do ITR com documentação verificada nº 1792926-1. Verificado o registro de 
Certidão Positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e dívida ativa da 
união de imóvel rural, nº do código de controle da certidão D805.EEE7.768A.D752, do imóvel do 
projeto Patioba. 
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- Iniciou-se procedimento de regularização de atualização de CCIR junto ao INCRA, com protocolo 
de aproximadamente 80 pedidos de atualização e resposta positiva de aproximadamente 15 dados 
atualizados. Até agora foram protocolados 50% do total a ser atualizado. 

Evidenciada a planilha Fazendas_Certificação_Cefir_certificação: 

- Verificado o registro do domínio do imóvel Cajueiro do projeto Cajueiro, registro em cartório de 
208,48 ha, e área física real certificada pelo INCRA de 205,99 ha, com número de registro 2290 
matricula no cartório de Inhambupe-BA.  

- Verificado controle do registro de terra do imóvel Concórdia do projeto Farjé, com área em cartório 
122,82 ha, com número de registro 7330 Verificado na comarca do município de Araças-BA.  

- Verificado controle de registro de terra do imóvel Colibrí, projeto Araticum, sendo cessão onerosa 
de herança do imóvel com área de 55,90ha em Cartório, com número de registro 6359 no município 
de Alagoinhas –Bahia. 

-Existe sistema de controle processual (PROJURIS), viabilizando a emissão de diversos relatório da 
gestão jurídica fundiária relativos aos processos administrativos e judiciais da Empresa. 
Evidenciados o controle das informações através da planilha de processos ambientais, com foco 
nos assuntos relacionados a danos ambientais, Termos de Ajustamento de Conduta, Inquéritos 
Civis, Restrição de Plantio, junto ao Ministério Público, Municípios, Inema e ICMBio, contendo as 
informações do Adverso Principal, Jurisdição Atual, natureza, dano ambiental como objeto do 
processo, valor da ação, valor possível, valor provável, advogado principal e prognóstico da 
situação jurídica. 

 

PRINCÍPIO 1 – Critério 1.3 

Realizada inspeção nas instalações nas diversas frentes operacionais de vivência da silvicultura 
(Projeto Caboclo, município Entre Rios, talhão 09, Projeto Pimenteiras, município Entre Rios, talhão 
11, Projeto Primavera, município Esplanada, talhão, 17, Projeto Massaranduba, talhão 10, 
município Rio Real e da colheita (Projeto Alcobaça, município de Entre Rios, talhão 13, segundo as 
recomendações da NR 31, com evidência de área para refeição, disposição temporária de 
resíduos, dispositivo identificados de coleta seletiva, lixo orgânico, dispositivo para banheiro 
privativo, água para lavagem das mãos, sabonete e papel toalha. com barraca coberta, cadeiras, 
mesa, mapa de risco kit de primeiros socorros, maca, e colete cervical, rádios de comunicação, 
FISPQ, água potável.  

Evidenciados na silvicultura, Projeto Caboclo, município Entre Rios, talhão 09: CNH, na validade, 

Certificado de participação em curso de condutores de transporte coletivo de passageiros 

08/11/2016, licença de fretamento n. 02131/2018, validade 12/2019. 

Verificado no Projeto Primavera, município Esplanada, talhão, 17, Projeto Massaranduba, talhão 

10:Checklist diário. Folha de frequência individual, Abril – 2018, DIGA – Diálogo Ambiental (DDS). A 

agua potável utilizada em campo, é coletada em pontos homologados pela Copener. Ordem de 
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Serviços n. 8057. Tacógrafo certificado n. 000525118, Licença para transporte de passageiros n. 

02155/2018. AGERDA n. 00201. 

Documentação de Saúde e Segurança  

- Verificado que a organização estabeleceu o Procedimento PR-SEG-F-005 – Requisitos de Saúde 
e Segurança do Trabalho para Contratadas-Florestal, revisão 07, de 13/12/2019. 

- Evidenciado que o procedimento PR.SEG.F.005, estabeleceu como documentação obrigatória 
para os trabalhadores terceirizados os registros de PPRA, PCMSO, LTCAT, AET (Análise 
Ergonômica do Trabalho).  

- Evidenciado que a organização estabeleceu para a documentação do trabalhador antes da 
liberação dos serviços na admissão os seguintes documentos, a depende da função, como ASO, 
Ficha de EPI, Ficha de Registro, Carteira de Trabalho, Treinamentos obrigatórios por lei a depender 
da função, CNH se conduzir veículos dentro da área da Copener, AS – Análise de Segurança da 
Tarefa, Exames periódicos anuais. Para os colaboradores demitidos, a organização definiu os 
documentos necessários para atender os requisitos legais trabalhistas como cópia do ASO 
demissional, evidência da demissão e devolução do crachá da Copener. 

- Evidenciado que a organização gerencia as atividades de cumprimento da legislação trabalhista 
dos trabalhadores terceirizados de acordo com o procedimento PR.SEG.F.005, contendo as 
informações sobre o uso de equipamentos de proteção individual – EPI’, Gerenciamento de Riscos 
e Acompanhamento do Desempenho, controle do indicador de segurança, matriz de treinamento, 
controle de máquinas, veículos e equipamentos e extintor, controle de absenteísmo, controle de 
ações legais dos programas (PPRA, PCMSO, LTCAT, AET), auditoria comportamental e controle 
de funcionários. 

- Para evidência rastreável de conformidade com os requisitos legais trabalhistas no sistema de 
controle informatizado SGCom – Sistema de Gestão de Contrato, para a plataforma de saúde e 
segurança. Este sistema apresenta as informações dos trabalhadores terceirizados, com o nome do 
trabalhador, nome de empresa contratante, data de nascimento, escolaridade, endereço do 
funcionário terceirizado, nº da Carteira de Trabalho – CTPS, nº do protocolo do sistema SSO, nº do 
contrato da empresa e documentações dos funcionários. Verificado os registros de controle 
atualizados no sistema para as empresas Enflors, nº do contrato 1500A54ANT00809. Evidenciado 
o controle das informações dos treinamentos obrigatórios de integração, período de validade do 
crachá com número de validade do ASO. Para a função de trabalhador floresta, Gilmar Santana – 
Aplicação de Agrotóxicos, foi evidenciado o registro documentado do treinamento no Curso 
Manuseio e aplicação de Agrotóxico, realizado em 28 a 30 de maio de 2018. Evidenciado também o 
ASO, na validade. 

- Para a empresa Terceirizada JEMA, contrato n° 1500A54ANT00838 atividades de silvicultura, 
foram evidenciados os registros documentados no sistema SGCom – Sistema de Gestão de 
Contrato, para a plataforma de saúde e segurança. Verificado os registros de conformidade dos 
trabalhadores terceirizados, com o nome do trabalhador, nome de empresa contratante, data de 
nascimento, escolaridade, endereço do funcionário terceirizado, nº da Carteira de Trabalho – CTPS, 
nº do protocolo do sistema SSO, nº do contrato da empresa e documentações dos funcionários. 
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Evidenciado o controle das informações do tratorista Paulo Martins de Oliveira, curso de tratorista 
3/02/13 e manipulação de agrotóxicos, 20/11/15. período de validade do crachá válido até 
08/11/2019, com número de validade do ASO (8/11/19). 

 - Para a empresa Terceirizada FAPE, nº do contrato 1500A56ANT00641, foram evidenciados os 
registros documentados no sistema SGCom – Sistema de Gestão de Contrato, para a plataforma 
de saúde e segurança. Verificado os registros de conformidade dos trabalhadores terceirizados, 
com o nome do trabalhador, nome de empresa contratante, data de nascimento, escolaridade, 
endereço do funcionário terceirizado, nº da Carteira de Trabalho – CTPS, nº do protocolo do 
sistema SSO, nº do contrato da empresa e documentações dos funcionários. Verificado os registros 
de controle atualizados no sistema para a empresa FAPE Terraplenagem, com controle das 
informações do trabalhador de Operador de MotoNiveladora, Marcos Teles, com relação dos 
treinamentos obrigatórios da função na integração, treinamento de Segurança na Operação de 
Máquinas Pesadas, período de validade do crachá com número de validade do ASO, válido até 
01/10/2019.  

- Para a empresa Terceirizada COBRAS (Serviços de Terraplenagem), nº do contrato 
1200A56ANT01174, foram evidenciados os registros documentados no sistema SGCom – Sistema 
de Gestão de Contrato, para a plataforma de saúde e segurança. Verificado os registros de 
conformidade dos trabalhadores terceirizados, com o nome do trabalhador, nome de empresa 
contratante, data de nascimento, escolaridade, endereço do funcionário terceirizado, nº da Carteira 
de Trabalho – CTPS, nº do protocolo do sistema SSO, nº do contrato da empresa e documentações 
dos funcionários. Verificado os registros de controle atualizados no sistema para a empresa Cobra, 
com controle das informações do trabalhador na função de Motorista de Caminhão, José Osvaldo, 
relação dos treinamentos na integração, período de validade do crachá com número de validade do 
ASO, válido até 13/07/2018.  

- Para as atividades de Colheita Florestal, foi evidenciado os registros controlados de legislação de 
saúde do trabalhador, para a empresa Terceirizada Komatsu, nº do contrato 1500A55ANT01210, 
foram evidenciados os registros documentados no sistema SGCom – Sistema de Gestão de 
Contrato, para a plataforma de saúde e segurança. Verificado os registros de conformidade dos 
trabalhadores terceirizados, com o nome do trabalhador, nome de empresa contratante, data de 
nascimento, escolaridade, endereço do funcionário terceirizado, nº da Carteira de Trabalho – CTPS, 
nº do protocolo do sistema SSO, nº do contrato da empresa e documentações dos funcionários. 
Verificado os registros de controle atualizados no sistema para a empresa Komatsu, função de 
técnico de manutenção, Glauber Murca, com relação dos treinamentos obrigatórios da função na 
integração, período de validade do crachá com número de validade do ASO, válido até 31/10/2019. 

- Evidenciado o registro do PCMSO da empresa COBRAS Setembro /18 E JEMA Setembro/18, 
com vigência até janeiro de 2019, de acordo com os requisitos legais, emitido em janeiro de 2018, 
com validade atestada por médico do trabalho, registro CRM 11468.  

Monitoramento de Segurança do Trabalho  

No momento da auditoria existiam 36 empresas terceirizadas, sendo 10 com atuação na silvicultura 
e 26 em outras atividades: logística, colheita e estradas. Na silvicultura, a JEMA e EMFLORS 
atuam com o maior contingente. 
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Evidenciado o procedimento operacional PR.SEG.F.005 – Requisitos de saúde e segurança do 
trabalho para contratadas – florestal 13/12/2019, revisão 07. 

No crachá de identificação, evidenciado, consta a habilitação para acessar as áreas operacionais e 
é mecanismo de monitoramento do treinamento e documentação legal exigida para cada atividade 
laboral.. 

Evidenciado no SGCON –Sistema de Gestão de Contratadas, toda a documentação exigida no 
procedimento PR. SEG.F.005, exigido pela legislação, está registrada neste banco de dados.  

Realizadas consultas para diversos funcionários e verificada toda esta rastreabilidade da 
informação trabalhista, tais como: ficha ou livro de registro, ficha de EPI, OS de Segurança, AST – 
Análise de Segurança da Tarefa, ASO admissional, CTPS, CNH e cursos específicos para cada 
atividade. 

Foram realizadas também consultas por empresa, na planilha Excel Controle de Ações Legais, 
foram evidenciados: PPRA, PCMSO, AET – Análise Ergonômica do Trabalho, LTCAT – Laudo 
Técnico das condições Ambientais de Trabalho (quantificação do risco).: 

Evidenciada a disponibilidade dos respectivos documentos, em atendimento as diretrizes legais, 
PCMSO, PPRA, Análise Ergonômica do Trabalho, ASO´s, etc 

 

Princípio 2 – Critério 2.1 

Evidenciada pastas atualizadas de controle dos procedimentos nas frentes operacionais de 

silvicultura no Projeto Caboclo, município Entre Rios, talhão 09, Projeto Pimenteiras, município 

Entre Rios, talhão 11, Projeto Primavera, município Esplanada, talhão, 17, Projeto Massaranduba, 

talhão 10, município Rio Real. 

Documentação evidenciada:  

PR.FSLV.035 Medição de Variáveis Climáticas. 

FSLV.024 – Gráfico de Controle de Desvios / Não Conformidades 
PRF0033 – Controle de Mato Competição, 23/01/19. 
 
Folha de Frequência Individual – FFI 
Formulário de Controle e Transferência de Insumos em Campo 
 
Formulário de Recebimentos de Macacões – FRM (CA31881) e Botinas 

OS 8029 04/2019 

Qualidade da aplicação mecanizada de fertilizante. 

Microplanejamento de colheita, book operacional de suprimento de madeira 
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Mapa dos talhões 

Planilha de controle da temperatura dos alimentos (maio/2018) 

Boletim diário de trabalho 

Checklist da manutenção  

Diálogo diário de segurança. 

PRFLO-033 Controle de Mato Competição 23/01/19. 

Procedimento PR.FLO.054: Produção de mudas clonais – viveiro Quatis, revisão 00. 

 

Princípio 2, critério 2.2 

Verificados: 

- Plano de Manejo Florestal, Versão 06, de maio de 2017. A revisão do Plano é realizada a cada 

dois anos. 

- Evidenciado no Plano de Manejo Florestal, Versão 06, os seguintes itens: 

    - Caracterização dos recursos naturais da região (Geologia, solos, clima, hidrologia, flora, fauna) 

    - Condições socioeconômicas e perfil da áreas adjacentes (uso e ocupação do solo) 

    - Objetivos do manejo florestal, espécies manejadas, manejo florestal (Planejamento florestal 

incluindo inventário florestal, microplanejamento, geoprocessamento, pesquisa e desenvolvimento) 

    - Construção e manutenção de estradas: 10.999,17 Km de estradas gerenciadas pelo 

Procedimento PR.FLO.053 – Adequação e manutenção da malha viária florestal. 

    - Viabilidade econômica do manejo no item 2 (Apresentação do grupo) 

    - Inventário florestal descrito no item 10.3.1.1    

    - Fontes alternativas ao plano de manejo citadas no item 10.5: Programa produtor florestal 

- Responsabilidade pela elaboração do plano descrita em 1.2: Meryellen Baldim de Oliveira – 

engenheira florestal.  
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- Resumo Público do Plano de Manejo Florestal, versão 2019, contendo as atualizações e os dados 

de monitoramentos referentes ao ano de 2018. Disponível ao público no site da empresa 

www.brascell.com, na intranet e divulgados nos diálogos operacionais com a comunidade.  

- Programa SE-Sweet: Procedimento IND.010 – Treinamento e conscientização 

- Programas e projetos sociais descritos no item 12.6.4 do Plano de Manejo Florestal 

- Atividade de Colheita Florestal – Projeto Boa Vista 

- Verificado as informações de manejo florestal na atividade de Colheita mecanizada, com 
equipamentos Harvesters, no Microplanejamento - área de plantio de 164,12 ha e área total de 
737,3, Projeto Boa Vista, no Talhão 18. 
 
- Verificado as informações de idade de colheita 6 anos. clone no talhão 18, 1355, com 43,98 
hectares. Evidenciado as máquinas em operação 5 máquinas harvesters - Komatsu.  
 
- Verificado no microplanejamento área de colheita com baixo risco de impacto em APP e áreas de 
conservação segundo informações do microplanejamento, sem áreas com moradores locais nas 
proximidades das operações de colheita. 
 
- Para as atividades de colheita florestal foi verificado a planilha de aspectos e impactos ambientais 
- planilha LAIA Colheita, contendo as informações dos aspectos ambientais de consumo de 
recursos naturais, geração de resíduos sólidos, alteração da paisagem, situações de emergências 
com derramamento de óleo, geração de ruídos e emissão de gases de combustão – uso de 
combustíveis fósseis. 
 
- Verificada as informações do book operacional de suprimento de madeira, 2019, do projeto Boa 
Vista - Planejamento Operacional, emitido em 17/04/2019. Evidenciado as recomendações 
operacionais de subsolagem, declividade dos talhões, desnível lateral, atenção com os cabos de 
linhas energia elétrica, realizar operações margeando a estrada principal e formação de pilhas.  
 
- Verificado as informações de microplanejamento para as atividades de logística, rota de 
transporte, condições das estradas, relações institucionais, silvicultura e meio ambiente.  
 
- Verificado o procedimento operacional de colheita, PR.FLO.013, atualizado em 01/05/2018, que 
estabelece os critérios e parâmetros para as atividades de colheita florestal, com corte, 
descascamento e baldeio, visando cumprir metas operacionais e preservação do meio ambiente. 
 
 

Atividade de Silvicultura – aplicação de fertilizantes de manutenção mecanizada – 1º ano. 
Projeto Pimenteira – Talhão 05. 

- Verificado o controle das atividades de adubação mecanizada no Talhão 05 do projeto Pimenteira, 
operando com 2 máquinas de trator de pneu ETTP-105 e ETTP-53, pela empresa EPS Emflors. A 
Emflors apresentava uma frente de trabalho com 3 máquinas com 3 operadores de Trator de Pneu 
e 2 motoristas, sendo um para o caminhão de estoque de fertilizante N-P-K e outro motorista para o 
transporte dos trabalhadores florestais, veículo Dobló – Fiat. 
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- Verificado o controle dos registros dos aspectos ambientais significativos de acordo com a 
documentação da planilha LAIA – Silvicultura – PL.FLO.003, atualizada em 08/11/2018.  

- Evidenciado o controle da informação com a Ordem de Serviço do SGF, nº 8039, para o prestador 
de Serviço Emflors, para o projeto Pimenteira, talhão 005-01, com 48.82 ha., com código de 
operação 20139 – Adubação de Manutenção Mecanizada 400kg – 1º ano. Verificado o registro 
controlado com a dosagem da aplicação de fertilizante NPK 10-00-30, com dosagem específica 
para o talhão 05 de 350Kg/ha. 

- Verificado no local de aplicação do talhão 5 o procedimento operacional PR.FLO.041, com data de 
atualização de 13/03/2018. Verificado as ações de controle operacional com registro da qualidade 
de aplicação de fertilizante FSLV.019 – Controle da Qualidade de Aplicação Mecanizada de 
Fertilizante, para equipe 41 – Emflors, no dia 30/04/2019, contendo as informações sobre o nome 
do projeto Talhão 03 – área 31,5, máquinas ETTP 105 e ETTP 53, para aplicação de 350Kg/ha de 
NPK.  

- Verificado na planilha de controle de aplicação e verificação da qualidade, valores dentro dos 
desvios permitidos oscilando em cerca de 0,02% até 2,8%, ou seja, dentro da faixa permitida de 5% 
de variação. 

Aplicação de herbicida mecanizado e colheita, nos projetos Pancada Grande e Santo André 

Aplicação de herbicida: 

Referida atividade sendo realizada pela empresa terceirizada – JEMA. Produto pré emergente que 

estava sendo aplicado – Tordon XT. 

O mesmo é aplicado nas entre linhas antes do início do preparo de solo. 

Através da entrevista com o Trabalhador Rural – João Aparecido Lima da Jema, o mesmo 

demostrou conscientização da aplicação, conforme orientação do procedimento da Copener, bem 

como quanto a distância das áreas de mata nativa e quando houver animais na área, a aplicação é 

suspensa. 

Checado também, o uso adequado de EPIs, sendo que o mesmo são direcionados para lavanderia 

credenciada da Copener, ou seja, após o uso nenhum uniforme e/ou EPI, potencialmente 

contaminado é levado para a residência dos trabalhadores; 

- Colheita 

Referida atividade sendo realizada por funcionários próprios, com equipamento Harvester. 

Evidencias coletas: 
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- Laudo de potabilidade de água consumida em campo, a qual é retirada na sede da 

Copener/Bracell – N.984/2018 e N.023/2019, cujos resultados estão satisfatórios, conforme os 

parâmetros previsto na Portaria do Ministério da Saúde Nº05/2017; 

- Cartões de pontos e respectivos pagamentos das matrículas, abaixo, de acordo com o Acordo 

Coletivo vigente 2018/2019: 

Matrículas: 983; 873; 645 e 435. 

Em tour na área, foi possível evidenciar as Áreas de Preservação Permanentes e Reserva Legal, 

as quais estavam em bom estado de conservação. 

 
 

Princípio 2 – Critério 2.3 

Viveiro Florestal: 

Situado no município de Entre Rios, BA, o viveiro florestal Quati está localizado em uma área de 

11,20 ha e área de produção de 57.552 m2. A sua capacidade é para 24.000.000 de mudas/ano 

tendo sido produzidas em 2018 aproximadamente 12.000.000 de mudas de eucaliptos (clones 

urograndis principalmente). A estrutura física é composta de: galpão central; mini jardim clonal; 

escritórios, refeitórios e guarita; galpão de seleção; galpão de expedição; central de irrigação e 

atividades de manutenção.    

- Procedimento PR.FLO.054: Produção de mudas clonais – viveiro Quatis, revisão 00. 

- Registro de treinamento no Procedimento PR.FLO.054: Produção de mudas clonais, de 

09/08/2018. 

- Registros de produção de estacas: data, material genético, lote e quantidade de estacas. 

- Registros de seleção de mudas: Data, local, material genético, quantidade separada por tamanho, 

aproveitamento (quantidade selecionada/descartada). 

- Registros de expedição de mudas: Data, cliente, romaneio/NF, lote, tipo, destino (regional, projeto, 

talhão, hectares). 

- Termo de Compromisso de Responsabilidade Ambiental – TCRA para produção de mudas na 
fazenda Quatis, assinado com o IMA em 23/02/2011  
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Transporte de madeira 

Projeto Sergipe, Jandaira, BA. O carregamento é realizado por 02 gruas carregadeiras (contratado 

JD Rosa Transportes e Serviços Florestais); 03 trabalhadores na equipe. 

- Mapa de localização das pilhas no projeto Sergipe. 

- Área de vivência: barraca de lona, mesa e cadeiras, água para higienização, sabão, papel toalha, 

água potável, banheiro químico, coletor de resíduos.  Checklist diário da área de vivência. 

- Mapa de pontos homologados para coleta de água potável suplementar, Kit de primeiros socorros, 

maca. 

- Refeição proveniente de restaurantes da região; planilha de controle de temperatura de alimentos 

quentes do período de 01 a 30/04/2019 

- Banner com mapa de riscos da atividade e EPIs necessários 

- Procedimento PR.FLO.051: Transporte e carregamento de madeira, Ver.10. Lista de presença na 

revisão do procedimento. 

- Caderno do Diálogo diário de segurança – DDS e ginastica laboral 

- Planilha de levantamento de aspectos e impactos ambientais da logística florestal 

- Ficha de carregamento de madeira – máquina JDR 34 e JDR 31 de 29/04/2019  

- Caminhão Tri Trem placa QIX4861: Autorização Especial de Transito AET 10460/2019E emitida 

pelo DENIT; RENAVAM 2019 emitido pelo DETRAN/SC; CNH categoria E do motorista Givaldo 

Silva, válida até 07/09/2022. 

- Grua Carregadeira CAT 320 D2 FM número DR34: Selo de vistoria Copener 3989; checklist diário 

da grua de 01/05/2019; mapa do projeto; ficha de carregamento de madeira/máquina JDR34 de 

01/05/2019; boletim de entrada de madeira 6000015 para o caminhão placa QIX4861. 

Roçada Manual pós plantio 

Projeto Lagoa de Baixo, Rio Real, BA. A atividade de roçada manual é realizada por 46 pessoas 

utilizando foice para execução do serviço. EPIs obrigatórios: Luva pigmentada, botina, perneira, 

capacete, touca árabe, óculos, uniforme. 
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- Área de vivência: barraca de lona, mesa e cadeiras, água para higienização, sabão, papel toalha, 

água potável, banheiro químico, coletor de resíduos.  Checklist diário da área de vivência. 

 - Mapa de pontos homologados para coleta de água potável suplementar, Kit de primeiros 

socorros, maca. 

- Refeição proveniente da residência de cada funcionário. Disponibilizado o marmitex e sacola 

térmica para transporte. 

- Banner com mapa de riscos da atividade e EPIs necessários 

- Procedimento PR.FLO.033: Controle de mato competição, Ver.11. A roçada é realizada na linha e 

entre linhas de plantio para aplicação manual de herbicida antes do primeiro e segundo trato, 

visando evitar derivas. A inspeção do serviço é visual, não sendo necessário nenhum registro de 

campo nesta etapa.  

- Caderno do Diálogo diário de segurança – DDS e ginastica laboral 

- Planilha de levantamento de aspectos e impactos ambientais da silvicultura (controle de plantas 

daninhas). 

- Ônibus para transporte dos funcionário placa KZI 3298: etiqueta de vistoria Copener 4459; 

RENAVAN DETRAN/BA 2018; CNH AD do motorista Cristiano Santos, válida até 26/04/2022.   

Colheita  

Visitado o Projeto Alcobaça, município de Entre Rios, talhão 13. 

O intervalo entre o corte e a retirada da madeira é de 90 dias. A madeira é toda descascada no 
campo. Operação ocorre 24 horas por dia em 2 turnos. Colheita totalmente realizada com recursos 
próprios. Apenas a manutenção é terceirizada pela Komatsu..  

Visitado o módulo FW, dedicado apenas operação de baldeio. No talhão 13, a área está em termino 
de processamento e no momento da auditoria existiam  9 forwarders Komatsu em operação. O 
diâmetro mínimo dos toretes é de 4 cm e o comprimento de 6 metros. Visitado o trailer operacional, 
composto de área de vivência, escritório, banheiros e almoxarifado. Envio dos BDTs foi substituido 
pela implantação do sistema Maxiexplorer nas máquinas de campo, viabilizando a captação e 
transmissão direta das informações em aplicativo desenvolvido na Copener pelo celular dos 
encarregados / supervisores e enviados para a base. 

Evidenciados: gestão a vista, tambores identificados da coleta seletiva, microplanejamento de 
colheita, book operacional de suprimento de madeira , mapa dos talhões, planilha de controle da 
temperatura dos alimentos (maio/2018),boletim diário de trabalho, checklist da manutenção e 
diálogo diário de segurança. Evidenciado também kit de primeiros socorros, maca, e colete cervical. 
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Vistoriada área de estocagem em campo (Komatsu) lubrificantes, devidamente identificada, coberta 
e com bacias de contenção. 

Evidenciada a disposição de informações de segurança do trabalho, alerta contra animais 
peçonhentos, política ambiental, informações de procedimentos operacionais e uso de EPI’s.  

Entrevistado 1 operador de forwarder (HRV76), n.31, devidamente habilitado e sensibilizado em 
relação a questões ambientais Evidenciados: bacia de contenção, luzes e sinais sonoros, check list 
da máquina e BDT. Relatou ter realizado DDS.  

Aplicação de herbicida primeiro pós plantio  
 
Projeto Caboclo, município Entre Rios, talhão 09, Jema Relforestamento.  
 
Equipe composta por 20 funcionários, sendo 2 tratoristas, todos devidamente uniformizados e com 
todos os EPI´s necessários. 
Todos os funcionários fazem exames de sangue anuais para verificar se existe alguma 
contaminação. 
Entrevistados 2 trabalhadores florestais, 1 tratorista e o encarregado da JEMA, todos com EPI´s, 
área de vivência, com gestão a vista, banheiro, coleta seletiva, pasta de procedimentos 
operacionais, local específico para estocagem das marmitas, kit de primeiros socorros, com relação 
da validade, maca. Evidenciados:  ordem de serviço , caderno de DDS, FISPQ, pasta com todos os 
ASO´s, lista de presença de treinamento operacional, ordem de serviço de segurança e saúde do 
trabalho, de todos os colaboradores, mapa de risco ambiental, DIGA – Diálogo Ambiental, Plano de 
Emergência Ambiental, ginástica laboral, Mapa de Riscos Ambientais, água para higienização e 
água potável suplementar. Usam herbicida SCOUT 2,5 kg/ha.  

Inspecionados trator, verificados a sinalização sonora e toda a iluminação de segurança, extintor, 
pá e bandeja de contenção de óleos e lubrificantes. Check list diário das máquinas e CNH do 
condutor. Verificado método de amostragem do controle de qualidade utilizada na pulverização e o 
método de dosagem. 
Evidenciada equipe aplicando herbicida 
 
 
Projeto Areal, município Entre Rios, talhão 09, EMFLORS - Empreendimentos Florestais Ltda.  
 
Equipe composta por 47 funcionários, todos devidamente uniformizados e com todos os EPI´s 
necessários. 
Todos os funcionários fazem exames de sangue anuais para verificar se existe alguma 
contaminação. 
Entrevistados 2 trabalhadores florestais, 1 tratorista e o encarregado da empreiteira, todos com 
EPI´s, área de vivência, com gestão a vista, banheiro, coleta seletiva, pasta de procedimentos 
operacionais, local específico para estocagem das marmitas, kit de primeiros socorros, com relação 
da validade, maca. Evidenciados:  ordem de serviço, caderno de DDS, FISPQ, pasta com todos os 
ASO´s, lista de presença de treinamento operacional, ordem de serviço de segurança e saúde do 
trabalho, de todos os colaboradores, mapa de risco ambiental, OS n. 8031, controle de lavagem de 
conjunto hidro-repelente e botinas, FISPQUI, nota fiscal do herbicida, DIGA – Diálogo Ambiental, 
Plano de Emergência Ambiental, ginástica laboral, Mapa de Riscos Ambientais, água para 
higienização e água potável suplementar. Usam herbicida SCOUT 2,5 kg/ha.  
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Área devidamente sinalizada Inspecionados trator New Holland , verificados a sinalização sonora e 
toda a iluminação de segurança, extintor, pá e bandeja de contenção de óleos e lubrificantes. 
Check list diário das máquinas e CNH do condutor. Verificado método de amostragem do controle 
de qualidade utilizada na pulverização e o método de dosagem. 
Evidenciada equipe aplicando herbicida e também o abastecimento das bombas costais. 

 

Plantio 
 
Projeto Primavera, município Esplanada, talhão 17, Jema Reflorestamento  
 
Evidenciada equipe operacional em atuação com 48 colaboradores, sendo 42 trabalhadores 
florestais , 3 encarregados, 1 tratorista, 1 ajudante e 1 motorista. 
No viveiro de espera foram identificados 5 trabalhadores, retirando as mudas dos tubetes. No 
campo: 2 fazendo o balizamento (marcação das covas), 21 funcionários realizando a abertura de 
covas, 13 plantando com matracas. 
 
Atividade sendo executada em tempo seco. Plantio manual usando matracas e marcador de 
distância entre covas. Terreno bem preparado.  
 
Evidenciada OS 6846, 5/ 2018. 
Fazem a programação semanal (evidenciada programação semanal da atividade de 21 a 
26/5/2018. Verificado pasta de mapas, procedimentos, kit de primeiros socorros. 
Entrevistados, encarregados e 4 trabalhadores florestais. 
Marmitas devidamente acondicionadas em recipientes térmicos e água potável captada em pontos 
homologados. 
 

Adubação mecanizada de manutenção – 1.ano 
 
Projeto Massaranduba, município Rio Real talhão 03  
 
Evidenciada a atividade da adubação mecanizada sendo realizada por 3 tratores com adubadeira, 
da prestadora Jema Reflorestamento e 1 caminhão Munck  com pega bag. Verificado método de 
amostragem da aplicação do adubo (controle de qualidade), dosagem de aplicação. 400 kg/há do 
fertilizante 10:00:30.  
Entrevistado o encarregado, todos com EPI´s, área de vivência, com gestão a vista, banheiro, 
coleta seletiva, procedimentos operacionais, kit de primeiros socorros, na validade, maca. 
Evidenciados:  ordem de serviço do SGF, caderno de DDS, pasta com todos os ASO´s, lista de 
presença de treinamento operacional, ordem de serviço de segurança e saúde do trabalho, de 
todos os colaboradores, placas de advertência da aplicação de herbicidas, mapa de risco 
ambiental, PPRA, PCMSO, FISPQUI, DIGA – Diálogo Ambiental, Plano de Emergência Ambiental, 
ginástica laboral, Mapa de Riscos Ambientais, água para higienização e água potável suplementar. 

Evidenciados também: nota fiscal do NPK 10:00:30, 15.000 kg, formulário d econtrole e 
transferência de insumos no campo, gráfico de controles de desvios (admitido desvio máximo de 
5%. Entrevistado o encarregado  e o tratorista, verificadas a sinalização sonora e toda a iluminação 
de segurança, extintor, pá  e bandeja de contenção de óleos e lubrificantes. Check list diário das 
máquinas e CNH do condutor 
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Programas de Treinamentos  

Evidenciado a sistemática de estabelecimento de necessidade de realização de treinamentos, 

visando o aprimoramento de mão de obra (incluindo gestores, contratantes, empregados e 

proprietários) em manejo florestal sustentável, com o objetivo de: capacitação profissional dos 

trabalhadores; diminuição do número de acidentes de trabalho; diminuição de ocorrências que 

coloquem em risco a integridade dos ecossistemas; existência de ações que incentivem programas 

de saúde junto às populações locais; existência de medidas para conservar ou aumentar a 

biodiversidade e promover a conectividade ecológica em nível de paisagem; evitar doenças e 

acidentes de trabalho; minimizar as ocorrências em impactos ambientais negativos;  

A organização estabeleceu 3 níveis de programas de treinamento divididos em treinamento 

mandatórios legais, treinamentos comportamentais e treinamentos técnico-operacionais. 

Evidenciado que a organização elaborou o PGT - Programa Geral de Treinamento 2019 -, contendo 

os treinamentos legais, desenvolvimento e capacitação e dos procedimentos e instruções técnicas;  

Para os treinamentos mandatórios legais, foram evidenciados a realização de treinamentos em 

CIPA, NR-10 e NR-31, Inflamáveis e Combustíveis, manipulação de agrotóxicos, MOPP, operação 

com movimentação de cargas, operações de 

Evidências objetiva – Treinamentos realizados dos colaboradores: 

- Rodrigo Barreto da Silva Santos – Operador de Harvester – NR31- Operador de Máquinas, 

realizado em maio/2017; 

- Israel Silva dos Santos  – Operador de Harvester – NR31- Operador de Máquinas, realizado em 

abril/2018; 

- Vando Silva – Trabalhadora Rural (Viveiro) – NR31, realizado em janeiro/2019; 

- Carlos Augusto de Santos Souza - Operador de Harvester – NR31- Operador de Máquinas, 

realizado em maio/2017; 

- Henrique da Garça Silva - Operador de Harvester – NR31- Operador de Máquinas, realizado em 

maio/2017. 

 

Princípio 2 – Critério 2.4 
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Evidenciada a sistemática de rastreabilidade, conforme previsto no MAN 01 – Mnual de Cadeia de 

Custódia, Versão 03. 

Pontos Críticos de controle: 

As atualizações do cadastro ocorrem conforme PR.FLO.056. O cadastro florestal possui 
todas as informações geoespaciais e tabulares do uso e ocupação do solo das áreas 
próprias da BSC e Copener, além das áreas fomentadas/arrendadas. 

 
Todas as áreas estão classificadas como certificada ou não certificada (controlada). Essa 
informação é considerada na geração da nota de transporte (ordem de busca) e geração 
de relatório para o faturamento da venda madeira em pé. 
 
O carregamento de madeira no campo é realizado conforme PR.FLO.051 (Transporte e 
carregamento de madeira). A madeira colhida é transferida para a fábrica da BSC 
(empresa do mesmo grupo) por meio de transporte rodoviário. O documento de transporte 
que acompanha a carga é a ordem de busca que é gerada na fábrica e entregue ao 
motorista no momento do descarregamento da carga.  
A ordem de busca permite rastrear a origem da madeira em nível de projeto e talhão. O 
sistema informatizado (SGF) está ligado ao cadastro florestal que possui as informações 
sobre todas as áreas inseridas no escopo da certificação e as informações sobre a colheita 
e transporte de madeira. Dessa forma, a ordem de busca referente às áreas inseridas no 
escopo possui a seguinte declaração no campo “observações”: 

 
“Madeira proveniente de unidade de manejo florestal, 100% CERFLOR certificado, 

BR019254-1.” 
 

No momento do carregamento o operador da máquina deve verificar a ordem de busca 
antes de iniciar o carregamento, conferindo as informações de projeto e talhão. Se houver 
qualquer informação incorreta, os supervisores de transporte devem ser consultados para 
repassar orientações. 

 
Em algumas situações em virtude de problemas de acesso às áreas, o carregamento pode 
ser deslocado para um novo projeto. Nessa situação o operador deverá proceder à 
correção manual da informação “projeto” e “talhão” no campo específico da ordem de 
busca. 
 
Visando elucidar o cadastro na base florestal, bem como a rastreabilidade, foram evidenciados os 

Boletins de Entrada de Madeira na fábrica, conforme abaixo: 

Número: 639272 – data de emissão: 07/01/2019 – projeto Sergipe; 

Número: 638846 – data de emissão: 04/02/2019 – projeto Boipeba; 

Número: 638798 -  data de emissão: 04/01/2019 – projeto Lagoa de Baixo. 
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Princípio 3 – Critério 3.1 

Pesquisa e material genético 

- A empresa mantém um Centro de Tecnologia florestal, localizado na fazenda Salgado, em 

Inhambupe, BA, que atua em 03 grandes áreas distintas: melhoramento genético, pragas e 

doenças, solos e nutrição. Como resultados o melhoramento genético vem desenvolvendo uma 

espécie mais resistente a seca e que se preste a fazer celulose solúvel; laboratório de inimigos 

naturais visando reduzir aplicação de produtos químicos; equipe de monitoramento de solos 

visando reduzir o uso de máquinas no plantio. 

- “Programa de Melhoramento Genético” (ampliação da base genética) desenvolvido a partir de 

2006 visando produção celulose solúvel a partir de testes de progênie e testes clonais.    

- A empresa atua a 40 anos na região norte da Bahia e construiu o programa de melhoramento 

genético por sua experiência própria pois não havia na região experiência previa ou referencial.    

- O programa de melhoramento genético inclui a avaliação continua de material genético alternativo 

e a introdução de novos materiais. Como exemplo é desenvolvido a introdução de procedências e 

variedades do gênero Corimbias (Citiodora, Maculata,  Toreliana, Variegata, etc...) e outras 

espécies de eucaliptos.  

- A empresa não trabalha com pesquisas ou utiliza em seus plantios organismos geneticamente 

modificados. 

 

 

Princípio 3 – Critério 3.2 

 

Estudos de Conversão 

 

As áreas da Copener são anteriores à 2008 e não houve conversão de áreas após este período. Não 

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

Evidenciado o laudo de avaliação de conversão usando como data de corte 1994: Fornecimento de 

Serviço Especializado de Mapeamento da Cobertura Vegetal no ano de 1994 e Análise Multitemporal 

com Imagens do Sensor TM do Satélite Landsat 5. (17/10/2013) elaborado pela empresa Geopixel. 
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Monitoramento e identificação de espécies da flora e fauna endêmicas, raras ou ameaçadas de 

extinção são detalhados no critério 3.4 deste relatório. 

 

Restauração de Áreas Degradadas 

Cronograma – plano plurianual de recuperação de áreas degradadas (2015 a 2018). No total, são 

773 ha para recuperar até 2028. Problemas identificados como processos erosivos e áreas de solo 

exposto. Anualmente, são realizadas vistorias em 50 há para identificação da origem do problema e 

ações corretivas necessárias.  

Relatório de Monitoramento de PRADs 2019. Avaliadas as áreas trabalhadas em 2016, 2017, 2018, 

somando 56 polígonos monitorados.  Indicadores de recuperação: crescimento das mudas (h), 

mortalidade e percentual de falha, cobertura do solo e processos erosivos.  A cada mo nitoramento, 

são tomadas 3 parcelas de 10 x10m e avaliados os parâmetros. Evidenciadas fichas de campo de 

Piranji B, plantio de nativas em 2018. Até o momento, foram realizados PRADs para 200ha, sendo 

142 há de regeneração natural, e 58 há com plantio de essências nativas. Estes 200 há são 

monitorados por 7 anos, onde espera-se seu restabelecimento. Evidenciadas fichas de 

monitoramento de restauração do Projeto Massaranduba, de jan/2019, onde a altura média das 

mudas foi de 78 cm, média de sobrevivência 90%, sem a presença de processos erosivos.  

 

Visita nas seguintes áreas de Restauração: Projetos Massaranduba (plantio de nativas em 2018) 

Pati (plantio de nativas em 2016), Conselheiro (retirada de exóticas em 2016). 

 

 

Princípio 3 – Critério 3.3 

Incêndios Florestais: 

- Procedimento PR.FLO.029: Prevenção e controle de incêndios florestais, Ver.07 Cita as 

campanhas de prevenção, pontos de captação de água, aceiros, proteção de pilhas de madeira. 

- A Copener possui 16 torres de vigilância florestal distribuídas em suas fazendas contendo 

goniômetro, binoculo e rádio de comunicação.  

- Folder de divulgação de campanha de combate a incêndio contendo telefone 0800 pra contato de 

ocorrências; Kit de prevenção de incêndios contendo: sacola, boné, camiseta, chaveiro, imã de 

geladeira (distribuído às comunidades) 
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- Registro de Ocorrências de Incêndio (mobilização, deslocamento e combate) entre fevereiro e 

março de 2019: 08 eventos 

- Relatório de Incêndio Florestal – RIF: Projeto Conde em 11/02/19; Ata de combate a incêndios: 

Projeto Conde em 11/02/19. 

- Mapa de Outorga das propriedades rurais contendo os pontos de captação de água licenciados. 

- Relatório da 15 reunião de trabalho do Comitê Comunitário de Segurança Florestal, realizado em 

30/11/2017 em Alagoinhas, BA.   

- Relatório do Curso de Formação de Brigada de Incêndios Florestais, realizado na fazenda Quatis 

em agosto de 2018 com 34 horas/aula. Lista de participantes (67 alunos aprovados). 

- Certificados de aprovação no Curso de Treinamento de Brigada de Incêndios Florestais: Eveílson 

Magalhaes dos Santos, Ofir do Espirito Santo Fonseca Junior, Rafael Lima Bispo. 

 

Pragas e doenças 

- Procedimento PR.FLO.036: Proteção Florestal, Ver 04. Diagnóstico/monitoramento de pragas e 

doença, análise de pré surto, tomada de decisão (controle biológico e/ou químico), resultados. 

Principais pragas são lagartas desfolhadoras, besouro desfolhador, psilidium, vespa da galha e 

percevejo bronzeado. As principais doenças são ferrugem, murcha de ceratocystes, e mancha de 

cilindrocladim.    

- Guia de Identificação de pragas e doenças do eucalipto na Copener Florestal: Diagnóstico de 

campo. Ë distribuído aos colaboradores operacionais visando a identificação de pragas e doenças. 

- Monitoramento: Controle de armadilhas luminosas instaladas em visando análise de pré surto 

(Mariposas que são a forma adulta da lagarta desfolhadora. Monitoramento de lagarta desfolhadora 

in loco (plantios entre 02 e 04 anos) 

- A minimização do uso se produtos químicos no controle de pragas e doenças, em especial da 

lagarta desfolhadora, é realizado pelo controle biológico usando seus inimigos naturais, na 

sequência: Podisos nigrispinus (hemíptera predador); palmistichus elaeises (parasitoide); 

pulverização com Dipel (bactéria). A partir de uma tabela de nível de danos (escala fotográfica) é 

definido a necessidade ou não de intervenção química (> 50% de dano). 



 

Relatório de Auditoria – CERFLOR Manejo Florestal – Rev.01                 55/93                                                                             19 de Agosto de 2017 

- Relatório anual de pesquisa e desenvolvimento - 2018, trazendo os principais resultados e 

indicadores de pesquisa e desenvolvimento visando o controle de pragas e doenças.    

 

Princípio 3 – Critério 3.4 

Programa de Monitoramento de fauna e flora 2018 

FAUNA – cerca de 600h de monitoramento em 2018. 

Monitoramento de anfíbios, répteis, mamíferos e aves em áreas naturais, áreas de plantio e áreas 

de transição. 

Monitoramento de Flora – parcelas fixas e transectos. Em 2018, foram realizados levantamentos 

florísticos nos 3 ecossistemas. 

 

Objetivos específicos: inventários de fauna e flora, caracterizar estruturas das comunidades, 

identificar possíveis impactos, propor medidas de mitigação , compensação/manejo, identificar spp 

raras, endêmicas e exóticas e ameaçadas. 

 

- 08 Áreas de estudo, que são monitoradas desde 2016, sendo: 2 na caatinga, 2 nas áreas cerrado, 

4 em áreas de mata atlântica: 

AAVC Sto André- Enclave de cerrado; Projeto Bonfim – cerrado 

Projeto Olhos d´água; Fazenda Raiz – caatinga 

Projeto Cachoeira, Projeto Sergipe, AAVC Faz Jaboticaba, RPPN Lontra (Posto Avançado da 

Reserva da Mata Atlântica) – Mata Atlântica 

 

Herpetofauna – métodos parcelas e transectos, identificação visual, encontros oportunos. 

Frequência: Duas campanhas anuais, estação seca e chuvosa.  

 

Mastofauna – câmera-trap, rastros (pegadas e fezes), programa de avistamento de fauna 

(funcionários). 

 

Avifauna – censo por ponto, transecto, playback. 

 

Resultados evidenciados para os estudos de 2018.  

- Projeto Santo André: Herpetofauna não alterou o resultado significativamente em relação ao ano 

anterior, embora tenha sido realizado o corte dos reflorestamentos de eucaliptos no ano passado. 

Mastofauna com a presença de animais generalistas. Avifauna evidenciado. 
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- Projeto Bonfim: Herpetofauna apresentou melhores resultados em 2018, sendo 9 registros de 

novas espécies. Mastofauna com a presença de animais generalistas. Avifauna evidenciado, 

grande número de registros, com avistamentos também nas áreas de plantio.  

- Projeto Olhos D´água: Maior diversidade de anfíbios encontrada nas bromélias tanque. 

Mastofauna com a presença de animais generalistas. Maior diversidade de aves entre as fazendas 

analisadas. 

- Faz Raiz: presença de duas espécies mais exigentes em termos de umidade. Mastofauna com a 

presença de animais generalistas. Maior riqueza encontrada nas áreas de transição entre 

vegetação nativa e reflorestamento de eucalipto.  

- Projeto Cachoeira: Alta biodiversidade em relação à outros ecossistemas. Presença de 

bioindicador papa vento (Anolis fuscoauratus). Presença Avifauna evidenciado. 

- Projeto Sergipe: Presença de bioindicador papa vento (Anolis fuscoauratus e A. punctatus). 

Presença de maior diversidade de mamíferos em relação aos outros ecossistemas. Presença de 

mamíferos em perigo de extinção (primata). Avifauna evidenciado.  

- Projeto Jaboticaba: 8 novos registros de répteis. Presença de bioindicador (Enyalius bibronii). 

Mastofauna com a presença de animais generalistas. Não há reflorestamento no projeto jaboticaba, 

amostragens realizadas nas redondezas para verificar áreas antropizadas. Presença de urubu rei 

(Sarcoramphus papa). 

- Faz Lontra: 66% spp endêmicas. Presença de bioindicadores e espécies raras (Hypsiboas 

exastis). Local onde o uso da câmera trap obteve maiores resultados. Não há reflorestamento na 

Faz Lontra, amostragens realizadas nas redondezas para verificar áreas antropizadas. Presença de 

aves ameaçadas de extinção.  

 

De forma geral, o programa de avistamento de fauna apresentou ótimos resultados desde 2016. Os 

projetos Sto André e Aramari apresentaram maiores resultados. A AAVC do projeto Sto André 

funciona como uma espécies de ilha entre os reflorestamentos. Os projetos Areal e Crumay 

localizam-se próximos da RPPN Lontra, e também apresentaram bons resultados. Nos 

avistamentos realizados pelos funcionários,  

 

FLORA 

Monitoramento dos 08 locais descritos no monitoramento de fauna. Nas áreas de cerrado ou 

caatinga, não foram encontradas espécies ameaças de extinção. Nos projetos de mata atlântica 

foram encontradas espécies vulneráveis, como o Euterpe edulis. A AVVC da Faz Jaboticaba, foi o 

local com maior riqueza de espécies da flora. Faz Lontra apresentou espécies ameaçadas de 

extinção (piaçava - Attalea funifera). 
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Evidenciado resumo dos resultados e análise crítica dos mesmos. Índices de diversidade de 

Shannon- Wiener foram maiores na RPPN Lontra. Destaque também para o Projeto olhos d´água 

(caatinga) nos índices de diversidade. Espécies ameaçadas também avaliadas em todas as áreas. 

 

Ações Mitigadoras e Conservativas: combate a caça e pesca, ações educativas, programa de 

educação ambiental e comunicação, placas de proibido caça e pesca, programa de avistamento, 

incentivo e fomento e pesquisa científica. Programa de resgate de fauna silvestre está previsto para 

início ainda no ano de 2019. 

 

Em 2019, estão previstas melhorias e atualizações. Novos colaboradores foram adicionados ao 

grupo de trabalho da Bracell. Os levantamentos ambientais deverão analisar mais profundamente 

os impactos do manejo florestal. Ao longo dos últimos anos, foram publicados artigos científicos, 

resultados dos monitoramentos de fauna e flora nas áreas da empresa. A equipe de meio ambiente 

também participa ativamente de eventos de discussão científica, como simpósios. 

 

Visita nas seguintes áreas de monitoramento de fauna e flora: Projeto Jaboticaba e Sergipe. 

 

Princípio 3 – Critério 3.5 

 

Verificado que a atividade de erradicação de exóticas vem sendo realizado de maneira eficiente nas 

áreas vistoriadas – Projeto Conselheiro.  

 

Evidenciado Procedimento PR.FLO.018 ver 6 – Recuperação de áreas de degradadas e planos de 

erradicação de exóticas. 

 

Evidenciado o Plano de Erradicação de Exóticas (2015-2030) – cronograma de retirada. Até o 

momento, foram realizadas 3.045 ha foram cobertos pelas atividades de erradicação. Além disso, 

foi feito repasse em 1.146 ha. Em 2019, é prevista a erradicação em 837 ha.  

A cada 3 anos, é feito repasse nas áreas. O monitoramento avalia as áreas em 4 níveis de 

infestação, conforme número de indivíduos/há. Indicador avaliado através de 10 parcelas de 1 há 

cada. Retirada de exóticas realizada por empresa terceirizada Migrar Soluções Ambientais, relatório 

de nov 2018, projeto Cachimbo. 723 há executados. 
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Todos os mapas operacionais contemplam as áreas de preservação permanente e reservas legais, 

bem como áreas de especial significado – RRPN ou AAVCs. 

 

Os procedimentos operacionais de colheita e silvicultura abordam práticas conservacionistas. 

 

 

Princípio 3 – Critério 3.6 

Evidenciado a sistemática de segurança patrimonial, conforme previsto no procedimento 

PR.SEG.PAT.002 – Ocorrências patrimoniais, Revisão 07. 

Este procedimento tem como objetivo padronizar as ações dos vigilantes, funcionários próprios e 

terceiros,  visando à eficácia das atitudes a serem tomadas diante de qualquer ocorrência, a 

exemplos de roubos, furtos, caça predatória, desmatamento de reserva legal, invasões, presença 

de gado na área própria, acidentes com ou sem vítimas e incêndios, que porventura se evidenciem 

nas áreas da empresa. 

Em caso roubo e/ou furto de madeira, bem como caça e/ou pesca em local proibido, por ser área 

de conservação ambiental, o vigilante procura identificar evidências para uma possível investigação 

Policial. Sempre que possível, fotografar o local (madeiras cortadas e guardadas, talhões cortados 

e outros) e efetuar uma busca nas áreas adjacentes, objetivando a recaptura do patrimônio furtado, 

bem como a presença de suspeitos na área. Além disto, informar de imediato a Segurança 

Patrimonial, indicando o local exato do fato observado. Feito isso, deslocar, após devidamente 

autorizado, a Delegacia de Polícia para o Registro de Ocorrência e entregar à Segurança 

Patrimonial, os documentos do Registro Policial, bem como o relatório das ações realizadas. 

Intensificar o patrulhamento no local e estar pronto para apoiar a equipe de resgate da madeira 

encontrada. 

Em campo, foi possível evidenciar placas de proibição de pesca e caça, devidamente sinalizada. 

Além disto, foi entrevistado o vigiliante Sr. José Jorge Alves Fernandes, da empresa contrata para a 

vigilância patrimonial – ESBA – Empresa de Segurança da Bahia. 

Indicadores de flagrantes e/ou indícios de caça e/ou pesca em 2019: 00 

Indicadores de flagrantes e/ou indícios de roubo/furto de madeira em 2019: 34m3 de madeira. 
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Princípio 4 - critério 4.1. 

Planejamento Florestal 

O planejamento do abastecimento de madeira tem como objetivo fornecer direcionadores para a 

operação florestal assim como apoiar a gestão da cadeia de abastecimento de madeira da 

indústria.  

O modelo adotado na Copener tem estrutura hierárquica e é composto por dois níveis integrados 

de planejamento: o planejamento florestal de longo prazo (LP), que trata decisões e restrições no 

nível estratégico e o de curto prazo (CP) no nível operacional, e se divide em: planos operacionais 

de: viveiro, silvicultura, colheita, baldeio e transporte. 

Planejamento Florestal de Longo Prazo  

O planejamento florestal de longo prazo trata decisões e restrições ao nível estratégico e tem como 

principal objetivo abastecer a unidade consumidora em quantidade e qualidade demandada, 

atendendo aos princípios legais, sociais, ambientais e econômicos.  

Para isso, considera o sistema de produção, premissas e restrições. Anualmente, todas as bases 

de dados, premissas e restrições são atualizadas e então é gerada a alternativa base para 

elaboração dos planos operacionais. As principais informações são: base de cadastro, ocorrências 

florestais, inventário florestal e projeção florestal, custos e rendimentos operacionais, restrições de 

acesso, plantio e transporte, produção de celulose, capacidades máximas e mínimas operacionais, 

entre outras. 

Objetivos típicos do planejamento de longo prazo são: dimensionamento da área florestal, 

recomendação do manejo florestal a ser adotado, definição sobre fomento florestal e compra de 

madeira de terceiros, definição do período de corte, garantia de atendimento das grandes restrições 

sociais e ambientais, quantificação do fluxo de madeira de transporte, definição da disponibilidade 

de madeira no tempo para a expansão da fábrica e avaliação de cenários do impacto de restrições 

operacionais e orçamentárias. 

A cada ano o início do horizonte de planejamento é “deslocado” para janeiro do ano vigente e o 

cadastro florestal é “congelado” nesta data. A partir desse ponto de partida todos os dados de 

entrada, premissas e restrições, incluindo os índices de custos, são revistos. 
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A técnica utilizada é a otimização via programação linear, que resulta na solução ótima para o 

sistema de produção em questão. 

Planejamento Anual de Corte  

O planejamento anual de corte das florestas é baseado nos direcionadores do Planejamento 

Florestal de Longo Prazo (PLP). Os primeiros dois anos de corte do PLP são avaliados para 

geração do sequenciamento dos doze primeiros meses de corte. São consideradas as seguintes 

premissas e restrições: abastecimento da fábrica em quantidade e qualidade, atendimento do mix 

de material genético, sazonalidade versus tipo de solo (evitar compactação do solo), acesso às 

áreas, comunidades do entorno, produtividade florestal, rendimentos operacionais, deslocamento 

de equipes de trabalho e a não formação de grandes blocos contínuos (manejo da paisagem), 

atendendo às definições estratégicas, operacionais, socioambientais e financeiras da organização. 

Planejamento Anual de Baldeio  

O planejamento anual de baldeio é baseado na sequência de corte dos talhões, visando atender à 

demanda de abastecimento da fábrica e à liberação de área para silvicultura, respeitando as 

premissas e restrições operacionais, socioambientais e financeiras. 

Planejamento Anual de Silvicultura  

O planejamento anual de silvicultura é baseado na demanda de área a ser plantada, definida pelo 

planejamento florestal de longo prazo. Para isso, utiliza as seguintes informações: definição do 

regime de manejo oriundo do planejamento de longo prazo, sequência de corte dos talhões, áreas 

disponíveis para plantio do cadastro, novas áreas (fomento ou outras origens), recomendação 

técnica de alocação dos materiais genéticos por condições climáticas, atendendo às premissas e 

restrições operacionais de silvicultura e respeitando as definições estratégicas, operacionais, 

socioambientais e financeiras da organização. 

Planejamento Anual de Transporte  

O Planejamento Anual de Transporte é baseado na sequência de corte (PAC), no estoque de 

madeira, na necessidade de abastecimento da fábrica, no atendimento do mix, necessidades 

especiais de qualidade, padrão operacional de rendimento, rotas, densidade da madeira e idade 

pós-corte da madeira. O planejamento de transporte é realizado pelo software de Transporte 

denominado OTTMA e define a sequência do volume de madeira a ser transportado mensalmente, 
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buscando atender às definições estratégicas, operacionais, socioambientais e financeiras da 

organização. 

Planejamento Anual do Viveiro  

O Planejamento Anual de Viveiro é baseado na recomendação técnica de alocação de material 

genético nos talhões e demanda de área a ser plantada definida pelo Planejamento de Silvicultura , 

buscando atender às definições estratégicas, operacionais e financeiras da organização. 

Replanejamento Mensal  

O setor de Planejamento Florestal realiza o Rolling Forecast (acompanhamento da aderência aos 

planos operacionais), realinhando a sequência mensal de corte, plantio, viveiro e transporte, 

visando atender as metas acordadas para garantia da sustentabilidade do negócio. A validação da 

revisão dos planos ocorre mensalmente, através de reunião com as áreas operacionais verificando 

a aderência operacional aos planos, e quando necessário propondo alterações e replanejamento, 

avaliando os riscos e impactos em toda cadeia operacional. 

 

Princípio 4 – Critério 4.2 

 

Evidenciados os monitoramentos hídricos e edáficos do manejo florestal. O monitoramento de 

recursos hídricos é realizado na forma de medição de vazão de 16 pontos de captação de água –

semestralmente. 

Parâmetros de qualidade da água conforme Res Conama 357/05 realizados anualmente.  

Procedimento PR-FLO-020,rev8 – Parâmetros e limites de monitoramento e controle. O item 3.6 

estabelece que o monitoramento das vazões dos rios busca avaliar a disponibilidade hídrica do 

recurso no tempo. 

 

Verificados o resultados de vazão de captação de água superficial, Ponto 4, Projeto Cardoso. Os 

resultados de vazão desde 2014 foram diferentes, sendo que duplicou a vazão na última medição, 

em 2018 em relação à 2015. 

 

Evidenciado relatório técnico de avaliação da qualidade das águas subterrâneas, superficiais, 

potabilidade e efluentes (2018), Empresa Cetrel. 
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Evidenciado o documento “Caracterização edafoclimática das áreas de produção da Copener”, 

Forest Climate Report, 2018. Realizados estudos com base em coletas de 100 pontos de análises 

de dados próprios e de dados governamentais. Foram avaliados evapotranspiração e balanço 

hídrico nestes locais, entre outros. Foram realizadas as análises de capacidade de água no solo e 

clima. Com base nestes estudos, foram desenvolvidos mapas temáticos com todos os dados 

climáticos avaliados. 

Atualização de dados climáticos evidenciada nas planilhas excel e estudos de balanço hídrico ao 

longo do tempo. O programa avalia 38 anos de dados climatológicos na região.   

 

Monitoramento Edáfico  

Mapeamento pedológico na escala 1:40 ha. Monitoramento de Fertilidade pela Instrução 

Operacional 2 IO.PDE.002,V0. As amostras de fertilidade e plantas são realizadas em média a 

cada 10 há, dependendo do tamanho do talhão. Camadas 0-20 cm e 20-40cm profundidade, para 

analisar parâmetros de fertilidade do solo. 

Evidenciado Pacote Tecnológico Programa 2019 – avalia os resultados dos monitoramentos 

edáficos e apresenta as recomendações de adubação e demais considerações. 

Proposta de estudo do programa NUTREE, novembro 2018, em parceria com a Universidade de 

Viçosa, para avaliação das condições nutricionais e sustentabilidade do solo ao longo do tempo. O 

programa avalia as condições de solo com e sem resíduos, com e sem casa, com e sem adubação 

e outros parâmetros. 

Indicadores: estoque de carbono no solo, estrutura física, química, produtividade. 

 

Atividade de Silvicultura – Aplicação de fertilizantes de Manutenção – Mecanizada – 1º ano 

NPK – Projeto Pimenteira. Talhão 05. 

- Verificado os registros de DDS do mês de abril para os trabalhadores e encarregados da EPS 

Emflors, com temas variados em segurança do trabalho, doenças de trabalho, meio ambiente, 

trabalho em equipe, uso da água e cuidado nas operações de aplicação de fertilizantes. 

- Evidenciado as atividades de conscientização ambiental e de segurança, realizado diariamente, 

com registro em lista de presença dos instrutores e trabalhadores florestais da empresa EPS – 

Emflors. 

- Evidenciado a conformidade das instalações com relação dos requisitos da NR 31 – trabalhadores 

florestais, como uso de EPI’s adequados para a preparação dos tratores de pneus da Emflors e dos 

condutores das máquinas florestais de aplicação de fertilizantes. Evidenciado disposição adequada 

na área de vivência para o controle de resíduos, coleta seletiva, sanitários, informações de risco, 

procedimentos operacionais, gestão à vista e maca de emergência.  
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- Portaria INEMA 12.661 autorizando o direito de uso de recursos hídricos dos poços artesiano 

h11006 e h11009 pelo período de 04 anos, até 19/10/2012. 

- Registros de monitoramento do consumo de água, referentes à captação nos poços 06 e 09 no 

mês de março de 2019 apresentando resultados abaixo do limite estabelecido nas outorga. 

 

 

Princípio 4 – Critério 4.3 

Colheita Florestal - Projeto Boa Vista. 

- Verificado as condições de disposição dos resíduos contaminados com óleo na área do módulo de 

colheita Norte – Projeto Boa Vista. Evidenciado a disposição dos compartimentos de coletas 

seletiva na área de vivência.  

- Evidenciado a conformidade das instalações com relação dos requisitos da NR 31 – trabalhadores 

florestais, como uso de EPI’s adequados para a atividade de colheita florestal e dos condutores das 

máquinas florestais – harvesters, bem como a disposição dos sanitários, informações de risco e 

procedimentos operacionais, maca de emergência e controle de alimentação no campo, com 

controle de temperatura do recipiente de transporte de alimentos. 

- Realizada entrevista com os operadores de Harvester Komatsu HV-60 e HV-65, Sr. Jonas da Silva 

– Operador de Harvester, com 7 anos de experiência na Copener e Sr. Israel dos Santos, Operador 

de Harvester, com 4 anos de experiência na Copener, respectivamente. 

- Evidenciado registro de inspeção de manutenção e registro de monitoramento de conformidade 

com emissões de fumaça preta, registro 3333, e controle de registro de check list de manutenção e 

operação do Harvester, no dia 30/04/2019. Evidenciado na entrevista o domínio das informações 

sobre a importância da preservação do meio ambiente, o controle operacional para não avanças 

nas operações de corte de eucalipto nas áreas de reserva legal e APP’s. Verificado o registro de 

participação nas atividades de DDS e Ginástica Laboral. Verificado a conformidade com o uso de 

EPI’s nas operações de condução do Harvester e corte de madeira.  

- Verificado o estado de conservação e validação dos extintores do equipamento Harvester nHV-60 

e equipamentos de coleta de solo contaminado, para emergências de vazamento de óleo hidráulico 

ou combustível.  

- Para o equipamento Harvester Komatsu HV-65, foi evidenciado o controle de registro de check list 

de manutenção e registro de inspeção de conformidade para operações nº 3419 – Vistoriado.  

- Verificado o controle dos registros diários de DDS com lista de presença das letras A e C, do dia 

27 a 30 de abril de 2019. Verificado o controle dos registros de CTO - Controle de Término de 

Operações, conforme o procedimento operacional PR.FLO.013. 
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- Verificado a lista de presença de treinamento do procedimento PR.FLO.013, para os 

trabalhadores florestais e operadores de Harvesters, do módulo Norte. 

 

- Verificado os registros de check list - Harvester de Esteira - HV-60 Komatsu, HV-61, 64, 65, 67. 

- Verificado os registros de DDS com temas ambientais e temas de melhoria de qualidade de vida e 

segurança de trabalho. Verificado o controle de resíduos contaminados em contêineres 

apropriados, que posteriormente são enviados para a disposição temporária na sede-base em 

Alagoinhas. 

- Evidenciados na fazenda Quatis: galpão para armazenamento de insumos; galpão para 

armazenamento de químicos e defensivos contendo: chuveiro lava olhos, piso de cimento com 

canaletas de drenagem, ventilação natural, identificação do local e produtos sob paletes de 

madeira. 

- FISPQs dos produtos químicos: Scout, Fordor 750 WG, Mirex e Atta Mex.   

- Procedimento IO.ALM.F.001: Recebimento, manuseio e armazenamento de insumos – área 

florestal, Ver.10 

- Procedimento PR.FLO.030: Gestão de insumos florestais da silvicultura, Ver.05 

- Registro de requisição de retirada de materiais 23440 e OS 8071, para 23 Kg de herbicida pré 

emergente Fordor 750 WG em 30/04/2019   

- Registro de requisição de retirada de materiais 23429 e OS 8067, para 27.000 Kg de adubo NPK 

08-30-12 em Big Bag de 600Kg em 29/04/2019; reserva de material no sistema; NF 78364 referente 

a 10.500 kg do produto em 30/04/2019   

 

Princípio 4 – Critério 4.4 

- Evidenciados na fazenda Quatis: galpão de armazenamento de resíduos: Plástico, papel, metal, 

vidros; embalagens de defensivos e EPIs contaminados. 

- Procedimento PR.FLO.016: Plano de gerenciamento de resíduos – área florestal, Ver.14 

- Planilha CAR – Controle de resíduos: Material, NF de saída, local, quantidade de embalagens 

liberadas e devolvidas. 

- CI de devolução de embalagens/insumos de 26/04/2019 referente a 01 caixa de Scout incluindo, 

número da NF de saída, local e RM de saída.  

- Balança para pesagem de resíduos calibrada em 10/04/2019. 

- Planilha de gestão de resíduos 2019 contendo entradas, saídas e destinatários. 
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- Certificado de coleta de óleo usado 246416 de 24/01/2019 emitida pela Lwart lubrificantes Ltda. 

- NF 77116/19 de venda de tambores usados (112 unidades) para Bahia Reciclável Ltda, Licença 

Ambiental INEMA/BA 018/2014, válida até 30/09/2019 

- NF75898/2019 de venda de embalagens de defensivos agrícolas emitida para ARDAFS em 

27/02/2019, Licença Ambiental INEMA/BA, portaria 7815 válida até 01/07/2019. 

 

Princípio 5 – Critério 5.1 

Participação na Reunião Publica em Alagoinhas no auditório de Centro Territorial de Educação 

Profissional – CETEP, com a presença de 53 participantes. 

Participação na Reunião Publica em Entre Rios, no Centro Comunitário Paroquial - CECOPAR, 

com a presença de 31 participantes. 

Visitado projeto social no Centro Artesanal Lourdes Mestre Marí – Associação das artesãs de 

Massarandupió. Evidenciado 6 mulheres fazendo a 

Os cestos e bolsas de piaçava. Este projeto existe desde 2003 e mobiliza atualmente 12 mulheres. 

Em 2018 a Copener começou a a poiar tecnicamente na comercialização e elaborou o plano de 

manejo da extração da piaçava, entrevistadas as participantes do projeto. 

 

Comunidades tradicionais na Área de Influência da BSC/Copener  

 

Povos Indígenas  

Não constam no cadastro da Associação Nacional de Ação Indigenista (ANAI), dados referentes à 

existência de povos indígenas nos municípios da Área de Influência da BSC/Copener. O mapa 

elaborado pela FUNASA mostra a localização dos principais povos indígenas no Leste Nordeste, 

em termos de população. Documento emitido pelo INCRA mostra que a comunidade indígena mais 

próxima da Área de Influência da BSC/Copener está a cerca de 86 km de distância. As tribos 

indígenas mais próximas são Kaimbê e Kiriri, nos municípios de Euclides da Cunha e Banzaê, que 

encontram-se distantes dos projetos da empresa.  

 



 

Relatório de Auditoria – CERFLOR Manejo Florestal – Rev.01                 66/93                                                                             19 de Agosto de 2017 

Remanescentes de Quilombos  

As comunidades remanescentes de quilombo são grupos étnicos raciais, reconhecidos segundo 

critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais 

específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão 

histórica sofrida. (Instrução Normativa nº 20 – INCRA).  

Na Área de Influência da BSC/Copener existem 72 Comunidades Remanescentes de Quilombos 

(CRQs) cadastradas até abril de 2017, sendo que a maior parte delas não se encontra na Área 

Diretamente Afetada ou na Área de Entorno das atividades da empresa.  

Evidenciado o estudo realizado de análise de aspectos sociais, realizado em 2015, o qual vem 

sendo atualizado mediante as visitas da equipe social nas áreas de abrangência. 

Através das entrevistas com os colaboradores, foi possível evidenciar que os mesmos são das 

cidades/comunidades locais. 

 

Checado também, a realização e programas de educação ambiental junto á comunidade local. 

Através de entrevistas, nesta auditoria foi possível receber bons depoimentos da comunidade de 

Entre Rios. 

Através da realização do microplanejamento, dentre outros apectos, são identificados potenciais e 

reais sítios de valor histórico, ecológico, cultural, religioso ou arqueológico, assim como evetuais 

demandas ou necessidades da sociedade (nas proximidades de comunidades e vizinhos são 

considerados os aspectos de geração de poeira, risco de acidentes, dentre outros). 

  

Nesta auditoria, foram visitados os projetos Pancada Grande e Santo André, nos quais não foram 

identificados sítios de valor histórico, ecológico, cultural, religioso ou arqueológico. 

 

Além desta amostrage, foram visitados 02 projetos sociais: Comunidade EcoVila, o qual constiu da 

contribuição da Copener/Bracell na reforma do espaço da ex escola rural da comunidade de Entre 

Rios, no qual ocorrem oficinais de aulas de cultura, arte e educação; e o projeto Farmácia Verde, 

na comunidade Quilombola, o qual consiste na contribuição de instrução de técnicos/especialistas 

na formação das mulheres quilombolas residents nesta comunidade, as quais vem produzindo 

sabonetes e outros produtos com ervas nativas com fins de Naturopatia. Ambos projetos se 

encontram em evolução e com novas pespectivas de interação da Copener/Bracell. 
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Princípio 5 – Critério 5.2 

Visando o recebimento de queixas e demandas, assim como dar o devido tratamento a elas, a fim 

de dar retorno aos demandantes, à empresa estabeleceu um Sistema de Ouvidoria, composto por 

ferramentas de atendimento e de registro de informações.  

 

Para o atendimento, a empresa dispõe dos seguintes canais:  

- Linha 0800-284-4747 (disponível para DDDs 71 e 75)  

-  website: www.bahiaspeccell.com  

-  E-mail: faleconosco@bahiaspeccell.com  

- Atendimento presencial  

 

Evidências objetivas: 

Foram 203 demandas no período de junho/2018 à abril/2019, sendo que 80% das mesmas foram 

atendidas. O maior índice de solicitação é de doação de madeiras. 

Em relação a queixas, foram 187, no mesmo período. O maior índice de solicitação é de alta 

velocidade de caminhões de transporte de madeira. Evidenciada a sistemática de tratativas das 

queixas – 34/18; 39/18; 28/18; 12/19 e 09/19. 

 

3.5.3. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria: 

Leandro Santos da Cruz- Assistente Administrativo 

Meryellen Baldim - Coordenadora de Meio Ambiente e Certificação 

Valnei Santos Neves -Analista de Meio Ambiente 

Iago Nery Melo- Analista Técnico de Pesquisa 

Ricardo Previdente Martins-Especialista de solos e nutrição 

Igor Estefane Lopes Macedo-Especialista em Meio Ambiente  

José Luiz Gava-Especialista em Manejo Florestal Coorporativo 

Joedson dos Santos Silva – Analista de Meio Ambiente. 

Anderson Cleiton Santana de Oliveira - Supervisor de Colheita. 

Roberson Correia Lima - Encarregado de Colheita. 

Alex Ubaldo Silva - Supervisor de Manutenção – Komatsu 

Jonas da Silva – Operador de Harvester. 

Israel dos Santos – Operador de Harvester. 

Francisco José dos Santos – Supervisor Copener. 

Dilson Ramalho – Coordenador de Silvicultura. 
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Clebson de Sousa Santos – Encarregado de Silvicultura – Emflors. 

Marcelo da Conceição Oliveira – Operador de Trator Pneu. 

Orlando Costa Dantas – Ajudante Florestal. 

Nickson de Souza Santos – Ajudante Florestal. 

Manuel Alvez do Nascimento – Motorista de Caminhão. 

Camila Peroba – advogada pleno BRACELL 

Dandara Real e Silva – Especialista Silvicultura 

Nadson Almeida – Técnico de Segurança do Trabalho Gema Reflorestamento 

Wallington Santos – Supervisor Silvicultura José Reis – Motorista Gema Reflorestamento 

Sergio Alexander – Supervisor Silvicultura 

Joedson Silva – Analista Meio Ambiente 

Leandro Alves dos Santos – trabalhador Florestal Gema Reflorestamento 

Edson de Jesus – Tratorista Gema Reflorestamento 

Alex dos Santos – Encarregado Gema Reflorestamento 

Henrique de Jesus – Tratorista Gema Reflorestamento 

Elvis Santos – Encarregado Gema Reflorestamento 

Zanadio Ferreiraadio – Motorista Gema Reflorestamento 

Paulo Martins -Tratorista Gema Reflorestamento 

Reginaldo Oliveira – Supervisor Silvicultura 

Leil Schramm -  Técnica de Segurança do Trabalho 

Faustino Ribeiro – Analista de Segurança do Trabalho 

Daniel Mota- Coordenador de Segurança do Trabalho 

Jocelaine de Araujo – Coordenadora de Colheita Ftal 

Edimário da Silva – Supervisor de Colheita Ftal 

Adenilton Araújo – Operador de Harvester 

Carla Barreto – Analista Técnica 

Alcimar Santana – Técnico de Segurança do Trabalho 

Romario Bispo – tratorista EMFLORS 

Caroline de Jesus Santos - assistente de certificações 

Oscar Esteves – analista técnico 

José Marcio Lima – supervisor do viveiro 

Danilo Figueiredo – analista de informações florestais 

Gilvanci Chagas – trabalhador florestal 
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Sandra Franco – trabalhador florestal 

Wando Silva – trabalhador florestal 

André Cruz – trabalhador florestal 

Evandro Santos Junior – supervisor do almoxarifado 

Valdinei Pereira da Ressurreição – supervisor de segurança patrimonial 

Elizabeth Rodrigues – auxiliar administrativo 

Jaílson da Silva Santana – encarregado de campo (JD Rosa Florestal) 

João Anderson – operador de máquina (JD Rosa) 

Givaldo Silva – motorista (Cunha mineradora) 

Gilberto de Souza Rocha – encarregado (JEMA Florestal) 

José Luiz Mendes – trabalhador florestal (JEMA Florestal) 

Cristiano Santos – motorista (JEMA Florestal) 

Erison Lopes Santos – trabalhador florestal (JEMA Florestal) 

Jacir Mesquita Alves – especialista florestal 

Kellen Gatti – especialista em melhoramento 

Marcos Masson – gerente de P&D 

Willian Costa Matos – supervisor florestal 

Fabricio Lopes – analista técnico 

 

3.6. Não Conformidades Registradas na auditoria anterior  

Durante a auditoria anterior foi registrada 01 Não Conformidade, descrita abaixo com seus status 

atualizado. 
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Menor 
NC N° Processo Critério  Tipo de Não Conformidade Prazo para execução das 

ações corretivas 
Auditor 

01_2018 
Saúde e 

Segurança 
1.5 Menor 12 meses MPG 

Descrição da Não 
Conformidade 

Não evidenciado programa de saúde a trabalhadores terceiros e seus dependentes. 

Comentários: Os funcionários próprios recebem benefícios como planos de saúde. 
Também verificadas somente ações de saúde preventiva para, na sua maioria, 
funcionários próprios. Ação de saúde voltada para terceiros (programa odontológico 
de motoristas de carretas) de 2017 também não foi completado. Evidenciado 
proposta de implantação de feira de saúde para 2018, porém, somente com ações 
preventivas e sem abordar dependentes de funcionários terceiros. 

Análise de Causa 

A empresa sempre realizou ações de prevenção de saúde para todos os 
colaboradores próprios e terceiros, estas ações foram estruturadas de acordo com os 
indicadores de saúde ocupacional monitorados pela Copener. Todas as ações são 
previstas e disponibilizadas para os colaboradores terceirizados, porém com baixa 
adesão. Para os dependentes, a empresa buscou disponibilizar através dos 
programas Sociais nos municípios onde residem os colaboradores, também ações de 
prevenção de saúde. Até o momento a empresa entende que ações de prevenção 
constituíam os programas de saúde.    

Ação Corretiva 

1 – Realizar Benchmarking com outras empresas certificadas;  

2 – Reunião com Empresas Prestadoras de Serviço para possíveis parcerias; 

3 – Definir estrutura do Programa de Saúde a ser implementado pela empresa 
com as áreas de: Saúde e Segurança, Certificações, Relações com Comunidades, 
Compras e RH; 

4 – Apresentação da proposta do programa para validação da Diretoria e 
implantação. 

Status Fechada Data: 29/04/2019 Eficácia? Sim 



 

Relatório de Auditoria – CERFLOR Manejo Florestal – Rev.01                 71/93                                                                             19 de Agosto de 2017 

Menor 
NC N° Processo Critério  Tipo de Não Conformidade Prazo para execução das 

ações corretivas 
Auditor 

Evidências 

Benchmark realizado com empresas certificadas do ramo e da região. 

Realizado estudo para disponibilizar assistência médica em clínica da região ( 

Verificado registro de reunião e apresentação das opções de programas de saúde aos 
prestadores de serviço da Bracell (19/07 e 02/08/2018).  O representante da clínica e 
farmácia estavam presentes nas reuniões, juntamente com os prestadores de 
serviço. Propostas levantadas: atendimento médico nas frentes de trabalho, clínica 
conveniada e realização de exames, convênio para aquisição de medicamentos . 

Foram aderidos os seguintes programas:  

- Médico nas frentes de serviço da Copener; 

- Convênio entre prestadoras de serviço e farmácias locais. 

Evidenciado Escopo Técnico de Contratação SSMA &SIG, rev0: consulta clínica e 
anamnese e exame físico; consultas quinzenais durante meio turno de trabalho 
somente para trabalhadores terceirados. Haverá também atendimentos bimestrais 
aos familiares nas fazendas.  Exame clínico e acompanhamento para especialista e 
orientação. 

No primeiro atendimento dia 05/04/2019, na Fazenda Quatis, Entre Rios, 
trabalhadores da Emflors, foram atendidos 42 funcionários. Nesta primeiro 
atendimento, 6 pessoas foram encaminhadas paraespecialistas. Médico Dr. Vitor 
Calasans CRM BA 33094. 

Próximo atendimento dia 10/05/2019 – Prestador de Serviço GEMA Florestal. 

Convênio com farmácias locais incluem descontos e parcelamentos. 

 

 

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. 

Observações Verificação 
Embora a bula do produto Fordor (herbicida pré 
emergente) não determine o teor de umidade 
máximo que pode ser aplicado o produto, ressalta-
se a importância de incluir este dado no 
procedimento operacional da empresa, e não 

Revisão do Procedimento PR.FLO033, ver 11, 
inclusão de informações no item 3.3.7.  
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somente os teores mínimos de umidade. 

Embora esteja subentendido no Plano de Manejo, é 
recomendada a inclusão de forma resumida o 
plano de contingência no caso de sinistros e 
eventos aleatórios (Plano de emergência). 

O resumo do plano de manejo cita um comitê de 
gestão de crise para situações de risco. O 
documento descreve os trabalhos em saúde e 
segurança e medidas de proteção florestal. 

Plano de Manejo, versão 2019, item 9 aborda 
questões de saúde e segurança. O item 10.4.2 
aborda as questões de contingência e proteção 
florestal. 

Atentar para a importância de ser melhorada a 
análise da causa raiz dos “desvios” ou adversidades 
detectadas nas avaliações de monitoramento dos 
PRAD´s, sobretudo para que as causas das 
deficiências identificadas, sejam eliminadas por 
ações preventivas e corretivas e se possibilite 
alcançar a eficiência do processo. 

PRAD – avaliação anual. O monitoramento da 
recuperação da área é realizado em todas as áreas 
a partir de 2015. Os relatórios anuais de 
monitoramento abordam as considerações a 
serem observadas para o próximo ano.  

  

 

3.8. Não Conformidades Registradas nesta auditoria  

Durante a auditoria foi registrada 01 NC menor, a qual está descrita abaixo com seu status 

atualizado. 

 

NC N° Processo Critério Tipo de Não Conformidade 
Prazo para execução 

das ações corretivas 
Auditor 

01 Adubação 
Mecanizada 

2.1a Menor 01 ano LJQ 

Descrição da Não 

Conformidade 

Nc menor – Critério 2.1 – Indicador “a”. Foi evidenciado na auditoria de campo Talhão 5 – 
Projeto Pimenteira, atividade de aplicação de Fertilizante NPK 10-00-30, que a planilha 
LAIA PL.FLO.003  de silvicultura não apresentava as informações de significância do 
aspecto de utilização e aplicação do adubo-fertilizante NPK, e seus impactos e 
caracterização no consumo de recursos naturais e impactos na qualidade química do solo, 
contrariando o critério 2.1, indicador da letra “a” da norma Cerflor, NBR 14789:2012. 
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NC N° Processo Critério Tipo de Não Conformidade 
Prazo para execução 

das ações corretivas 
Auditor 

01 Adubação 
Mecanizada 

2.1a Menor 01 ano LJQ 

Análise de Causa 

A empresa possui um procedimento corporativo que define a 
metodologia de Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais (PR.IND 
028). Todos os Aspectos e Impactos identificados estão descritos no 
documento : Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais (LAIA), 
estas planilhas são revisadas anualmente (período de 12 meses de 
validade). Observou –se em sua última revisão que o aspecto de 
utilização de fertilizante na atividade de adubação com o impacto de 
alteração do solo foi considerado apenas em situação de risco e o 
consumo de recursos naturais não foi citado na atividade. Entende-se 
que houve uma falha na elaboração do documento, tendo em vista que 
para outras atividades descritas no mesmo documento, o impacto de 
alteração do solo e o consumo de recursos naturais foram considerados 
na análise. Conclui-se então que a causa do desvio foi falha do 
elaborador na emissão do documento, tendo em vista que a empresa 
possui monitoramento e controle das condições edáficas estabelecidas 
em seu procedimento PR.FLO 041 (Rev. 11) 

02/05/2019 

Ação Corretiva 

1 – Abertura de revisão da LAIA – Silvicultura (PL.FLO 003), no sistema 
SE-Suite; 

2 – Elaboração da revisão no sistema considerando a abrangência para 
as demais atividades, bem como para as atividades descritas do PR.FLO 
041 – Fertilização;  

3 – Aprovação do documento pelo Gestor da Área no SE-Suite; 

4 – Aprovação do documento pelo setor de Meio Ambiente; 

5 – Publicação do documento no sistema SE-Suíte para conhecimento 
de todos os colaboradores. 

02/05/2019 

Status Fechada Data: 03/05/2019 
Eficácia?: Verificar na próxima 

auditoria. 
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NC N° Processo Critério Tipo de Não Conformidade 
Prazo para execução 

das ações corretivas 
Auditor 

01 Adubação 
Mecanizada 

2.1a Menor 01 ano LJQ 

Evidências 

A empresa realizou as ações corretivas e verificação de abrangência da NC menor.  A 

planilha da LAIA foi atualizada com este e outros pontos. Sendo a mesma verificada e 

aprovada pelo auditor líder do evento. 

Verificada planilha PL.FLO.003,ver 13 no sistema operacional –SESuite – com dados da 

revisão da ALIA, aprovados em 02/05/2019. 

Verificado registro para conhecimento de publicação divulgado em 02/05/19 no sistema 

operacional da empresa. 

Verificado registro de envio de cópias impressas da LAIA para todos os departamentos da 

Organização- 02/05/2019. 

 

 

3.7. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas nesta auditoria 

Durante a auditoria anterior foi registrada uma Observação (OBS) e uma Oportunidade Melhoria 

(OM) 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: Recurso Hídricos 

Embora exista um vasto programa de identificação climática e análise das condições hídricas regionais, 

convém avaliar criticamente os resultados de vazão dos rios monitorados em relação às influências das 

atividades do manejo florestal. 

OM 01 Processo: Colheita 

Evidenciado no projeto Alcobaça onde existia madeira a ser baldeada dentro do talhão com prazo maior do que 20 
dias, embora não haverá prejuízo pois a área não será manejada para talhadia. 
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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:  

- Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores nas Atividades de Reflorestamento 
(SINDIFLORA),Entre Rios-BA, e órgãos governamentais foram consultados via email. 

 

4.2. Consultas Públicas - 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.  

Do total de convites enviados por correio e correios eletrônicos, o Bureau Veritas Certification não 

recebeu nenhum formulário preenchido. Observamos que o envio destes formulários é uma das 

formas de se expressar em relação ao desempenho da empresa, não sendo a única fonte de 

informações para a equipe auditora.  

O objetivo das reuniões públicas foi identificar questionamentos, recomendações, denúncias e 

comentários das partes interessadas, referentes aos princípios do CERFLOR que foram objeto de 

avaliação no processo de certificação. As demandas pertinentes a respeito da empresa auditada 

foram registradas. As respostas foram avaliadas quanto ao seu conteúdo e verificadas durante a 

auditoria pela Equipe Auditora.  

As perguntas que foram feitas sobre o processo de certificação ou sobre as atividades do Bureau 

Veritas Certification foram respondidas ao longo das reuniões. 

É importante deixar claro que as reuniões públicas não contaram com a participação ativa de 

funcionários da empresa auditada. As reuniões públicas são conduzidas pela equipe de auditoria do 

BVC e buscam evidenciar, sob o ponto de vista das partes interessadas, os aspectos positivos e 

negativos do manejo florestal da empresa frente ao CERFLOR.  

As Reuniões Públicas foram divididas em duas partes sendo na primeira apresentados os 

Princípios, Critérios e Indicadores da norma NBR 14789 e o processo de certificação CERFLOR, 
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segundo as regras estabelecidas pela CGCRE. A segunda parte das reuniões teve como objetivo o 

levantamento de críticas, comentários, preocupações, sugestões, etc, referentes aos princípios 

abrangidos pelo CERFLOR. 

Foram organizadas 03 Reuniões Públicas nos municípios descritos abaixo:  

Município Data Horário 
No. 

Pessoas 

CETEP Centro Territorial de Educação 
Profissionalizante 

Endereço: Rua Maria Feijó, s/n – Centro. 
Alagoinhas-BA 

29/04/2019 17h 

53 

Casa Paroquial 

Endereço: Rua Professor Mesquita Alves. 
Inhambupe/BA 

30/04/2019 17h 

16 

CECOPAR – Centro Comunitário Paroquial 

Endereço: Praça Conego Felix, 35 – Centro. 
Entre Rios/BA – 

30/04/2019 17h 

31 

 TOTAL DE PARTICIPANTES 100 

 

Durante as reuniões, foram levantados comentários e questionamentos sobre o processo de 

certificação e atividades da empresa.  

 

Todas as questões levantadas pelos participantes foram avaliados e o que se refere ao processo 

de certificação foram respondidas in loco pelos auditores.  

4.2.2. Entidades e pessoas contatadas 

A lista completa das partes interessadas contatadas durante o processo de certificação está 

mantida como registro no BVC e não foi inserida neste relatório, mas pode ser disponibilizada 

mediante solicitação. 

4.2.3. Relação dos Participantes nas Reuniões Públicas 

As reuniões Públicas totalizaram 100 participantes de diferentes entidades governamentais e não 

governamentais, além de moradores das comunidades.  
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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 os questionamentos das reuniões públicas foram registrados de forma a permitir a 

rastreabilidade das mesmas. Os registros de nomes e contatos serão mantidos em mídia digital 

pelo BVC, que tem a responsabilidade de garantir seu sigilo e proteção. 

 

4.2.4. Respostas aos Questionamentos de Partes Interessadas por parte da Empresa e 

parecer Bureau Veritas Certification.  

Os questionamentos levantados durante as Reuniões Públicas foram relacionados abaixo, com as 

devidas respostas emitidas pela empresa.  
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4.2.4.3. Reunião Pública – Município de Alagoinhas, CETEP, dia 29/04/2019, 17h. 

 

Partes Interessadas 

Assunto 

Respostas 

N° Nome/Atividade Comentários/Questões BRACELL BVC 

01 
Associação dos moradores 

da Mangueira, Alagoinhas 

Existe possibilidade de restauração da nascente 

existente dentro da propriedade da empresa, 

projeto Araticum? 

Ambiental  

A Bracell possui todas as suas 
áreas degradas mapeadas e 
definidas em um Plano de 
Recuperação de Áreas 
Degradas, onde anualmente é 
realizado a intervenção das 
áreas e o monitoramento da 
regeneração natural. 

Além disso, temos programado 
para Junho de 2019 uma ação 
do Projeto de Recuperação de 
Nascentes para uma área 
vizinha ao Projeto Araticum em 
parceira com a Associação e 
alunos da escola da 
comunidade. 

Para maiores informações 
sobre o Projeto de 
Recuperação de Nascentes 
entre em contato com o 
0800.284.4747 (Dailson). 

- 
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02 
Comunidade de Conceição 

de Cima, Alagoinhas 

Reclamou da burocracia dos projetos sociais 

chegarem às comunidades. 

Solicita trabalho conjunto com as comunidades 

na recuperação de matas ciliares e nascentes 

 

Social/ 

Ambiental  

A Bracell possui um Programa 
de Recuperação de Matas 
Ciliares e Nascentes que é 
executado em conjunto com as 
comunidades,  este projeto é 
realizado em parceria com a 
comunidade de acordo com a 
solicitação das mesmas.  

A Comunidade de Conceição 
de Cima está mapeada em 
nossa matriz de impacto, 
atualmente foi definido em 
conjunto com a Comunidade o 
desenvolvimento do Projeto de 
Catação de Resíduos de 
Madeira para incremento da 
renda local. 

Para maiores informações entre 
em contato com o 
0800.284.4747 
(Mauricio/Dailson) 

Verificado os programas 

de avaliação hídrica e de 

recuperação ambiental 

nas comunidades. As 

comunidades que 

solicitaram apoio vem 

sendo atendidas 

regularmente. 
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03 
Pastoral do Menor, 

Alagoinhas   

Sugere que a empresa promova reuniões mais 

frequentes com a comunidade para ouvir seus 

questionamentos e sugestões. 

Social 

A empresa faz reuniões 
periódicas com as 
comunidades antes do início de 
suas operações florestais 
(Diálogo Operacional), para 
justamente ouvir as demandas 
destas comunidades em 
relação as atividades da 
empresa. 

Além disso, recebemos através 
do nosso canal de 
comunicação 0800 demandas 
extraordinárias, estas, são 
avaliadas por uma comissão 
interna onde é definido o 
encaminhamento e retorno das 
demandas.  

Verificado canal de 

comunicação em 

andamento, onde não 

houve desvios no 

atendimento à população. 

Anualmente, são 

realizadas reuniões junto 

às comunidades. No 

entanto, vale reforçar a 

divulgação deste canal. 
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04 
comunidade quilombola 

Cangula, Alagoinhas 

Elogios à atuação da empresa com relação ao 

apoio a comunidade. 

Questiona sobre a possibilidade da empresa 

investir em qualificação de mão de obra da 

comunidade para ser contratada pela mesma. 

Social 

Nas comunidades quilombolas, 
os projetos são direcionados 
para resgate de sua cultura. 
Especificamente na 
Comunidade do Cangula, o 
Projeto Farmácia Verde 
abrange aproximadamente 23 
famílias que além dos 
conhecimentos tradicionais, 
visa o desenvolvimento 
econômico da Comunidade.  

Atualmente a empresa possui 
funcionários da região em seu 
quadro, além disso, todas as 
terceirizadas tem o 
compromisso de contratação de 
mão de obra local. 

Para maiores informações de 
vagas, pode ser consultado no 
site www.vagas.com, SINE 
Bahia, divulgação em grupos 
de Whatsapp ou através do 
0800.284.4747  

- 
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05 
Vereador do município 

Oriçangas, BA  

Solicita trabalho conjunto com as comunidades 

na recuperação de matas ciliares e nascentes 

 

Ambiental 

A Bracell possui um Programa 
de Recuperação de Matas 
Ciliares e Nascentes que é 
executado em conjunto com as 
comunidades,  este projeto é 
realizado em parceria com a 
comunidade de acordo com a 
solicitação das mesmas. 

Em 2018, foi realizada uma 
parceria com a Prefeitura, 
através da Secretaria de Meio 
Ambiente, onde a empresa 
realizou a doação de mudas 
nativas para plantio na mata 
ciliar do Rio Grande. 

Verificado os programas 

de avaliação hídrica e de 

recuperação ambiental 

nas comunidades. As 

comunidades que 

solicitaram apoio vêm 

sendo atendidas 

regularmente. 

06 
Associação Beneficiente e 

Cultural de Alagoinhas 

Parabenizou a empresa pela atuação no 

município 
Social A Bracell agradece o 

reconhecimento. 
- 

07 

UARA – União das 

associações comunitárias 

Rurais de Alagoinhas. 

Parabenizou a empresa pela atuação no 

município Social  A Bracell agradece o 
reconhecimento. 

- 

08  

Representantes da 

Delegacia de Policia e 

Polícia Militar 

Parabenizou a empresa pela atuação no 

município Social 
A Bracell agradece o 

reconhecimento. 
- 
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4.2.4.2. Reunião Pública – Município de Entre Rios-BA, Centro Comunitário Paroquial CECOPAR, dia 30/04/2019, 17h. 

Partes Interessadas 

Assunto 

Respostas  

N° Nome/atividade Comentários/Questões BRACELL BVC 

1 

Funcionário da 

prefeitura do 

Município de Entre 

Rios. 

Fez questionamentos sobre 
contaminações de agrotóxicos na 
região de Entre Rios em rios e 
lagoas, acreditando que sejam 
devidas a falhas operacionais da 
Copener. O Sr. Israel não citou a 
fonte de origem da informação como 
também não citou os locais dos 
corpos receptores contaminados.  

Também citou a importância da 
Copener na região para o 
desenvolvimento de empregos, 
criação de negócios e outros 
empreendimentos sociais. 

Ambiental 

A Bracell, possui procedimentos 
internos para todas as suas 
atividades operacionais que visam 
as melhores práticas e a mitigação 
dos impactos.  As empresas 
terceirizadas que fazem as 
operações são treinadas nestes 
procedimentos e monitoradas 
quanto ao cumprimento destes. 

Além disso, a Bracell possui uma 
rede de monitoramento de 
qualidade dos recursos hídricos, 
são 16 pontos de rios monitorados 
anualmente e coletadas amostras 
para análises laboratoriais de 
todos os produtos que são 
utilizados nos plantios, com o 
objetivo de identificar qualquer tipo 
de contaminação. Estas análises e 
relatórios são apresentados 
anualmente ao órgão ambiental do 
Estado. 

Verificados os registros e 

controles de uso de 

agrotóxicos, bem como 

procedimentos de aplicação e 

destinação de resíduos. 

Durante a amostragem feita na 

auditoria, não houve desvios 

nos uso destes químicos.  
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2 Apicultor da região. 

Criticou a Copener por plantios de 

espécies de eucalipto sem florada, 

dificultando a produção pelas 

abelhas.  

Ambiental 

Em 2018 foi promovido um curso 
de seleção e produção de abelha 
rainha para os apicultores 
participantes do projeto de 
apicultura. Tendo em vista o 
sucesso do treinamento, foi 
desenvolvido um projeto para 
implantação de uma unidade 
estruturada de seleção de 
produção de rainha, que devem 
durar 03 anos. 

Este projeto tem como objetivo 
final o incremento da renda através 
da comercialização/distribuição 
das abelhas para todo o Brasil.  

Além disso, o treinamento mostra 
as alternativas de produção sem a 
necessidade de florada do 
eucalipto. 
Para maiores informações entre 
em contato com 0800.284.4747 
(Dailson/Eliete) 

A empresa desenvolve diversos 

programas de desenvolvimento 

econômico regional, gerando 

oportunidade de negócio em 

outras áreas. Foi verificado 

também um programa de 

parceria com apicultores locais 

para a produção de mel nas 

áreas da empresa. 

3 

Associação dos 

Produtores Rurais – 

Prata 

Comentou sobre a comunicação da 
empresa e comunidade com elogios, 
principalmente sobre o incentivo da 
empresa na Associação dos 
Produtores Rurais do Prata. 
Comentou também sobre os 
incentivos à parceria, cursos na 
organização e plantio de hortaliças 
de forma positiva. 

Social A Bracell agradece o 
reconhecimento. Seu comentário é 
muito importante para nós. 

- 
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4 

Associação dos 

Produtores Rurais – 

Prata 

Fez comentários positivos sobre a 
Copener e suas práticas de incentivo 
aos produtores rurais na região. 

 

Social A Bracell agradece o 
reconhecimento. Seu comentário é 
muito importante para nós. 

- 

5 
Associação do Prata 

e Região – Diretoria 

O Sr. Evaldo fez comentários 
positivos, com elogios sobre as 
práticas de manejo florestal e citou 
sobre a “necessidade da empresa 
Copener incentivar os produtores 
rurais com mais projetos junto às 
comunidades para fortalecer os elos 
de comunicação e aumento de 
parcerias”. 

Social 

Atualmente a empresa vem 
trabalhando com projetos de 
empreendedorismo rural, catação 
de resíduos florestais e 
recuperação de matas ciliares 
(educação ambiental). Em 2019 já 
foram realizados 14 cursos de 
empreendedorismo rural, sendo 
destes 03 na Comunidade do 
Prata, com foco na cadeia 
produtiva da mandioca. 

Para maiores informações sobre os 
projetos, entre em contato com 
0800.284.4747 (Eliete) 

A empresa desenvolve diversos 

programas de desenvolvimento 

econômico regional, gerando 

oportunidade de negócio em 

outras áreas. 

6 

Linha Verde – 

Subauma - 

Cachoeira do Edgar 

– Artesã. 

Fez comentários positivos sobre a 
Copener, com elogios sobre a 
parceria com incentivos as atividades 
de melhoria das condições de vida 
das artesãs da localidade de 
Cachoeira do Edgar. 

Social A Bracell agradece o 
reconhecimento. Seu comentário é 
muito importante para nós. 

- 
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7 
Associação AMA – 

Sítio do Meio. 

Comentou positivamente sobre as 

atividades da Copener, 

principalmente sobre os incentivos 

nos projetos sociais na região. 

Social A Bracell agradece o 
reconhecimento. Seu comentário é 
muito importante para nós. 

- 

8 Associação Rio Real 

Fez comentários positivos sobre a 
Copener, com elogios sobre a 
participação em projetos sociais e de 
desenvolvimento econômico na 
região do norte da Bahia. 

Social A Bracell agradece o 
reconhecimento. Seu comentário é 
muito importante para nós. 

- 

9 
Associação – Boa 

Vista 

Fez somente comentários positivos, 
com elogios sobre a Copener. 

 

Social A Bracell agradece o 
reconhecimento. Seu comentário é 
muito importante para nós. 

- 

10 
Moradora da região 

do Prata. 

Fez comentários positivos sobre a 
Copener, mas solicitou também que 
a empresa realize mais cursos de 
capacitação na comunidade que ela 
pertence (Região do Prata). 

 

Social 

Atualmente a empresa vem 
trabalhando com projetos de 
empreendedorismo rural, catação 
de resíduos florestais, recuperação 
de matas ciliares (educação 
ambiental). Em 2019 já foram 
realizados 14 cursos de 
empreendedorismo rural, sendo 
destes 03 na Comunidade do Prata 
com foco na cadeia produtiva da 
mandioca. 

Para maiores informações sobre os 
projetos, entre em contato com 
0800.284.4747 (Eliete) 

A empresa desenvolve diversos 

programas de desenvolvimento 

econômico regional, gerando 

oportunidade de negócio e 

capacitação em diversas áreas. 
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11 
Moradora da 

Comunidade IMBÉ. 

Fez comentários positivos sobre a 
Copener e solicitou mais incentivos 
aos projetos sociais, principalmente 
com relação dos projetos para 
crianças e aumento de parceria aos 
programas sociais de forma geral. 

Social 

A empresa implantou o projeto de 
Viveiro de Mudas Nativas, projeto 
Ecomunidade, além de incentivar o 
grupo de capoeira (adulto/infantil) e 
instalar um parque infantil na 
comunidade.  
 Para maiores informações sobre 
os projetos, entre em contato com 
0800.284.4747 (Eliete). 

A empresa desenvolve diversos 

programas de desenvolvimento 

econômico regional, gerando 

oportunidade de negócio e 

capacitação em diversas áreas. 

12 
Moradora da 

Comunidade IMBÉ. 

Fez elogios à participação da 
Copener em programas sociais, mais 
também solicitou que a Copener 
comprasse as mudas de hortaliças e 
mudas de plantas nativas do viveiro 
de mudas que a própria Copener 
incentivou a implantar. Ela disse que 
“as mudas estão grandes e prontas 
para serem transplantadas para 
outros locais e se a Copener não 
comprar, as mudas serão perdidas”.  

 

Social 

O procedimento de compra das 
mudas pela Bracell já está em 
andamento. As mudas nativas 
serão utilizadas na recuperação de 
matas ciliares de algumas 
comunidades que fazem parte do 
Projeto de Recuperação de 
Nascentes.  
A aquisição das mudas ocorre no 
mês de Maio e Junho quando as 
operações de Recuperação de 
Áreas Degradadas 
Para maiores informações sobre os 
projetos, entre em contato com 
0800.284.4747 (Dailson/Eliete). 

- 
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4.2.4.3. Reunião Pública – Município de Inhambupe, Casa Paroquial, dia 30/04/2019, 17h. 

Partes Interessadas 

Assunto 

Respostas  

N° Nome/atividade Comentários/Questões BRACELL BVC 

1 
Morador da Comunidade 

Terra vermelha 

Projeto de catação de 

resíduos. Associação 

fornece empregos à muitas 

famílias através deste 

projeto. Pais de família 

acima de 45 anos 

conseguiram um forma de 

emprego. 

Social A Bracell agradece o reconhecimento. Seu 
comentário é muito importante para nós. 

- 

2 
Moradora da lagoa seca. 

Cooperativa de costura 

Qual o prazo de validade do 

selo de certificação? 

É importante participar do 

processo de consulta 

pública, pois aprendemos 

com os temas de 

certificação.  

Certificação 
- 

A certificação tem validade 

de 5 anos. Este evento 

trata do processo de 

renovação da certificação. 

3 Moradora da Comunidade A cooperativa só tem elogios Social A Bracell agradece o reconhecimento. Seu 
comentário é muito importante para nós. 

- 
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Saquinho. Cooperativa de 

costura 

para o programa da 

empresa. Já estão sendo 

realizados em outras 

comunidades,em outros 

assuntos. 

A empresa possui 

direcionamento para várias 

classes sociais e gêneros. 

Em Alagoinhas existe curso 

destinados à liderança das 

comunidades. A empresa 

fornece todo o transporte 

necessário para quem quer 

participar do curso. 

Curso de fabricação e licor 

de jenipapo também 

disponível. 

4 
Moradora da lagoa seca. 

Cooperativa de costura 

Faixa etárias diferentes 

estão sendo incorporadas. 

Outros comunidades estão 

sendo beneficiadas. 

Presentes no local mulheres 

Social A Bracell agradece o reconhecimento. Seu 
comentário é muito importante para nós. 

- 
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de diversas comunidades: 

entroncamento, Sátiros dias, 

Cardosa, Lagoa Seca, 

Saquinho. 

5 

Técnico em agropecuária. 

Projeto de catação de 

resíduos. 

Há algum projeto social 

além da catação de resíduos 

e se há parceria com 

siderúrgica para compra de 

resíduos? Por favor, entrar 

em contato por telefone. 

Social 

Existem pelo menos 30 projetos sociais 
em andamento, considerando os 3 eixos 
de atuação da empresa: Educação, 
Empreendedorismo e Diálogo.  
A empresa está á disposição para 
apresentar estes projetos ao solicitante.  
A Bracell não participa desta etapa de 
comercialização dos resíduos, mas pode 
passar alguns contatos de outros grupos 
de catadores que tem facilidade em 
comercializar estas ponteiras.  
Para maiores informações sobre os 
projetos, entre em contato com 
0800.284.4747 (Eliete/Mauricio). 

- 

6 
Morador da Comunidade 

Terra vermelha 

Uso do número 0800 da 

Copener funciona bem e é 

bastante  utilizado pela 

comunidade terra vermelha. 

Social A Bracell agradece o reconhecimento. Seu 
comentário é muito importante para nós. 

- 

7 Moradores da região 

Como a Copener/Bracell 

pode contribuir com a 

disponibilidade de madeira 

para outros segmentos, tais 

como serrarias, uma vez 

que algumas estão fechando 

 

Para esclarecimentos, a Bracell não 
consome madeira que seja apta para 
serrarias por conta do diâmetro restrito 
para seu processo produtivo. O picador 
instalado na fábrica em Camaçari trabalha 
com diâmetros de 4cm à 40cm de 
diâmetro (PR.FLO 049 – rev 07). 
A empresa foi procurada por alguns 
empreendedores do município de 

- 



 

Relatório de Auditoria – CERFLOR Manejo Florestal – Rev.01                 91/93                                                                             19 de Agosto de 2017 

por falta de oferta de compra 

no mercado."  

Esplanada em fevereiro de 2019, em 
busca de madeira para abastecimento de 
suas serrarias. Foram realizadas algumas 
reuniões com representantes das serrarias 
e da empresa e algumas ações foram 
definidas, sendo: 
1 - Cadastro de proprietários de serrarias 
no nosso setor de Compras para que 
possam adquirir madeira nossa que é 
disponibilizada para venda -  Alguns 
proprietários de serrarias já efetuaram 
compra de madeira nossa; 
2 - Disponibilizamos uma lista de 
potenciais fornecedores de madeira, com 
contatos, para que os proprietários de 
serrarias entrem em contato; 
3 - Para médio e longo prazo estamos 
discutindo uma parceria com Secretaria de 
Agricultura do Estado e Embrapa para 
implementação de um projeto que tem 
como objetivo trabalhar Sistema 
Agroflorestais em áreas coletivas: 
assentamentos, cooperativas etc. Foi 
realizada a primeira reunião com o 
Secretario para alinhamentos do projeto, e 
a primeira visita técnica na área de 
implantação do Piloto que será 
implementada ainda em 2019. 
O objetivo destas ações é fomentar o 
plantio de florestas para esta demanda 
das serrarias. 
Para maiores informações sobre o projeto, 
entre em contato através do 
0800.284.4747 com Mouana ou Dailson. 
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5.  CONCLUSÃO  

O Grupo BRACELL BAHIA Florestal mantém um manejo florestal sustentável de sua florestas 

evidenciado pelo cumprimento dos indicadores, critérios e princípios da norma. Durante a auditoria 

toda a documentação e informações solicitadas foram prontamente atendidas e os trabalhadores 

se mostraram conscientes das questões relacionadas ao sistema de gestão de manejo florestal e 

questões ambientais. O Grupo possui forte equipe de desenvolvimento socioambiental, com 

programas sociais expressivos na região.  

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION, seguindo os procedimentos de auditoria do 

CERFLOR, é favorável à recomendação para certificação da do grupo Bracell Bahia, formado 

pelas empresas BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA e BRACELL BAHIA SPECIALTY 

CELLULOSE 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. ANEXOS 

 

ANEXO I: Carta Convite de Reunião Pública e Questionário enviado às partes 

interessadas e listas de presença 

ANEXO II: Lista de partes interessadas 

ANEXO III: Escopo das áreas objeto de certificação 

ANEXO IV: Pareceres de revisores técnicos 

ANEXO V: Formulário de Não Conformidade preenchido 

 


