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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 ainda os termos Bracell Bahia Florestal e BSC, em 

referência a alguma documentação histórica, principalmente a documentos legais e fundiários. 

Contudo, nesta auditoria de manutenção remota, para atividades de manejo florestal foi utilizado 

somente o termo atual como Bracell Bahia Florestal.  

Considerações sobre a auditoria remota: 

A auditoria remota realizada pelo auditor do BVC durante os dias 27 a 30/04/2020 baseou-se no 

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.  

O auditor líder avaliou todos os requisitos do padrão e constatou que o grupo BRACELL BAHIA 

atende às exigências em suas unidades de gestão. Na amostragem realizada não houve 

registro de situações não conformes. Foi evidenciado durante a auditoria que a organização 

Bracell Bahia Florestal mantém de forma adequada os princípios e critérios do Cerflor nas suas 

atividades de manejo florestal, nas áreas cobertas pelo escopo do certificado.   
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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 Bracell Bahia Florestal 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 crescesse e justificasse 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 Bracell Bahia Florestal, 

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 

cellulose). 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 Bracell Bahia Florestal a BSC S.A. atualmente são empresas subsidiárias da Sateri.  Tanto a 

Bracell Bahia Florestal 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 Bracell Bahia Florestal, 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 antiga Copener Florestal (agora denominada Bracell Bahia Florestal e Bahia 

Specialty Celullose, agora Bracell, 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 Bracell Bahia 

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 formato xml (soft Excel) apresenta as áreas 

objeto de escopo deste certificado. 
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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 Madeireiros: 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, agora denominada Bracell Bahia Florestal, 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 

edafoclimáticas, para obtenção de madeira destinada à fabricação de celulose de alta qualidade na 

planta da Bahia Specialty Celullose, em Camaçari. 

Planejamento Florestal 

O departamento de Planejamento Florestal da Bracell Bahia Florestal 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 Bracell Bahia 

Florestal utiliza a uma rede de parcelas permanentes de inventário florestal contínuo. As principais 

atividades realizadas pela área de Inventario Florestal na BRACELL BAHIA FLORESTAL 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.  
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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 

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 (Bracell Bahia Florestal 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 Bracell 

Bahia Florestal 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 
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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 Bracell Bahia Florestal é subdividida em três fases: implantação, reforma 

e talhadia. As áreas de implantação 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, 

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 Bracell Bahia 

Florestal;  

• 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;  
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• 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 nutricionais 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. 

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. 
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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 Bracell Bahia Florestal 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 espécies 

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 
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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. 

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, agora Bracell Bahia 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 Bracell Bahia Florestal 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. 
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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  

2.1.2. Geologia 

A Geologia das áreas da Bracell Bahia Florestal, 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.  
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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, sub-úmido, úmido, sub-úmido 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. 

 2.1.4. Recursos Hídricos Disponíveis 

As bacias presentes na região de influência da Bracell Bahia Florestal 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 
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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 Bracell Bahia Florestal possui 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 Bracell Bahia Florestal 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, 

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.  
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Desse modo, tendo por base o latifúndio, o processo de formação dos municípios que hoje 

delimitam a área de influência direta da Bracell Bahia Florestal, 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 Bracell Bahia Florestal 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 / Bracell 

Bahia Florestal 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 Bracell Bahia Florestal adota algumas 

práticas, como: 

 Cadastro de Comunidades; 

 Mapa de zoneamento de impactos; 

 Mapeamento e Matriz de Stakeholders; 

 Material informativo; 

 Encontros com as comunidades; 

 Ouvidoria; 
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 Canais de Comunicação - Internos / Externos 

Programas e Projetos Sociais 

 A Bracell Bahia Florestal 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  
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b. Projeto Fábrica de Fardamentos  

c. Projeto Apicultura  

d. Projeto de Agricultura Familiar  

e. Projeto de Empreendedorismo Rural  

f. Projeto de Catação de Resíduos  

 

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. 
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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. 

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”. 
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“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. 

 

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: bruno.moreira@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 

mailto:lucia.nunes@br.bureauveritas.com
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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 manutenção, remota, não foram realizadas consultas presenciais com partes 

interessadas e nem reuniões públicas. 

Não foram realizadas verificações in loco nas atividades operacionais de campo e nas áreas dos 

Projetos de recuperação de áreas degradadas, Projetos de conservação da biodiversidade e 

projetos sociais, em função das restrições de contato humano impostas pela pandemia do Covid-

19, no período da auditoria. 

O processo de auditoria de certificação do CERFLOR compreende: 

 Planejamento inicial da auditoria;  

 Planejamento e realização das reuniões públicas; 

 Definição da equipe de auditoria; 

 Avaliação documental quanto ao atendimento do CERFLOR; 

 Avaliações de campo quanto ao atendimento do CERFLOR; 

 Emissão e publicação do relatório de auditoria; 

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

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

 Emissão de relatório final após avaliação de ações corretivas (caso pertinente) e demais 

questões pertinentes. 

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.  

mailto:jose.cunha@br.bureauveritas.com
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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 

Luiz Juvêncio Cardoso Quaglia Auditor Líder 

Biólogo (UFBA), Lic. MSc em Ecologia e 
Biomonitoramento (antes Prod. Aquática); 
Pós-graduado em Tecnologia Ambiental de  
Indústrias Florestais; Auditor da Qualidade 
(ISO 9001), Meio Ambiente (ISO 14001),  
OHSAS 18001, ISO45001, CEFLOR (NBR 14789/ 
14790) e FSC CoC e MSC CoC. 

 

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. 

Na auditoria de manutenção remota não foram realizadas reuniões públicas. Essa atividade 

somente é realizada durante as auditorias de recertificação e em auditorias iniciais para empresas 

com novas certificações Cerflor.   

3.4.3. Planejamento e Realização da Auditoria Remota 

De acordo com e Escopo de Certificação pretendida, foram executadas as seguintes atividades: 

análise de documentação e entrevistas com colaboradores da empresa. Em função das restrições 

impostas pela pandemia do novo coronavirus (Covid-19), não foram realizadas entrevistas com 

prestadores de serviços e partes interessadas em atividades de campo. 

 

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

estabelecido previamente, considerando os processos que podem ser amostrados de forma 
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documental e com entrevistas de forma remota, com escopo de amostragem em 50% de H/D, com 

32 horas de auditoria, em 4 dias (4HD’s).  

 

Auditor líder : Luiz J. C. Quaglia - LJQ RESPONSÁVEIS/ACOMPANHANTES

08h30 - 09h00
Reunião de abertura. Apresentação da metodologia da auditoria remota e 

resolução de dúvidas. Apresentação do plano de auditoria e ajustes
Juliano, Meryellen, Bruno Felix e Marcos Sacco

09h00 - 10h00
Princípio 1 - Requisitos legais. Critérios 1.1, 1.2 e 1.3

Situação Fundiária e Conflitos
Meryellen Baldim e Camila Peroba

10h00 - 12h00
Princípio 1 - Requisitos legais. Critérios 1.1, 1.2 e 1.3

Licenças e Recolhimento de Impostos
Meryellen Baldim, Caroline Santos, Joedson Silva e Joiciane

12h00 - 13h30

13h30 - 15h00

Continuação do Princípio 1. Legislação e outros requisitos dos critério 1.1, 

1.2 e 1.3.

Requisitos dos Trabalhadores Rurais - Contratos

Denise, Caroline Santos e Evelyn Chaves

15h00 - 17h00

Continuação do Princípio 1. Legislação e outros requisitos dos critério 1.1, 

1.2 e 1.3.

Requisitos dos Trabalhadores Rurais, Saúde e Segurança. PCMSO, PPRA.

Meryellen, Denise Ferreira, Luciano Passos, Marcos Martins e Leliane 

Schramm

08h30 - 09h30 Princípio 2.  2.3 e 2.4 - Rastreabilidadedo fluxo do produto florestal. Meryellen Baldim e Tais Rufno

09h30 - 12h00 Princípio 2. Critérios 2.1 - Aspectos e Impactos e 2.2 - Plano de Manejo Meryellen Baldim e Caroline Santos

12h00 - 13h30

13h30 - 17h00

Princípio 3 - Zelo pela diversidade biológica: Pesquisa e Desenvolvimento. Uso 

de clones atuais no plantio (base genética). Manejo de pragas. Critérios 3.1; 3.2 

e 3.3. 

Meryellen Baldim, Mario Ladeira, Marcos Masson, Fabricio, Jacyr, Sidinei e 

Kellen.

08h30 - 11h00

Continuação do Princípio 3 - Zelo pela diversidade biológica: Monitoramento da 

Fauna e Flora. Evidências de Microplanejamento com identificação de áreas de 

APP , Reservas legais e Nativas. Monitoramento das áreas de interesse de 

conservação da biodiversidade (critérios 3.4; 3.5; e 3.6).

Meryellen Baldim e Igor Macedo

11h00 - 12h00
Continuação do Princípio 3 -  Avaliação do controle de caça e pesca. (critérios 

3.4; 3.5; e 3.6).
Caroline Santos, Valdinei Ressurreição e Valcileia Chaves.

12:00 - 13:30

13h30 - 15h00

Princípio 4 - Respeito às águas, ao solo e ao ar: Verificação do monitoramento 

dos recursos hídricos. Monitoramento das outorgas dos viveiro de mudas 

Salgado e Quatis. Controle de resíduos contamindados. Monitoramento de 

fumaça preta das máquinas florestais e caminhões de transporte (Critérios 4.1, 

4.2, 4.3 e 4.4).

Meryellen Baldim, Caroline Santos, Arilane e Valnei 

Acomp: Igor Macedo, Arilane, Valnei, Rafael Goes, Ricardo Previdente.

15h00 - 16h00
Princípio 4 - Respeito às águas, ao solo e ao ar: Controle de agrotóxicos e suas 

embalagens. (Critérios 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4).
Meryellen Baldim, Flavio Araújo e Rafael Goes.

16h00 - 17h00
Princípio 4 - Controle de aplicação de fertilizantes no solo. (Critérios 4.1, 4.2, 

4.3 e 4.4).
Marcos Masson e Ricardo Previdente.

08h00 - 12h00

Princípio 5 - Evidências de informações sobre o andamento dos programas 

sociais. Programas de educação ambiental e geração de renda nas 

comunidades. Comunicação com partes interessadas - Monitoramento de 

demandas de partes interessadas.

Meryellen Baldim, Mouana Sioufi, Mauricio Maciel, Dailson e Debora Lima

12h00 - 13h30

13h30 - 15h00

15h00 - 15h30

30/04/2020 - 

Quinta-feira: 

Manhã e Tarde

Resolução de pendências de documentação e pendências para verificação de informações documentadas e outras evidências de auditoria. Feedback 

da auditoria com a equipe da Bracell auditada.

Reunião de encerramento

28/04/2020 - 

Terça-Feira - 

Manhã e Tarde

29/04/2020 - 

Quarta-Feira: 

Manhã e Tarde

Almoço

PLANO DE AUDITORIA REMOTA - CERFLOR BRACELL FLORESTAL - 27 a 30/04/2020.

Almoço

Almoço

Almoço

27/04/2020 - 

Segunda-Feira - 

Manhã e Tarde.

Auditores/dias da semana
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3.5. Relatório Detalhado 

Esta seção demonstra as evidências coletadas pelo auditor líder na auditoria remota. 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 Bracell Bahia 

Florestal e BSC, conforme segue: 

 

- Alteração e Consolidação do Contrato Social, passando de Bracell Bahia Florestal 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. Sem alteração com relação a auditoria anterior. 

 

- 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. As informações obtidas nesta auditoria remota de 

2020 foram denominadas como informações da organização Bracell Bahia Florestal. 

 

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. 
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3.5.1.3. Princípio 3 

 

A organização auditada 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 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.  

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. 

 

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. Nesta auditoria remota não foram amostrados os sindicatos locais e também não foi 

possível a visita às áreas dos projetos sociais atualmente desenvolvidos pela organização em 

função das ações de prevenção da contaminação do Covid-19 e distanciamento social.  
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3.5.2. Relatório Detalhado – Evidências do auditor líder 

 

PRINCÍPIO 1  

 

Para o atendimento ao Princípio 1 (Cumprimento da legislação), o empreendimento Bracell Bahia 

Florestal deve ser gerido através de atitudes e ações que assegurem o cumprimento das 

legislações federal, estadual e municipal em vigor. A legislação nacional, os acordos e os tratados 

internacionais aplicáveis devem ser divulgados a todos os envolvidos no processo de obtenção de 

produtos florestais, atendendo aos critérios e indicadores descritos em 3.1.1 a 3.1.3 da Norma 

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

verificados e evidenciados as seguintes informações: 

 

Critério 1.1 

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, com 

emissão do relatório de atualização em 27/04/2020, com o total de 236 obrigações legais atendidas, 

16 em análise, 13 não atendidas e 66 pendentes de análise. Esse número de pendências de 

análise é em função da entrada de novos requisitos de saúde e segurança decorrente da pandemia 

do Covid-19. 

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, a cada dia 20 de cada mês. Essas informações de atualização são controladas e 

arquivadas pela equipe de meio ambiente da Bracell Bahia Florestal. 

Foi verificado o controle das informações da Licença LO da Bracell Bahia Florestal – Portaria 7536, 

com validade 01/11/2011. Evidenciado o registro de protocolo de Renovação de LO nº do processo 

2011-010409/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 organização 

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 
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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 CEFIR (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, Sr. Maurício Prieto. 

Verificado de conformidade das Outorgas de uso de água. Verificado registro Portaria INEMA nº 

19.352, emitida 18/10/2019, com validade até 18/10/2023, para 07 poços, para a Bracell Bahia 

Florestal. Verificado o registro de protocolo no órgão ambiental estadual SEIA, com número do 

requerimento nº 2019.001.000150/INEMA/LIC-00150.  

Foi evidenciado o 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. Requisitos ainda em validade, com 

requerimentos para renovação previstos para maio de 2020. 

Para as outorgas de captação superficial, foram evidenciados os registros de atendimento aos 

requisitos legais sobre o processo de renovação da Portaria 20.052, de 03 de fevereiro de 2020, 

processo 2018.001.003896/INEMA/LIC-03896, com 4 pontos de captação nos municípios de 

Esplanada, Mata de São João, Rio Real, Itanagra e Araçás, para ponto 3, com 220 m³/dia, ponto 9, 

rio Juruaba, com 80 m³/dia, ponto 10, rio Ibô, com 110m³/dia e ponto 12, rio Quiricó, com 80m³/dia.  

Foi verificado registro de correspondência do RTGA da Bracell Bahia Florestal – Relatório Técnico 

de Garantia Ambiental/2020, exercício de 2019, 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, sem o protocolo 

de entrega devido ao fechamento das atividades do INEMA suspensas devido ao Covid-19. O 
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órgão ambiental emitiu uma nova Portaria 20.515, no dia 24/04/2020, com extensão do prazo de 

entrega até o dia 27/05/2020. 

Como rastreabilidade das informações foram verificadas o atendimento dos requisitos dos 

condicionantes da LO Portaria CRA 7536, com data de avaliação dos condicionantes realizada em 

25/03/2020. 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. Foi verificado o registro de Nota Técnica 

jurídica, com o questionamento da consulente Bracell Bahia Florestal, para a regularidade 

ambiental da extração de cascalho, para a recuperação das estradas em operação florestal. A 

organização defende que a autorização do DNPM é inexigível, devido a área não se enquadrar 

como uma jazida para a comercialização do produto e quando a utilização do material se dê na 

própria obra, não podendo com este conceito ser interpretado como área total licenciada. 

- Verificação de atendimento ao 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.  

- Evidências de atendimento ao Condicionante 2: Evidenciado registros na planilha de 

acompanhamento dos condicionantes as informações sobre o procedimento interno PR.FLO.53 E 

PR.FLO.18, que são os 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. Não houve 

alteração com relação a auditoria de 2019. 

- Evidências 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.   

- Verificação rastreável do Condicionante 4. Verificadas as informações de atendimento do 

condicionante relativo ao Armazenamento de agrotóxico. Requisito atendido desde 2007. 

- 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 
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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. 

Sem alteração com relação a auditoria de 2019.  

- Verificadas as informações rastreáveis 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.  

- Verificado atendimento ao Condicionante VII. Evidenciadas as informações rastreáveis 

controladas de atendimento e avaliação da legislação, atualizada em 25/03/2020, com manutenção 

da pasta de controle dos receituários agronômicos, com ART e Nota Fiscal. Evidencias as 

informações rastreáveis do registro de ofício para a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia – 

ADAB, em 26 de dezembro de 2019 referente aos receituários agronômicos nº 000588 e 000595. 

- 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.  

- Verificadas as informações dos registros dos corredores de fauna nos mapas operacionais e nos 

mapas do planejamento florestal – setor geoprocessamento. Verificados 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. Evidenciadas informações controladas na planilha 

de atendimento. 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. 

Sem alteração com relação a auditoria anterior. 

- 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 2020, foram 

evidenciadas áreas fomentadas com plantio de eucalipto em torno de cerca de 3500 hectares em 

2019 e área total de 11337ha. 
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- 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, com protocolo anual pela ReMAM – Rede 

de Monitoramento Ambiental de Microbacias – ESALQ/USP. conforme o anexo no RTGA nº 07. 

Verificado o registro do Relatório Técnico Anual de 2018, relatório de Monitoramento de 

Modelagem de Bacia da Promab.  

- 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 2020, com resultados 

de 104 reuniões, 1010 participantes em 16 comunidades de 04 municípios. 

- 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 
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objetivo de manter em funcionamento o sistema de irrigação. Sem alteração com relação a 

auditoria anterior de 2019. 

- 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 as evidências de destinação reportado no anexo 5 

do RTGA. Evidenciado o registro de Saída de Resíduos de 2019, com informações de destinação 

final de óleo lubrificante, solos contaminados, tambores, pneus, lâmpadas e baterias. 

- 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. (Denise, com segurança, 

coordenadora de saúde e segurança). 

- Verificação de conformidade do 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 do condicionante 26, para o levantamento de solos nas áreas de 

plantios. Condicionante atendimento em 2010, conforme registro do RTGA de 2019. 

- Verificado o atendimento ao Condicionante nº 27, com foco na 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 em conformidade com os 

critérios estabelecidos no Princípio 3, critérios 3.5, 3.5 e 3.6. 

- Atendimento ao Condicionante nº 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.  

- Atendimento ao Condicionante nº 29. Projeto de Irrigação do Viveiro Florestal. Projeto já 

apresentado e finalizado em 2010, conforme registro no RTGA de 2019.  

- Atendimento ao Condicionante nº 30. Apresentação do Programa de Fomento. Atendido desde 

2007. 
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- 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. Sem 

alteração. 

- 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. 

- Verificação do Condicionante 35. Exigências de instalações de Placas Informativas de Áreas de 

Reserva Legal e Preservação – Atendido desde 2009.  

- 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. Registro Renasem BA. nº 00034/2006, com validade até 30/10/2021.  

- Atendimento ao condicionante 37 – Requerer previamente ao órgão estadual INEMA, caso 

alteração do projeto. Não houve nenhuma alteração do projeto florestal em 2019. 

- 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. Sem alteração com relação a auditoria anterior. 

Critério 1.2 

Evidenciado relatório da situação fundiária dos imóveis da BSC e Bracell Bahia Florestal (Bracell 

Bahia Florestal LTDA, atualizados em 29/04/2019, na planilha de controle da área jurídica, com 

informação de 751 imóveis, aproximadamente 150.000 hectares.  
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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;  

Áreas de Domínio, com diferença de maior do que 10% com 71 unidades em 2020. Áreas de 

Posse, com ações de usucapião, com número atual de unidades em 141, atualizadas em 2020. 

Áreas de Herança, com o total de 44 unidades e terras fora do escopo da certificação com 140 

unidades (imóveis em litígio e conversão florestal), com números atualizados em 2020. 

Evidenciado o controle das informações de posse de terra através de planilha de Controle de 

Imóveis, informatizada contendo os dados do controle fundiário – Fazendas – Certificação – Cerfir 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. 

Sobre a relação com a atualização das informações, continuam os processos de regularização 

junto ao CCIR/ INCRA, com protocolo de aproximadamente 80 pedidos de atualização e resposta 

positiva de aproximadamente 22 respondidos e 36 ainda pendentes de repostas. 

Verificação de conformidade legal como rastreabilidade de áreas de Plantio, atualmente em 

execução em função do período de chuvas na região do norte da Bahia, projeto Sítio do Meio – 

Alagoinhas. Verificado o registro do domínio do imóvel Memorial Descritivo, matrícula 59, Município 

de Entre Rios, Juazeiro do projeto Sitio do Meio, registro em cartório de 124,3295ha. 

Foram verificadas informações sobre o Projeto Piranji, Município de Esplanada. Fazenda 

Tamanduá II, com 48,7035ha, imóvel registrado com o número de registro de escritura 925, do 

cartório de município do Conde-BA, com registro de 17/08/1999. 

Verificado Projeto Sergipe – Esplanada, com o imóvel Terra Dura, com área de domínio, com 

1901,7388ha, com número de matrícula 5502, município de Jandaíra, em 08 de maio de 2006.  
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Foi evidenciado registro documentado do último relatório emitido pela área patrimonial com conflito 

de terras. Verificado o relatório de ocorrência semanal setor 2, com evidência de área de litígio, já 

em processo judicial, no Projeto São Jose, na fazenda Pedra do Sobrado, vistoria realizada em 

03/04/2020, com evidências de fotos e rondas, com plantações de bananeiras e coqueiros, 

caracterizando uma antiga invasão. 

Foram evidenciadas informações sobre o sistema de controle processual (PROJURIS), viabilizando 

a emissão de diversos relatório da gestão jurídica fundiária relativos aos processos administrativos 

e judiciais da Empresa.  

Verificado relatório do sistema PROJURIS, “Contigis Accruar”, emitido no dia 20/03/2020 e 

publicado no dia 05/04/2020. 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. 

Critério 1.3 

Documentação de Saúde e Segurança dos trabalhadores próprios e terceirizados: 

Evidências de documentação controlada de saúde e segurança do trabalhador. Evidenciadas 

informações de acordo com o procedimento interno PR-SEG-F-005 – Requisitos de Saúde e 

Segurança do Trabalho para Contratadas-Florestal, revisão 07, de 13/12/2018. O referido 

procedimento interno PR.SEG.F-005, estabelece que são documentos obrigatórios para os 

trabalhadores terceirizados os registros controlados de PPRA, PCMSO, LTCAT, AET (Análise 

Ergonômica do Trabalho).  

Foi 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 Bracell Bahia Florestal, 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 Bracell. 

- Jema. Matriz de treinamento legal da Jema. Atualizada em 14/01/2020.  
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- Verificados registros de Treinamentos em Integração de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, 

Ordem de Serviço, Cipa, Manipulação de Agrotóxico, NR 31, Curso Mopp, Operador de Munk, 

Tratorista Agrícola, Condutores de passageiros, Treinamento em Ginástica Laboral, Brigadista e 

socorristas. Evidenciado os registros de treinamentos para as funções de trabalhador florestal, 

Coordenador de EHS, Motorista de Munk, supervisor de operações florestais, operador de trator,  

- Para a EPS Emflors. Verificado o registro de Matriz de Treinamento Legal de EPS para a empresa 

Emflors, emitida em 02/04/2020. Treinamentos em Integração de Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente, Ordem de Serviço, Cipa, Manipulação de Agrotóxico, NR 31, Curso Mopp, Operador de 

Munk, Tratorista Agrícola, Condutores de passageiros, Treinamento em Ginástica Laboral, 

Brigadista e socorristas, e curso de Indivisíveis – Transporte de Carretas. Evidenciadas as funções 

de Auxiliar de manutenção, mecânico, pinto de veículos, eletricista de automóveis, supervisor de 

manutenção, encarregado de almoxarifado, encarregado florestal, auxiliar de encarregado, 

motorista, operador de trator de pneu, supervisor de operações florestais, técnica de segurança e 

trabalhador florestal.  

- Para a EPS SAF. Verificado a Matriz de treinamento obrigatório para a empresa recebido em 

27/04/2020, contendo as informações dos treinamentos obrigatórios como o nome do funcionário, 

função, cursos de NR-01 – Ordem de Serviço, NR 31, Aplicação de Agrotóxicos. 

- Verificado o registro de treinamento de encarregado da empresa EPS JEMA, funcionário José de 

Jesus Costa, matrícula 822, ASO com validade 22/11/2020, ficha de EPI, com validade até 

22/11/2020, NR 31, com evidência de certificado de participação com carga horária de 8 horas, 

realizado em 20/11/2015. 

- Trabalhador florestal Alex Lucas dos Santos – Função de encarregado líder Florestal I, 

Silvicultura, na frente de trabalho de plantio no projeto Sergipe, da empresa JEMA, matrícula 1626. 

Registro de atualização do ASO, com validade até 26/11/2020. Controle de registros de uso de 

EPI’s, com validade até 19/11/2020. Verificado registro em certificado de participação do curso de 

Segurança na Armazenagem, Manuseio e Aplicação de Agrotóxicos, realizado em no período de 10 

a 12/12/2018, segundo a NR31. 

- Trabalhador florestal: Gilberto de Sousa Rocha, Encarregado Florestal, da empresa EPS Jema, 

com número de matrícula nº 1774, admitido em 01/04/2019, com registro de ASO atualizado em 

21/02/2020. Evidenciado registro de controle de entrega de EPI’s de acordo com a ficha de EPI’s, 

com emissão em 20/02/2020 e registro de treinamento conforme a NR 31, com o curso de 
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Segurança na Armazenagem, Manuseio e Aplicação de Agrotóxicos, com duração de 20 horas, 

realizado no período de 28 a 29 de março, e 01/04/2019.  

- Funcionário da empresa Emflors, função de encarregado Florestal, Juarez Batista de Oliveira, 

matrícula 14138, admitido em 09/07/2015, com registro de ASO atualizado em 16/03/2020, com 

ficha de uso e controle de EPI’s, com último registro retirado em 17/03/2020. Evidenciado registro 

de treinamento conforme a NR 31, realizado em 28 a 31 de maio de 2010.   

- No momento da auditoria existiam 23 empresas terceirizadas, sendo 07 com atuação na 

silvicultura, 3 nas atividades de colheita e 13 em outras atividades: logística, estradas, engenharia, 

PME.  

- 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.  

- Trabalhadores próprios da Bracell Bahia Florestal. Nicolau Alves da Silva. 1128. Supervisor de 

silvicultura.  

- Evidenciado os registros de treinamentos obrigatórios conforme NR 31, conforme a matriz de 

treinamento de 2020, registros de ASO, e registros de controle de entrega de EPI’s. 

- Trabalhador florestal Wallison de Souza Almeida Santos – Supervisor de Silvicultura, matrícula 

7284. 

- Trabalhador florestal Luiz Fernando Paes de Oliveira – Supervisor de Silvicultura – 8120. 

- Trabalhador florestal Bruno dos Santos Araújo – Encarregado de Colheita – 6472. 

- Trabalhador florestal Henrique de Almeida Maia – Encarregado de Colheita – 6493. 

- Trabalhador florestal Rosinaldo Ferreira dos Santos Ribeiro – Encarregado de Colheita – 6608.  

- Evidenciado PPRA da Bracell Bahia Florestal, emitido em 01 de maio de 2019, com validade até 

30 de abril de 2020, realizado com o responsável técnico BN Costa, registro legal responsável 

técnico Bruno Nogueira Costa, Técnico de Segurança do Trabalho, nº 45571. Foram evidenciadas 

as informações do PCA - Programa de Conservação Auditiva e o PPR - Programa de Proteção 

Respiratória, para a gestão de 2019 e 2020. 
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- Verificado também para a Bracell Bahia Florestal, foi evidenciado o LTCAT – Laudo Técnico das 

Condições Ambientais de Trabalho, realizado na mesma data e pela mesma empresa, em maio de 

2019.  

- Verificação do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. PCMSO, com 

data de emissão em 01 de maio de 2019, com validade até 30/04/2020, elaborado pelo médico do 

trabalho Dr. Paulo Sergio Sousa Curvelo, CRM 7178, RQE 16026. A equipe de saúde ocupacional 

é composta por 1 médico do trabalho, 1 enfermeiro, uma técnica de enfermagem, e 1 técnico de 

enfermagem. 

 

Princípio 2. Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto, médio e longo prazo, em 

busca da sua sustentabilidade. 

Para a organização Bracell Bahia Florestal atender o Princípio 2 - Racionalidade no uso dos 

recursos florestais a curto, médio e longo prazo, em busca da sua sustentabilidade, o manejo 

florestal deve ser planejado e executado com serviços próprios ou através de terceiros. Neste caso, 

a organização avaliada deve promover e ter atitudes que levem ao uso racional dos recursos 

florestais, desde a matéria-prima produzida, os produtos secundários ou os serviços prestados pela 

plantação florestal comercial.  A organização deve igualmente manejar os plantios comerciais de 

modo que a atividade não ocasione exaustão de recursos naturais renováveis. Os critérios e 

indicadores a serem atendidos são os indicados nos itens de 3.2.1 a 3.2.4 da Norma ABNT NBR 

14789:2012. Para este princípio, considerando todos os critérios e indicadores foram verificados e 

evidenciados as seguintes informações na amostragem de auditoria remota realizada na 

organização Bracell Bahia Florestal: 

 

 

Critério 2.1. Aspectos e impactos ambientais: 2.1. 

Foi evidenciado o procedimento de aspectos e impactos ambientais, PR.IND.028 – Levantamento e 

Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais, revisão 17, de 26/11/2019. 

Foram verificadas informações documentadas na Planilha LAIA – Atividades de Silvicultura, 

PL.FLO.003 – LAIA Silvicultura, de 26/11/2019, LAIA Viveiro – PL-FLO-006, LAIA Implantação de 

Projetos de Infraestrutura – PL-FLO-015. Foram evidenciadas as LAIAs das atividades e 

procedimentos operacionais para: 012 – Manutenção Civil, 002 – Tecnologia Florestal, 018 – 
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Laboratório de Entomologia, 010 – Armazenamento de Resíduos – CAR, LAIA 016 – Colheita 

Florestal Semimecanizada, 020 – Recuperação de áreas degradadas, 004 – Almoxarifado, 001 – 

Planejamento Florestal, 005 – Carregamento e Transporte, 013 – Colheita Florestal Mecanizada, 

PR-FLO-041 – Fertilização, procedimento operacional PR-FLO-019 – Conservação dos Recursos 

Naturais e procedimento operacional PR-FLO-020 – Parâmetros de Monitoramento e Controle 

Ambiental. 

 

Critério 2.2 – Plano de Manejo Florestal: 

Foi evidenciado a atualização documentada do Plano de Manejo (versão completa), versão 07, de 

abril de 2019. O Plano de Manejo Florestal Integrado sintetiza os programas, ações e 

procedimentos adotados pela BSC/Copener para a Gestão Florestal de suas unidades de manejo 

na busca de práticas para alcançar a sustentabilidade do processo florestal do grupo empresarial. 

O plano de manejo da Bracell Bahia Florestal foi concebido para servir como instrumento de 

planejamento e acompanhamento das atividades da empresa, a publicação deste Plano de Manejo 

Florestal possui ainda os seguintes objetivos específicos:  

- Apresentar de forma clara as políticas da Bracell Bahia Florestal para as áreas Florestais, 

desdobradas em boas práticas de manejo, fundamentadas em sua visão de sustentabilidade e 

alinhadas ao seu objetivo de produção de celulose de eucalipto para especialidades industriais;  

- Contribuir para a compreensão dos colaboradores da empresa e demais partes interessadas 

sobre os aspectos técnicos, ambientais e sociais relativos ao seu processo de Gestão Florestal; e 

servir como base para a comunicação com as partes interessadas, facilitando o acesso a 

informações sobre programas, procedimentos e documentos integrantes do processo de manejo 

florestal da Bracell Bahia Florestal.  

No plano de manejo versão 07, foram evidenciadas referências a outros documentos controlados, 

como Políticas, Procedimentos Operacionais, Instruções de Trabalho, em que constam informações 

específicas e detalhadas sobre o processo florestal. Estes documentos são disponibilizados 

internamente através do Sistema SoftExpert (intranet). Os indicadores de desempenho do Manejo 

Florestal estão descritos no Resumo Público do Plano de Manejo e disponível no site 

www.bracell.com. Os mapas descrevendo a base de recursos florestais incluindo as áreas 

protegidas encontram-se disponíveis em meio digital no setor de Planejamento Florestal e no Portal 

de Mapas 
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Revisão do Plano de Manejo. O conteúdo deste Plano de Manejo é revisado e atualizado a cada 

dois anos, sendo inseridas informações relativas às mudanças ocorridas no processo florestal. Os 

resultados dos programas de monitoramento e ações realizadas pela empresa passam por revisão 

e atualização anual, sendo demonstrados por meio do Resumo Público do Plano de Manejo 

Florestal. 

A atualização também ocorrerá sempre que houver alterações significativas nos recursos florestais 

manejados, no contexto social e ambiental, em seus objetivos e/ou nas práticas e atividades de 

manejo florestal, adotadas pela empresa. Os procedimentos, instruções de trabalho e demais 

documentos referenciados no presente Plano de Manejo serão revisados de acordo com o 

procedimento PR.IND 001 (Controle de Documentos). Responsável técnico do plano de manejo 

florestal da Bracell Bahia Florestal para 2020, Sra. Meryellen Baldim de Oliveira – Engenheira 

Florestal, Coordenadora do Meio Ambiente e Certificações Florestais, com número do CREA nº 

120055566-0. 

 

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 da 

espécie E. urograndis principalmente).  

A estrutura física do viveiro de mudas 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.    

Foi verificado o procedimento PR.FLO.054: Produção de mudas clonais – viveiro Quatis, revisão 

00, com data de expedição de 25/01/2013.  

Foram evidenciados os procedimentos operacionais: Planejamento Florestal – PL-FLO-046 – 

Planejamento Integrado, revisão 02, emitido em 24/07/2017; Planejamento de Suprimento de 

Madeira – PR-FLO-025, revisão 06, de 24/04/2020 e PR-FLO-026 – Planejamento de Silvicultura – 

revisão 04, de 25/04/2018. 
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- Evidenciadas as informações controladas para a expedição de mudas para os plantios comerciais, 

com seleção no galpão de mudas, levando em consideração as mudas com qualidade com 03 

pares de folhas ou mais, com ápice, folhas coriáceas, raiz principal corretamente estabelecida, 

sistema radicular auxiliar com presença de raízes novas e torronete firme.  

- Evidenciado o procedimento operacional do viveiro de produção de mudas Salgado - PR.FLO.069 

- Produção de mudas clonais – Viveiro Salgado, de 24/11/2016.  

- 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). 

- Para o planejamento do plantio de 2020, são previstos o uso de 20.000ha, sendo que desses 

14000 hectares em áreas de reforma ou implantação de novas áreas e 6000 hectares para 

condução do plantio. 

- Uso de clones comerciais, com 5 materiais genéticos, com 80%, com 3 principais materiais 

genéticos e outros 20% em materiais genéticos de testes e materiais novos. 

- Viveiro de mudas, setembro 2019 a maio de 2020, com produção nos dois viveiros de mudas 

Salgado e Quatis, com 24.000.000 de mudas.   

- Evidenciadas informações emitidas pelo sistema SGF – Sistema de Gestão Florestal, Ordem de 

Serviço, nº 9014, emitida no dia 09/04/2020, para o prestador de Serviço Jema, região Leste, 

Regional de Esplanada, com dados de plantio do Projeto Piranji, talhão 002-01, com área de 

21,71ha, para plantio de 23153 mudas de eucalipto. Talhão 004-01, com plantio de 41,67 há, com 

44.440 mudas, e talhão 009-01, com 5,75ha, com 6.132 mudas.  

- Projeto Sergipe. Evidenciadas as informações de Ordem de Serviço no SGF, O.S. 9015, emitida 

no dia 09/04/2020, para o prestador de serviço Jema, execução de atividades de plantio no Projeto 

Sergipe, no talhão 011-01, com 5,34 há, com 5.699 mudas previstas para plantio. Evidenciadas 

informações no sistema SGF de plantio comercial para o talhão 012-01, com 25,23ha, com plantio 

de 26.908 mudas de eucalipto.  
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- Projeto Sítio do Meio. Evidenciadas informações no SGF, documentação rastreável das atividades 

de plantio de acordo com a Ordem de Serviço 9012, emitida no dia 08/04/2020, para o prestador de 

serviço Jema, no projeto Sitio do Meio, Região Leste, Regional de Alagoinhas, nos talhões 003, 

com 12,20 há, com plantio previsto de 13.143 mudas. Para o talhão 004-01, com 15,56ha, com 

plantio de 16.764 mudas, e para o talhão 006-01, com 8,37ha, com plantio de 9.021 mudas. 

- Planejamento de colheita de madeira em cerca de 2.200.000 m³, em áreas próprias, fomento e 

compra de madeira.  

- Colheita de madeira sendo toda mecanizada, com Harvester da EPS Kamatsu, com contrato de 

manutenção incluído. 

- Atividades de transporte de 2.300.000 de transporte de madeira, com 4 empresas terceirizadas 

para o transporte (TSL, Transfers, Embrac e Cunha).  

- Transporte de madeira. Evidenciado o procedimento operacional PR.FLO.051: Transporte e 

carregamento de madeira, revisão 12, de 01/10/2019.   

- Evidenciadas as informações no procedimento PR.FLO.051, no sistema SoftExpert, com o 

objetivo de controle das atividades do carregamento, transporte e movimentação de madeira, 

visando o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de manejo e sustentabilidade 

do negócio. 

Atividades de Colheita. Foram evidenciados na amostragem de auditoria remota, os registros de 

Projetos florestais com colheita: Rio Torto e Jatobá com corte no momento, com apresentação de 

informações documentadas no microplanejamento florestal e dados do SGF informatizado. 

- Evidenciado o microplanejamento florestal de colheita florestal do projeto Rio Torto, regional de 

Alagoinhas, 09/01/2020, com informações do planejamento para os pontos de atenção de colheita 

na área, e informações sobre as recomendações operacionais para a logística, estradas, relações 

institucionais, silvicultura, meio ambiente e segurança patrimonial. Área total de colheita com 

volume previsto de 64.549 m³ de madeira.  

- Verificado o microplanejamento do Projeto Jatobá, emitido 18/03/2020, regional de Inhambupe, 

com previsão de volume de colheita de 22.903m³ de madeira, com previsão de término em 10 dias. 

Evidenciadas as informações do microplanejamento com dados sobre a logística, os pontos de 

atenção de colheita na área, e informações sobre as recomendações operacionais para as 

estradas, relações institucionais, silvicultura, meio ambiente e segurança patrimonial.  
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Princípio 2 – Critério 2.4. Atividades de Plantio. Rastreabilidade do fluxo do produto florestal. 

Evidenciada a sistemática de rastreabilidade, conforme previsto no MAN 01 – Manual de Cadeia de 

Custódia, Versão 03. 

- Verificadas informações no sistema SGF – Sistema de Gestão Florestal, para o controle de 

rastreabilidade da madeira 

- Evidencias as informações de controle de transporte da madeira, com controle documentado no 

sistema SGF informatizado, em tempo real, com dados de identificação da ordem de coleta de 

madeira, número do romaneio, data, horário, placa do caminhão, área de corte, número do talhão e 

volume de madeira transportado para a fábrica Bracell em Camaçari. 

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 Bracell Bahia Florestal, 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 
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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. 

 

Princípio 3 – Critério 3.1. 

 

Na organização auditada Bracell Bahia Florestal, para o atendimento a este princípio (Zelo pela 

Diversidade Biológica), a organização deve manejar a plantação florestal comercial de modo a 

minimizar os impactos negativos de sua atividade silvicultural sobre a flora e a fauna nativas e 

biodiversidade genética das suas matrizes de plantio. A organização deve zelar pela manutenção 

da diversidade biológica, atendendo aos critérios e indicadores descritos em 3.3.1 a 3.3.6. Na 

amostragem realizada na auditoria remota na organização Bracell Bahia Florestal, foram obtidas as 

seguintes informações, abaixo relacionadas: 

- Material genético: informações evidenciadas, fornecidas pela área de pesquisa e desenvolvimento 

florestal.  

Visando principalmente a produção de celulose de alta pureza (celulose solúvel), que envolve a 

retirada de hemicelulose, lignina e extrativos da madeira, aproveitando apenas a celulose, os 

esforços na área de pesquisa e desenvolvimento (P&D) são voltados para a obtenção de uma 

matéria-prima com alta superioridade em adaptação, produtividade e qualidade tecnológica, 

apoiada em uma ampla rede de experimentos, cobrindo todas as variações ecológicas existentes 

em seu território de atuação.  

- Testes clonais, com diferentes características de precipitação e características do solo. 

-  São realizados: 1. teste clonal, com teste de progene, com sementes com polinizações 

controladas no pomar, 500 cruzamentos diferentes, com geração de 90 mil indivíduos em testes; 2 

– teste clonal, com 200 a 500 indivíduos e termina com 50 clones; teste 3 - 50 indivíduos e seleção 

de 2 clones para plantio, nas 3 regiões representativas, com distribuição em 10 regiões de plantio. 

- São realizadas atividades de pesquisa de solos, visando a fertilização para enriquecimento do 

solo, com estresse hídrico, muito presente na região norte da Bahia.  
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- A organização utiliza em todo o projeto de plantio de eucalipto para o ano de 2020, 8 clones 

comerciais, em conformidade com o planejamento florestal estratégico. 

- Atividades de Melhoramento genético florestal. Concebido de forma a melhor atender às três mais 

importantes interfaces relacionadas ao processo de fabricação e utilização de celulose (floresta, 

processo industrial e qualidade do produto), o programa de melhoramento genético da Bracell B. 

Florestal é baseado na seleção recorrente recíproca (SRR), utilizando as técnicas de hibridação e 

clonagem, que são altamente recomendadas para a geração de indivíduos superiores (pelos efeitos 

da heterose ou vigor híbrido) e implantação de florestas clonais (forma de maximização dos 

benefícios da hibridação), sendo as espécies E. grandis e E. urophylla as bases do programa.  

Um dos grandes desafios para o programa de melhoramento genético da empresa é a obtenção de 

materiais com resistência à seca, uma vez que boa parte das áreas de plantio comercial da 

empresa está localizada em regiões com índice pluviométrico inferior a 900mm/ano. Dessa forma, 

espécies como o E. camaldulensis e E. tereticornis tem sido utilizada para a produção de “tri-cross” 

com E. grandis x E. urophylla.  

A organização também informou que um outro desafio é a obtenção de uma matéria-prima com 

celulose de alta qualidade, alto rendimento e baixo teor de lignina, sendo que para isso a espécie E. 

globulus tem sido utilizada em cruzamentos controlados para a produção de “tri-cross” (cruzamento 

triplo) com E. grandis x E. urophylla. Esses trabalhos de pesquisa são realizados em conjuntamente 

com a equipe de P&D com a área industrial. 

Dessa forma, o melhoramento genético tem a possibilidade de promover reflexos positivos na 

produtividade das florestas e na estabilidade da produção florestal (resistência a pragas, doenças e 

seca) que, por sua vez, tem influência significativa nos custos de produção da floresta, colheita, 

transporte, descascamento e picagem da madeira. Na área industrial, pela sua capacidade de 

alterar as propriedades químicas e físicas da madeira, o melhoramento genético pode contribuir de 

modo significativo na geração de ganhos de produção, com a consequente redução dos custos 

industriais.  

A Bracell Bahia Florestal utiliza os seguintes procedimentos para o melhoramento genético:   

Enxertia. Metodologia aplicada na obtenção de pólen e botões para a realização de cruzamentos 

controlados em árvores de pequeno porte a fim de facilitar o manejo da atividade. Esta metodologia 

consiste em unir ramos adultos com plantas jovens, no intuito de induzir a sua floração precoce.  
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Polinização Controlada. A polinização controlada tem como característica básica unir qualidades 

genéticas entre indivíduos, na intenção de melhorar a sua composição de cargas genéticas para a 

obtenção de novos indivíduos melhorados. Os objetivos destas estratégias de melhoramento são: 

1. produzir florestas de alta produtividade e qualidade da madeira para a fabricação de celulose 

solúvel; 2. aumentar a produtividade em áreas de baixa precipitação pluviométrica, viabilizando a 

utilização de áreas marginais da empresa quanto a este aspecto; 3. produzir florestas cuja 

produção seja estável em relação às variações interanuais de precipitação e à ocorrência de pragas 

e doenças.  

Testes de Progênies. Os testes de progênies têm como objetivo principal determinar parâmetros 

genéticos e detectar interações genótipo x local. Candidatos a clones são procedentes, na maioria 

das vezes, de cruzamentos controlados. A avaliação começa precocemente a partir dos dois anos 

de idade para crescimento em volume (~ 300 indivíduos superiores são selecionados para 

avaliação em testes clonais anualmente).  

Testes Clonais. Os testes clonais são implantados em diversas áreas da empresa, cobrindo solo, 

relevo, faixa de precipitação, com o objetivo de selecionar clones para plantio comercial e detectar 

interações genótipo x local. Após a seleção dos melhores clones operacionais como testemunhas, 

a organização realiza avaliação aos dois anos de idade quanto ao crescimento em altura total e 

diâmetro à altura do peito (DAP) para o cálculo do volume de cada clone. No mesmo período, os 

experimentos são avaliados quanto à densidade da madeira, obtida de forma indireta via Pilodyn 

(“ranking”). Normalmente, são selecionados cerca de 150 a 200 clones com maior crescimento e 

densidade. Clones são submetidos à análise de qualidade da madeira - via NIRA (Near-infrared 

Analysis), em que são avaliados: o rendimento em celulose, a densidade da madeira, o teor de 

lignina, o teor de extrativos e pentosanas, a alvura e a viscosidade.  

Após essa etapa, os 50 melhores clones são então caracterizados tecnologicamente a partir de 

cozimentos industriais e análises de características anatômicas das fibras. A recomendação de 

clones é feita baseada nos resultados de testes clonais instalados em diferentes unidades de solo e 

regimes de precipitação pluviométrica da região.  

Aos sete anos os materiais selecionados pela forma, volume, sanidade e adaptação são 

amostrados para testes de química e tecnologia da madeira. Somente os materiais de alto 

desempenho silvicultural e boas características para a fabricação de celulose de dissolução são 

recomendados para plantio. 
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Programa de Proteção Florestal. Pragas e Doenças  

Para a Bracell, o monitoramento das florestas para a prevenção de pragas e doenças é realizado 

através de pessoal técnico especializado, em caráter de campo e viveiro. A partir desta ferramenta, 

realiza-se o diagnóstico de pragas e doenças, bem como sua quantificação em incidência e 

severidade, para posterior tomada de decisão. Uma vez recomendado o controle da infestação, 

preferencialmente são utilizados defensivos químicos de baixa toxicidade, devidamente registrados 

nos órgãos competentes. Adicionalmente, ferramentas do Manejo Integrado de Pragas (MIP) são 

aplicadas individualmente ou conjugadas, como por exemplo, a liberação de inimigos naturais de 

pragas em campo, a partir de criação e multiplicação em Laboratório de Proteção Florestal, 

destinado a esta finalidade.  

O setor de Proteção Florestal da empresa é vinculado à área de Pesquisa e Desenvolvimento, e 

atua nas grandes linhas de pesquisa e apoio operacional, especificamente acerca dos temas: 

Entomologia (pragas) e Fitopatologia (doenças). As atividades de pesquisa e desenvolvimento 

pertinentes ao setor de Proteção Florestal é referenciada pelo PR.FLO 036. 

Segundo o plano de manejo florestal, controle 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 cautelosamente realizado na empresa por 

profissionais capacitados e especializados. 

Para o controle biológico de pragas, a Bracell Bahia Florestal possui estrutura física e equipe 

técnica adequada para criação e reprodução de agentes de controle biológico de pragas. O 

Laboratório de Proteção Florestal é composto por duas grandes áreas: Entomologia e Fitopatologia.  

Como vantagens do controle biológico, podemos citar: equilíbrio ambiental, redução no uso de 

defensivos agrícolas e proteção da biodiversidade, além disso, o controle evita o desequilíbrio, pois 

na maioria dos casos há especificidade no controle, não deixa resíduos, como no caso de aplicação 

de defensivos; dentre outros benefícios.  

O Laboratório de Proteção Florestal foi projetado para a criação de predadores e parasitoides de 

pragas florestais, especialmente para controle de lagartas desfolhadoras. Além disso, no laboratório 

de fitopatologia, realizam-se testes de patogenicidade em novos materiais genéticos desenvolvidos 

no programa de melhoramento genético da empresa, bem como diagnósticos de agentes 

fitopatogênicos atacando eucalipto em campo e viveiro. Quando agentes entomopatogênicos são 
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encontrados em campo, realizando o controle biológico natural contra pragas, estes são isolados e 

replicados em laboratório para o controle biológico aumentativo.  

- Processo de Pesquisa e Desenvolvimento Florestal e Planejamento Florestal; (amostragem 

da ISO 14K 2019. Florestal 

- Verificado a LAIA – PL.FLO.002 – Tecnologia Florestal, revisão 08, de 27/11/2019, com a 

identificação dos aspectos significativos resumido nas atividades de desenvolvimento do viveiro 

incluindo irrigação de teste de modelagem e jardim clonal, multiplicação dos materiais genéticos em 

teste. 

- Evidenciada a LAIA - PL.FLO-019 - Melhoramento Genético, revisão 01, de 27/11/2019, contendo 

a identificação dos aspectos ambientais significativos para a coleta de sementes, pólen, coleta de 

ramos para enxertia, confecção de mudas para epobiotos em enxertia, irrigação, irrigação de testes 

em jardim clonal, identificação experimental em campo, resgate de materiais genéticos em campo 

no campo, plantio operacional de novos clones, testes clonais de campo. Evidenciada as 

informações de controle ambiental com as atividades, aspecto significativo, impacto, controle e 

medidas preventivas para a gestão do Setec.  

- Verificado o procedimento PR.FLO.006 – Seleção e Cruzamento de Materiais Genéticos, revisão 

04, de 08/05/2019, contendo as informações para os critérios de seleção e cruzamento de material 

genético na BSC, visando obtenção de clones de eucalipto superiores em desenvolvimento 

silvicultural, adaptação edáfica, e climática, resistência a pragas e doenças e produção de celulose 

solúvel e Kraft. 

- Para as pesquisas de melhoramento genético para o Eucalyptus, a organização estabeleceu 2 

novos clones para a operação 1653 e 1905, para as áreas úmidas e áreas intermediárias, com o 

1404 com mais de a maioria de aplicação. Em desenvolvimento com 2 clones, sendo o 1943 e 

1877.  

- A organização trabalha atualmente nos plantios comerciais com 08 clones, devido a variabilidade 

de clima nas áreas de plantio, de 900 mm a 2000 mm e ocorrência de pragas e doenças. A escolha 

do clone irá também depender das informações de produção da fábrica, com relação aos 

parâmetros de densidade, pentosanas – hemicelulose, lignina de fácil solubilidade e viscosidade. 

- Controle de Pragas e Doenças: Verificado o procedimento de Proteção Florestal – PR.FLO.036, 

versão revisão 04, de 24/08/2017, com os controles de lagartas desfolhadoras, típica da região Esp. 

Eacles manuelita, (lagarta de cafezais, com a espécies Eacles imperialis magnifica), espécie 
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Sarsina violascens e Thyrinteina arnoibia. Principais controle para fungos, Ferrugem do eucalipto, 

catação do manhoso e as informações de recomendação técnica. 

- Verificado o relatório Técnico de Manejo Integrado de Pragas de 2019 – R&D Annual Report, com 

dados de entomologia, Controle de Lagartas desfolhadoras – Total de áreas em monitoradas em 

2019 – 2020: 153.000 hectares, com recomendações para o controle de pragas, tanto o controle 

químico ou biológico. 

Áreas controladas, com aplicação do controle químico e biológico, com colocação de armadilhas, 

com 760 unidades. Áreas estimados com pulverização evitadas, 87 milhões de lagartas removidas. 

com melhoria em 9.820 hectares com evitação de pulverização. 

- Espécie Palmistichus elaeisis – total lançado em 2019 de 13.4 milhões 

- Espécie Podisus sp. predação principal das lagartas desfolhadoras, com o lançamento 55.100 

unidades. 

- Aplicação da espécie Cleruchoides naackae, para a predação do percevejo bronzeado.  

- Fitopatologia: Viveiro de mudas com tratamento de água filtragem de água com cloro ativo e 

carvão ativado. Evidenciadas as informações de controle de irrigação da água do viveiro com 

controle de contaminação da bactéria Ralstonia sp. solanacearum.  

- Evidenciadas as informações de controle de doenças – ferrugem do eucalipto, fungo 

Austropuccinia psidii, com dados de ferrugem em campo em 2019 até final de setembro, com 

monitoramento da data de ocorrência, nome do projeto, talhão e planta-clone, com dados médios 

de severidade de infestação de ferrugem.  

- Evidenciadas as informações de monitoramento de área com infestação de ferrugem no projeto 

Pancada Grande nos talhões 16 e 17, com infestação de 19 e 22,04 de incidência. Projeto Salgado, 

com talhão 25, com 27,84. Projeto Monte Verde, talhão 05, com média de infestação de 22,72 com 

severidade média em %. 

Continuação do Princípio 3, critério 3.3.2 - Zelo pela diversidade biológica: Monitoramento da 

Fauna e Flora. Evidências de Microplanejamento com identificação de áreas de APP, Reservas 

legais e Nativas. Monitoramento das áreas de interesse de conservação da biodiversidade (critérios 

3.4; 3.5; e 3.6). 
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- A organização desenvolve de forma sistemática o monitoramento da fauna em 3 grupos principais 

da biodiversidade: Avifauna, Herpetofauna e Mastofauna e Flora. Informações detalhadas são 

apresentadas abaixo: 

- Evidenciado os registros das amostragens realizadas em 2019, nos 3 grupos da fauna e 

levantamento da flora. 

- Talhão – Transição e Controle, nas 8 áreas de amostragens: Reserva RPPN da Lontra, com 1377 

há; AAVC Fazenda Jaboticaba, com 198ha; Projeto Sergipe, 1900 ha, Projeto Cachoeira, com 2164 

ha, AAVC Fazenda Raiz, com 670ha; Projeto Olhos D’água, com 1450ha, Projeto Bonfim, com 

1697ha, e a área do Projeto AAVC Santo André, 1310 há. 

- Sazonalidade, na estação chuvosa e estação seca, com amostragem de 32 dias para a flora e 80 

de amostragem da fauna. Metodologia de amostragem para Herpetofauna com procura visual, 

Transecto e encontros oportunos. Mastofauna com metodologia de Camtrap, transecto de vestígios, 

Programa de avistamento de fauna. Para a avifauna, foram utilizadas as metodologias de 

Transecto, ponto de visual e auditivo e playback e gravações.  

- Para os estudos e monitoramento da flora, foram utilizadas as características dos biomas do 

Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. 

- Herpetofauna, com 48 espécies de anfíbios anuros, com identificação de espécie ameaçadas, 

Sapo-foguete, Allobates olfersioides, e espécie nova do Sapo-andarilho, Macrogenioglotus alipioi. 

- Resultados nas amostragens de avifauna, com levantamento de 10 espécies ameaçadas de 

extinção e 25 espécies endêmicas.  

- Mastofauna, com 33 registros, sendo que 6 espécies ameaçadas de extinção, 3 espécies 

endêmicas,  

- Resultados de monitoramento da Flora, com registros de 251 espécies, entre nativas e exóticas, 

sendo 55 endêmicas, 17 espécies ameaçadas de extinção, (Palmito-juçara, Ingá-açu, e Bicuíba), 

com inserção das famílias bromeliáceas, cactáceas e orquidáceas. 

- Evidenciados os registros de treinamentos de resgates, para brigadistas e pessoal da área de 

silvicultura. 
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- Atividades de fomentos à pesquisa, com participação de eventos na UFRB, palestras no IFBA, e 

trabalhos de autorização de captura, marcação e transporte, e áreas de soltura de animais 

silvestres, na Reserva da Lontra,  

Continuação do Princípio 3 - Avaliação do controle de caça e pesca. (critérios 3.5; e 3.6). 

- Amostragem de 2020. Evidenciadas informações com o pessoal responsável da área de 

Segurança Patrimonial, conforme previsto no procedimento PR.SEG.PAT.002 – Ocorrências 

Patrimoniais, revisão 04, de 03/10/2018, que 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. 

- Verificado com evidência rastreáveis as informações de acordo com o registro controlado 

FSEGP.001 – Ficha de Identificação de Ocorrência. 

- Evidenciado o controle das informações de ocorrências BO, 20-00094, com data do fato no dia 

24/03/2020, com ocorrência de “veículo abandonado”, no talhão 63, no Projeto São José, Itanagra, 

com comunicação a Polícia Militar da Bahia, com a identificação do encarregado da empresa que 

realizou a ocorrência.  

- Registro da ocorrência BO, nº 20-00090, com ocorrência do fato no dia 22/03/2020, com incêndio 

florestal em área de plantio de eucalipto, no Projeto Pedra do Sobrado, talhão 25, com impacto de 

1,74 hectares.  

- Evidenciado o registro de ocorrência patrimonial BO, nº 20-00089, com data do fato 20/03/2020, 

ocorrência de identificação de espera de caças de animais silvestres, no Areal, talhão 15.  
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- Registro de ocorrência BO, nº 20-00088, com data do fato em 19/03/2020, com ocorrência de furto 

de madeira em pé, de eucalipto, ocorrido no projeto São José, talhão 40, 06 pés de eucalipto. 

- Evidenciado o registro de BO, ocorrência 20-00011, com data do fato no dia 03/02/2020, com 

ocorrência de crime ambiental devido a corte com motosserra de espécies na mata atlântica, numa 

área de preservação ambiental, Fazenda Santo Antônio do Retiro, Cardeal da Silva - BA.  

- Evidenciadas as operações de troca de placas de advertência e de educação ambiental, com 

telefone de contato, 0800-2844747, nas áreas dos projetos da Região 3, Projeto Pedra do Sobrado, 

município de Itanagra, e em outras regiões como no Projeto Tabatinga, Projeto Abadia, Projeto 

Piranji, Projeto Sergipe, Município de Jandaia  e outras. A organização tem cerca de 300 placas 

implantadas em todas as regiões de manejo florestal. 

 

Princípio 4. Respeito às águas, ao solo e ao ar. 

 

A organização Bracell Bahia Florestal, para atendimento ao princípio 4 (respeito às águas, ao solo e 

ao ar) deverá adotar no manejo florestal e nos demais programas de desenvolvimento tecnológico, 

práticas de gestão e operação florestal que considerem a conservação do solo, dos recursos 

hídricos e do ar. Na amostragem realizada na auditoria remota de abril de 2020, envolvendo os 

responsáveis pelas operações de campo e de gestão ambiental incluídas no escopo da certificação, 

foram evidenciadas as seguintes informações abaixo:   

- 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.  Os critérios 

4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 foram todos auditados e atendidos. 

Critério 3.4.1 Respeito às águas, ao solo e ao ar: Controle de agrotóxicos e suas 
embalagens. (Critérios 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4). 

 

- Evidência de monitoramento dos recursos hídricos: Viveiro Quatis: Poço 8 – Monitoramento 2020. 

Janeiro a Abril, com autorização da outorga com consumo máximo de 947,6 m³, com consumo de 

782,8.  
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- Dados do Poço 9 – Monitoramento 2020, no período de janeiro a abril, com captação máxima 

exigida pela outorga de 922,3 m³, com consumo médio de 519,4 em janeiro de 2020. 561,8 em 

fevereiro. março em 547,6. 

- No Viveiro Salgado: Consumo médio de água para uso no Viveiro Salgado nos meses de Janeiro 

a Abril de 2020. 

- Dados do Poço 7, com consumo máximo outorgado de 1.360,0 m³/dia, com consumo médio no 

mês de janeiro de 2020 de 556,0 m³. Fevereiro com consumo médio de 570,6 m³/dia. Março com 

consumo médio de 511,15 m³/dia.  

- Dados do Poço 2 – área do SETEC, com consumo máximo permitido pela outorga de 1060,0 

m³/dia, com consumo médio no mês de março de 2020 de 339,5 m³/dia. 

- Dados do Poço 1 – Alagoinhas, com consumo máximo outorgado de 280,0 m³/dia, com consumo 

médio rastreável do mês de janeiro de 194,56 m³/dia. Mês de março de 2020, com consumo médio 

de 137,0 m³/dia. 

- Controle de resíduos contaminados: Foi evidenciada informações na Planilha de saída de 

resíduos contaminados – perigosos, classe I, com dados de óleo lubrificante, solo contaminado, 

filtros, mangueiras, baterias, tambores pilhas, lâmpadas fluorescentes, pneus e sucatas metálicas.  

- Evidenciadas informações com o total de resíduos em janeiro de 2020 de 11,8 toneladas de 

resíduos classe I, com resíduos de novembro e dezembro de 2019. Verificado os dados de 

monitoramento de resíduos gerados em fevereiro com 1,7 toneladas e março 1,6 toneladas e abril 

com 3,0 toneladas.  

- Verificado registro de Certificado de Coleta de Óleo Usado ou Contaminado n° 258933, emitido no 

dia 10/03/2020, com 3633 litros, pela empresa Lwarte Lubrificantes Ltda. 

- Monitoramento de fumaça preta: Evidenciado que a organização estabeleceu o procedimento PR-

FLO-23 – Monitoramento de Fumaça Preta, revisão 05, de 29/08/2019. 

- Evidenciada a planilha de controle de monitoramento de fumaça preta de todos os veículos 

próprios e terceirizados que são utilizados nas operações florestais, com relação das empresas 

Emflors para a silvicultura, empresa MAT, com atividades de silvicultura para preparo de solo, 

Pavitec, Trator de esteira, para preparo de solo, Jema Reflorestamento, silvicultura, Fape, para 

manutenção de estradas, com trator de esteira e retroescavadeira, caminhões do fornecedor JD 

Rosa, equipamentos florestais da Kamatsu Harvester e Forwarder. Evidenciado os registros das 
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empresas, com o modelo do veículo e máquina florestal, setor responsável, valores dos índices de 

escala de Ringelmamm, data de execução e data de validade, com sinalização em farol.   

- Controle de uso dos agrotóxicos e suas embalagens: 

- Evidenciadas as informações controladas nas planilhas de gestão com as saídas de agrotóxicos, 

com dados dos projetos para onde são encaminhados os produtos, com controle da documentação 

de cada saída no sistema SAP. 

- Verificadas as informações documentadas nas planilhas de saída de produtos agrotóxicos e 

registros de devolução das embalagens,  

- Evidenciadas as informações na planilha de saída e devolução de embalagens de agrotóxicos, 

contendo o nome do produto, registro do produto no sistema SAP, quantidade, número da NF, data 

de retirada do produto, requisição do material, lote, saída, nome da regional de silvicultura, 

embalagem, EPS (JEMA, EMFLORS), nome do projeto, dias para expirar (15 dias no máximo), 

prazo, número da CI de devolução com a quantidade de embalagem e data de devolução. 

 

Princípio 4 - Controle de aplicação de fertilizantes no solo. (Critérios 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4). 

- Controle de aplicação de fertilizantes no solo: 

- A Bracell Bahia Florestal executa como prática de manejo dos solos com operações de fertilização 

com aplicação de calcário, fosfato e NPK de acordo com a recomendação do Setor de Tecnologia 

Florestal (Setec). A Bracell elabora um pacote tecnológico com as recomendações de aplicação de 

fertilizantes, com a caracterização edafoclimáticas em todas as regiões de plantio, com unidades de 

solo e unidades de clima.  

- Na Bracell são definidos 4 grupos de solo e 4 regiões climáticas, com 11 unidades de manejo e 

também são estabelecidas 3 estratégias de adubação, com aplicação NPK no sulco mecanizado, 

adubação em covas manual, e estratégia de adubação para talhadia. 

- A organização realizada sistematicamente campanhas de coletas de amostras de solo com 

recomendações de adubação por talhão, conforme o pacote tecnológico e o planejamento de 

plantio para o ano 2020. 

- Verificada a planilha com as recomendações de fertilização de NPK e calagem, com identificação 

de cada talhão, nas etapas de manutenção de 1 ano, fosfatagem, com adubação em cova,  
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- Nas informações do documento Pacote Tecnológico do programa para 2020, foram evidenciados 

os critérios técnicos de fertilização, em sulco mecanizado e talhadia, e dados de calagem por 

hectare. 

 

Princípio 5. Programas sociais 

 

Princípio 5 - Evidências de informações sobre o andamento dos programas sociais. Programas de 

educação ambiental e geração de renda nas comunidades. Comunicação com partes interessadas 

- Monitoramento de demandas de partes interessadas. 

Para atender o Princípio 5, a organização Bracell Bahia Florestal deverá estabelecer uma 

sistemática de desenvolvimento ambiental, econômico e social das regiões em que se insere a 

atividade florestal no norte da Bahia. De forma mais específica, a organização deverá implantar 

uma política de relacionamento com os trabalhadores florestais e comunidades locais, bem como 

evidências dos benefícios da atividade florestal nos aspectos sociais, ambientais e econômicos. A 

organização também deverá incentivar programas de interesse comunitário, a fim de melhorar as 

condições de vida da comunidade local. Os critérios e indicadores a serem atendidos são os 

descritos em 3.5.1 a 3.5.2, que foram evidenciados na auditoria conforme as informações abaixo. 

 

Critério 5.1. 

- Evidenciadas as informações de todos os projetos sociais atualmente em execução pela área 

responsável de relações institucionais e responsabilidade social da Bracell Bahia Florestal. 

- Evidenciadas informações de manutenção dos projetos de geração de renda, principalmente 

aquelas com impacto social devido a pandemia do Covid-19, na amostragem de abril de 2020.  

- Evidenciadas informações da Fábrica de Fardamentos revertidos para a confecção de máscaras 

de proteção contra do Coronavirus, com participação efetiva de 40 mulheres. 

- Verificadas informações do Projeto de Costura e Artesanato, com participação de 140 mulheres 

beneficiadas em 10 comunidades em 4 municípios.  

- Projeto de Educação Continuada, é o projeto que está com o maior impacto no momento da 

pandemia, devido ao distanciamento social. As escolas no momento estão fechadas com atividades 

interrompida. Atualmente em revisão do planejamento nos 8 municípios que são atendidos. 
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Objetivo: crianças até a 5ª. série do fundamental alfabetizadas, com 3 munícipios já atendidos com 

100% e outros com 96% de atendimento com crianças alfabetizadas.  

- Outros projetos realizados em 2019 e que serão continuados em 2020. Projetos de diálogo: 

Cinema no campo, com foco principal para a abertura de diálogo entre a empresa e início de 

comunicação com comunidades novas.  

- Projeto de Cidadania. Atividade principal: feira de serviços na comunidade com saúde, direitos 

humanos, cuidado com idosos, campanhas de vacinação. Educação ambiental para crianças. 

Orientações para mercado de trabalho. 2019, com atendimento de 230 comunidades em 15 

municípios da região, com 15 mil pessoas beneficiadas.  

- Núcleo de Educação Ambiental, na Fazenda Salgado, com instalações de uma casa de educação 

ambiental, com uma trilha ecológica, com monitor para acompanhamento dos alunos das escolas. 

Resultados de 2019 com 3851 pessoas, entre crianças e pessoas das comunidades da região de 

influência da Bracell, 279 professores e 353 outros, como grupo de associações, funcionários e 

Ecoagentes. 

- Projeto de Resíduos de Madeira. Objetivo de geração de renda para as comunidades com 

participação de associações e cooperativas para a participação do projeto, com procedimento 

específico para protocolo de saúde e segurança, com aval da Superintendência do Ministério do 

Trabalho, com 18 associações para 2020. Descarte de lixo, equipamentos com óleo no solo, lixo de 

restos de alimentação, com disponibilização de área de vivência. Utilização de carroças com tração 

animal, com vacinas, com tratamento de saúde veterinária.  

- Projeto Farmácia Verde – Comunidade Quilombola Cangula, no munícipio de Alagoinhas com 

construção de viveiros de plantas medicinais e Quilombola Camba com atividades relacionadas a 

plantas medicinais.  

Implantação e execução de curso de aromaterapia, de extensão universitária em naturoterapia, 

com objetivo de contratação de profissionais no sistema SUS.  

- Projeto Piaçava e Cipó, para a produção de arte e artesanato em fibras naturais. em 2019, foram 

109 artesões beneficiados, 147 cadastrados, 10 comunidades em 3 municípios. 

- Projeto Serigrafia em 2 comunidades com 3 beneficiados. 

- Projeto Parceiros da Escola. Atividades ainda não iniciaram em 2020 em função da pandemia do 

Covid-19. Em processo de adaptação em aulas virtuais. 
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A Bracell Bahia Florestal tem como prática sistemática a realização de consultas nas partes 

interessadas e entender o contexto e a realidade dos locais onde atua. Ao longo de seu trabalho de 

relacionamento com as comunidades, a empresa tem identificado diversas demandas, 

potencialidades e oportunidades de parceria que podem contribuir para a melhoria da educação. 

Assim, surgiu o Projeto Parceiros da Escola, que conta com uma série de ações em diversos 

segmentos como música, esportes como karatê e jiu-jitsu, dentre outros, para crianças e 

adolescentes da rede pública de ensino.  

Música. O projeto de música tem o objetivo de trabalhar o desenvolvimento musical voltado aos 

alunos da rede pública de ensino, contribuindo para a formação cultural e de cidadania de crianças 

e adolescentes. A culminância do projeto é a realização do Fest in Canto – Festival Intercolegial de 

Música, com a participação dos alunos do projeto e da comunidade pública escolar em geral. Em 

2019, com 633 alunos, 176 escolas em 07 municípios e envolvimento de 2800 pessoas. 

Para participar do projeto os alunos precisam estar na escola e os pais precisam participar das 

reuniões escolares. em 2019. com 733 alunos, 1844horas de aulas realizadas em 07 municípios. 

- Esportes. O Projeto Parceiros da Educação também tem como objetivo levar ações de esporte 

para crianças e jovens, estudantes da rede pública. Exemplos disso sãos os projetos de karatê, 

realizado em Alagoinhas, com a comunidade quilombola do Cangula, e o projeto de Jiu-jitsu 

realizado para crianças e adolescentes da rede de ensino do município de Jandaíra. 

- Projeto de Voluntariado, com início em 2018. em 2019, com mobilização de mais de 1000 pessoas 

para atividades de entrega de cestas básicas, mutirões para reformas de associações, realização 

de cafés solidários, para arrecadação de fundos para as reformas de associações comunitárias 

carentes, limpeza das praias em função da contaminação de petróleo.  

- Projeto Ecomunidade. Propiciar ao público a compreensão do ambiente em que vive, além de 

incentivar atitudes proativas que lhe permita adotar uma posição consciente e participativa a 

respeito das questões relacionadas à conservação e adequada utilização dos recursos naturais. 

Esse é o objetivo do Ecomunidade, um projeto de Educação Ambiental iniciado em 2016 que 

pretende estimular a consciência crítica sobre as questões ambientais com foco nos impactos 

causados pelos resíduos que não recebem a destinação correta. Em 2019, foram atendidas 50 

pessoas no total.   
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- Projeto Educação, em 2019 com impacto positivo em 39 mil alunos e 2500 mil professores da 

rede pública pelos projetos de educação. Principal indicador: Prova Brasil e índices de alfabéticos 

na 5ª. série.  

- Programa de Recuperação de Nascentes – Contribuir para a recuperação de nascentes nas 

comunidades. Em 2019, foram mapeadas 15 nascentes e distribuídas 1245 mudas, envolvendo as 

bacias do Rio Subaúma, Rio Catu e Rio Sauipe.  

- Viveiros de mudas implantado na comunidade de Imbé, em Entre Rios, com 8 mulheres, com 12 

mudas e geração em cerca de 11.800 reais em 2019. 

- Projeto de Apicultura – com 167 apicultores, 4 mil caixas de abelhas em áreas nativas, com 

produção estimada de 96 mil kg de mel e geração de 482 mil reais em renda gerada. 

- Agricultura Familiar. Empreender com você. Em 2019, com envolvimento de 131 famílias 

beneficiadas, 41 comunidades beneficiadas em 11 municípios. O objetivo principal do projeto é 

contribuir para minimizar a demanda por madeira da região, principalmente para serrarias e 

geração de renda, com uso de madeira sustentável. 

- Projetos de capacitação profissional em conjunto com o Senar, com participação de 435 famílias 

beneficiadas.  

- Projeto Troca de Saberes. Foram realizadas 7 ações do Troca do Saberes abrangendo os 

colaboradores da área Florestal, incluindo os Viveiros, com temas como “Um olhar para a mãe”, em 

comemoração ao Dias das Mães, Programa de Voluntariado e Outubro Rosa. 

Critério 5.2 - Comunicação com partes interessadas:  

- Verificado a sistemática de comunicação com partes interessadas, com documentação controlada 

pelo procedimento interno documentado PR.FLO.058 – Relacionamento com Comunidades, versão 

06, de 28/10/2017, contendo as informações de gestão de demandas de partes interessadas, com 

ouvidoria, linha 0800-284-4747, canais de internet, e-mail, atendimento presencial e carta/ofício.  

- Em 2019 e 2020 foram evidenciadas as informações documentadas no sistema SoftExpert, os 

registros de atendimento, com registros de RDE, Registros de Queixas e Relatório Geral 

Consolidado, com frequência mensal, por tipo de atendimento, área responsável, nº de 

atendimentos recebidos x solucionados, status e tempo de retorno para ao demandante – 

comunidade. 
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- Foi evidenciada na planilha RQ, nos meses de julho a dezembro de 2019, registros de ocorrência, 

a Ocorrência com registro nº 375, sobre quebra de fio na comunidade de Mandacaru, em 

20/06/2019, município de Araçás. Verificado o registro das informações das ações corretivas e data 

de retorno para a parte demandante no dia 21/06/2019, conforme registros documentados no 

sistema SoftExpert. 

- Evidenciada ocorrência nº 385, na comunidade de Saquinho, em Inhambupe, no dia 03/10/2019, 

ocorrência de Alto ruído e poeira na comunidade. Verificado registro de retorno para a parte 

interessada no dia 14/10/2019. Reclamação procedente, com resolução em comum acordo com a 

parte interessada.  

- Evidenciada ocorrência nº 394. Verificado os registros de comunicação de parte interessada no 

sistema SoftExpert, com reclamação sobre poeira, no dia 22/11/2019, na comunidade Janduí, Mata 

de São João. Evidenciado o registro das informações das ações corretivas e comunicação de 

retorno para a parte interessada no dia 23/11/2019, reclamação não procedente em função de que 

a área já estava com os carros pipas em operação no trecho reclamado. 

- Evidenciada ocorrência nº 399. Verificado os registros de comunicação de parte interessada no 

sistema SoftExpert, com reclamação sobre barulho de carretas na comunidade Iraí, município 

Ouriçangas, no dia 26/12/2019. Evidenciado o registro das informações das ações corretivas com 

realização de DDS e conscientização dos motoristas, com resposta de retorno para a parte 

interessada no dia 02/01/2020.  

- Verificada os registros de ocorrência nº 408, com reclamação de imprudência no trânsito da 

empresa Transpes, com ultrapassagem em local proibido, ocorrida no dia 24/01/2020, com 

encerramento no dia 30/01/2020. Evidenciados os registros de ações corretivas com a empresa 

responsável, mas não houve registros de prova concreta e não foi possível o retorno ao reclamante 

por falta de comunicação, com reclamação anônima. Reclamação não procedente. 

3.5.3. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria: 

Meryellen Baldim - Coordenadora de Meio Ambiente e Certificação 

Caroline de Jesus Santos – Assistente de Certificações 

Arilane Freitas Silva – Assistente de Certificações. 

Iago Nery Melo- Analista Técnico de Pesquisa 

Igor Estefane Lopes Macedo-Especialista em Meio Ambiente  

Camila Peroba – advogada plena. 
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Carla Neves – Advogada. 

Jacir Mesquita Alves – especialista florestal 

Kellen Gatti – especialista em melhoramento 

Marcos Masson – gerente de P&D 

Leliane Rolembergue – Técnica de Segurança 

Nadson Souza de Almeida – Técnico de Segurança 

Denise Souto Ferreira – Coordenadora de Segurança do Trabalho 

Marcos Antônio Santos Martins – Enfermeiro do Trabalho. 

Daniela Oliveira – Coordenadora de RH. 

Ivena Santos – Analista de RH. 

Tais Rufino – Coordenadora de Planejamento e Controle Florestal. 

Thayllon Rodrigues da Silva – Analista de Planejamento. 

Sheila Daniele da Silva Santos – Analista de Logística. 

Débora Talita Dantas Lima – Auxiliar Administrativo. 

Mouana Sioufi – Gerente de Ações Institucionais e Responsabilidade Social. 

Mauricio Maciel – Analista de Relações com a Comunidade – Sênior. 

Ricardo Previdente Martins – Especialista de solos e nutrição 

Flavio Araújo – Coordenador de Suprimentos e Almoxarifado 

Rafael Goes – Supervisor de Almoxarifado. 

Valdinei Ressurreição – Coordenador de Segurança Patrimonial 

Valcileia Chaves – Auxiliar Administrativo. 

Sérgio Souza – Supervisor de Segurança Patrimonial.  

Sidinei Dallacort – Especialista em Pragas e Doenças. 

Carlos Carneiro dos Santos – Analista de Fitopatologia. 

William Costa Matos – Supervisor Florestal 

Maria Elma dos Santos Nascimento – Analista de Formação e Pesquisa. 
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3.6. Não Conformidades Registradas na auditoria anterior  

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

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 
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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 

Status Fechada Data: 03/05/2019 

Eficácia: Foram evidenciadas 

informações atualizadas nas 

planilhas LAIA da área de Silvicultura 

e Pesquisa e Desenvolvimento 

Florestal, com dados sobre as ações 

corretivas propostas em abril de 

2020. 

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 na auditoria anterior  

Durante a auditoria anterior foram registradas observações e oportunidades de melhoria que a 

organização analisou criticamente, tomando ações pertinentes. Estes registros foram analisados 

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

3.8. Não Conformidades Registradas nesta auditoria  

Durante a auditoria remota de 2020 não foi registrada nenhuma não conformidade. 

3.7. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas nesta auditoria 

Durante a auditoria de manutenção de 2020, não foram registradas Observação (OBS) e nem 

Oportunidade Melhoria (OM) na amostragem realizada.   
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  4. CONSULTAS PÚBLICAS 

4.1. Consulta aos órgãos públicos 

Nesta auditoria remota não foram realizadas atividades de consulta aos órgãos públicos. 

 

4.2. Consultas Públicas - Reuniões Públicas 

4.2.1. Planejamento, Objetivo e Realização de Reuniões Públicas 

4.2.2. Entidades e pessoas contatadas 

Nesta auditoria de manutenção de 2020, não há necessidade de realização de reuniões públicas 

com partes interessadas. Esses eventos somente ocorrem quando são realizadas auditorias de 

certificação ou recertificação.  

4.2.3. Relação dos Participantes nas Reuniões Públicas 

Não aplicável nesta auditoria de manutenção. 

4.2.4. Respostas aos Questionamentos de Partes Interessadas por parte da Empresa e 

parecer Bureau Veritas Certification.  

Nesta auditoria de manutenção de 2020 não houve respostas aos questionamentos de partes 

interessadas provenientes de reuniões públicas.  

 

5.  CONCLUSÃO  

A organização Bracell Bahia Florestal mantém um manejo florestal sustentável em suas plantações 

comerciais de eucalipto e áreas de preservação ambiental, evidenciado pelo cumprimento dos 

indicadores, critérios e princípios da norma ABNT 14789:2012 - Cerflor. Durante a auditoria de 

manutenção de 2020, realizada remotamente em função da restrição de mobilidade social devido a 

pandemia do Covid-19, toda a documentação e informações solicitadas foram prontamente 

atendidas e os colaboradores se mostraram conscientes das questões relacionadas ao sistema de 

gestão de manejo florestal sustentável. A organização Bracell Bahia Florestal possui forte equipe 

de desenvolvimento socioambiental, com programas sociais expressivos na região, conforme as 

informações apresentadas nesta auditoria no item do Princípio 5.  
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O BUREAU VERITAS CERTIFICATION, seguindo os procedimentos de auditoria do 

CERFLOR, é favorável à manutenção do certificado de Manejo Florestal Sustentável de 

acordo com os princípios e critérios da Norma ABNT 14789:2012, Cerflor, do grupo Bracell 

Bahia, formado pelas empresas BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA e BRACELL BAHIA 

SPECIALTY CELLULOSE S.A.  

A continuidade do processo de auditoria consiste na disponibilização deste Relatório de Auditoria 

para apreciação pública por 30 (trinta) dias. 

7. ANEXOS 


