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RESUMO 

A EGIR COMERCIAL produz carvão.  O escopo da Certificação compreende 13644 ha, nos 

municípios de: João Pinheiro, Paracatu e Lagoa Grande - MG”.  .  

Neste ano de 2020, excepcionalmente devido a crise sanitária provocada pela pandemia do 

coronavirus, foi realizada auditoria remota. A equipe de auditoria avaliou todos os requisitos do 

padrão e constatou que a empresa EGIR COMERCIAL atende às exigências em suas unidades 

de gestão. Nesta auditoria de manutenção não houveram não conformidades, o sistema de 

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

certificado.   

Este relatório apresenta as observações do auditores coletada durante as avaliações de campo. 

 

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 na empresa EGIR COMERCIAL . Essas auditorias são 

feitas para avaliar as atividades relacionadas ao à gestão florestal de acordo com os Princípios 

e Critérios do CERFLOR, NBR 14.789:2012.  

A auditoria feita pelo auditor do BVC durante os dias de 07 a 11 de dezembro de 2020, 

basearam-se na adaptação do Padrão Normativo NBR 14.789:2012 – Manejo Florestal 

Sustentável – Princípios, critérios e indicadores para plantações florestais conhecido como 

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

A equipe de auditoria avaliou todos os requisitos do padrão e constatou que a empresa Egir 

Comercial atende às exigências em suas unidades de gestão. Foi evidenciado que o sistema 

de gestão florestal está sendo implementado de forma adequada nas áreas cobertas pelo 

escopo do certificado.   

Este relatório apresenta a observação do auditor coletadas durante as avaliações remotas das 

atividades de campo, verificação das evidências também de forma remota na sede do escritório 

situado no município de João Pinheiro MG.  
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1.  INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. Histórico da organização 

Identificação da Organização e das Unidades de Manejo Florestal objeto da Certificação  

A Egir é uma empresa fundada em 2011 com o objetivo de adquirir, administrar e desenvolver 

florestas de potencial madeireiro. A estratégia consistiu em combinar recursos financeiros e 

conhecimento operacional de uma equipe com vasta experiência no setor, para montar uma base 

florestal estruturada de Eucaliptos, para múltiplo uso.  

A Egir possui uma Unidade de Manejo Florestal composta de três fazendas denominadas Pontal 

(Lagoa Grande), Santo Aurélio (Paracatu) e Segredo (João Pinheiro), no estado de Minas Gerais. 

As propriedades têm área total 13.644,00 hectares sendo 3.600,00 ha de áreas nativas incluindo 

APPs e reservas legais.  

Os produtos provenientes das florestas da Egir são destinados à produção de carvão e venda de 

madeira. Desta forma, movimenta também a economia local, gerando empregos diretos e indiretos. 

 

1.2 Contatos na Organização para o processo de Certificação 

 

Nome do RD e endereço de contato: Cristiane Madureira de Melo – Coordenadora de Certificação e 

Meio Ambiente. 

Endereço do Escritório Central: Travessa Candido Gomes 236, Centro, 4 andar, João Pinheiro, MG. 

 

1.3 Distribuição de Florestas Plantadas e Áreas Naturais 

Área total auditada: 13.644 hectares, segundo o plano de manejo de 2018, nas quais: 

 Áreas de Manejo Florestal próprias: 13.644 hectares. 

 Áreas produtivas: total: 9.538 ha 

 Plantadas: Fazenda Pontal: 3.793ha. 

 Plantadas: Fazenda Santo Aurélio: 2.872ha.  

 Plantadas: Fazenda Segredo: 2.873ha. 
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Áreas destinadas à conservação/preservação (não comerciais): 

 APP: Fazenda Pontal: 206 ha. 

 APP: Fazenda Santo Aurélio: 193 ha. 

 APP: Fazenda Segredo: 422 ha. 

 Reserva Legal nas 3 fazendas: total de 2.779 ha. 

 Outros: Áreas infraestrutura: 3 fazendas: total de 506ha. 

1.3.1 Mapas das fazendas 

Fazenda Segredo: 
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Fazenda Pontal: 
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Fazenda Santo Aurélio: 
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2. Manejo Florestal 

A Egir está localizada na região Noroeste de Minas Gerais, municípios de João Pinheiro, Paracatu 

e Lagoa Grande.  

 

Descrição das Áreas Manejadas e seus Processos 

O escopo da certificação do Cerflor – NBR 14789 abrange as fazendas Pontal, Segredo e Santo 

Aurélio, totalizando 13.644 hectares nas propriedades desses mesmos municípios. Excluem-se do 

escopo da certificação as seguintes áreas: 

Fazenda Santo Aurélio, sendo o total de 5,6 hectares localizados a 17°20'23,347"S e 

46°33'49,633"W; 

Fazenda Segredo, sendo 19,75 hectares localizados a 17°25’33,280”S e 46°26’10,349”W. 

 

Processos florestais da Egir: 

Silvicultura 

A silvicultura é o processo que se dá com o preparo de solo, implantação ou reforma e manutenção 

até que a floresta esteja em idade de colheita. 

Visto que empresa não possui estrutura própria para o desenvolvimento de melhoramento genético, 

as compras de mudas clonais ou seminais de eucalipto, bem como as escolhas dos materiais 

genéticos, são realizadas através de demanda e oferta de mercado, e identificação dos materiais 

adaptados à região onde serão estabelecidas as florestas. 

Para os plantios, em sua maioria são utilizados materiais clonais de eucalipto, sendo as principais 

espécies: Eucalyptus grandis, Eucalyptus Camaldulensis, Eucalyptus urophylla e híbridos entre E. 

grandis, Camaldulensis e E. urophylla.  

Os espaçamentos de plantio mais comuns são de 3,0 x 3,0 m, densidade de 1.111 árvores/ha, 

porém nos últimos dois anos os plantios foram realizados com espaçamento de 6 x 1,65. 

Colheita 

A colheita tem como objetivo derrubar as árvores provenientes de florestas renováveis, arrastar e 

traçar a madeira na borda do talhão e realizar o transporte da quantidade necessária para a 

produção de carvão vegetal. A rastreabilidade da madeira é realizada através de romaneios que 
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acompanham o transporte do campo para a unidade de produção de carvão; e no caso de venda, a 

nota fiscal. 

O aproveitamento da madeira se dá por meio do processamento das toras para abastecimento da 

planta de produção de carvão e comercialização. Os demais resíduos como galhos, cascas e folhas 

permanecem nos talhões para decomposição e incorporação ao solo, contribuindo com o aumento 

do volume de matéria orgânica no solo. Este material também é importante na conservação do solo 

e recuperação de áreas. O processo de colheita está descrito no procedimento operacional listado 

abaixo. Esse documento fica disponível no sistema SE Suite e nas frentes de serviço. 

 

Planejamento Florestal 

O Planejamento Florestal é uma área responsável por todas as atividades voltadas ao 

planejamento tático e estratégico, mapeamento e inventário florestal. Além das atividades 

principais, presta suporte às demais áreas da empresa, provendo informações e soluções para 

melhorar a gestão do negócio. 

O programa de plantio e colheita é realizado pela equipe de planejamento e pelo coordenador 

operacional em software de planejamento especifico para área florestal – Remsoft Spatial Planning 

System (RSPS). O planejamento operacional é feito para o prazo de 30 anos, sendo utilizado 

também como base para reavaliação anual dos ativos; já o planejamento tático é realizado para o 

período de 5 anos, sendo base para o plano anual da área operacional e também utilizado para 

processo de orçamentação. A colheita das florestas de eucalipto é prevista entre 5 anos e 7 anos. A 

estimativa de produtividade média corrente é de 161 m³ aos 7 anos, representando um Incremento 

Médio Anual – IMA de 23 m³/ha/ano. 

 
 

Inventário Florestal 

O inventário florestal é realizado para a verificação do volume de madeira que a floresta possui. 

Existem dois tipos de inventário, contínuo e pré-corte. O inventário florestal contínuo é realizado em 

plantios a partir de 03 anos de idade, amostrando pelo menos 25% da área com o objetivo de 

acompanhar o crescimento da floresta, estimar o volume de madeira atual e projetar o volume 

futuro auxiliando nas tomadas de decisões da empresa. 

A metodologia utilizada atualmente é de 01 amostra circular com raio de 8 m (201,06 m²) a cada 5 

hectares, onde são medidos todos os DAPs, 20% das alturas e são feitos apontamentos da 

qualidade das árvores (normal, morta, torta, bifurcada e outros características). O inventário pré-
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corte, realizado por empresa especializada, determina o volume de madeira no momento da 

disponibilização do talhão. Nesse inventário a intensidade amostral é maior, sendo 01 unidade 

amostral para cada 1,5 hectares. A metodologia de coleta dos dados dendrométricos é similar ao 

inventário contínuo. 

Mapeamento 

Compreende a obtenção, por uso de técnicas modernas de cartografia, das dimensões e da 

caracterização do uso do solo. Os resultados obtidos pelo mapeamento são armazenados em 

banco de dados geográficos, e com o uso do SIG – Sistema de Informações Geográficas é possível 

elaborar as análises geográficas necessárias para as atividades de planejamento, silvicultura, 

colheita, meio ambiente e outros. 

Cadastro Florestal 

O cadastro florestal da empresa reúne todas as informações possíveis referentes às áreas de 

cultivo e demais usos do solo, unificando as informações cartográficas, de inventário florestal e 

outras fontes de dados. 

 

Nutrição Florestal 

Com base em prescrições de fertilização elaboradas por especialistas e em experimentos 

realizados, a Egir utiliza um pacote de fertilização que atende as exigências nutricionais, baseando-

se na relação custo benefício e buscando implantar florestas de alto crescimento. 

 

Proteção Florestal 

O primeiro passo do manejo integrado de pragas e doenças é o plantio de genótipos resistentes 

(espécies, procedências, famílias ou clones), seguido de um eficiente sistema de monitoramento 

para detectar, em tempo hábil, o agente danoso, sendo possível evitar danos irreversíveis. Além 

disso, o monitoramento auxilia em estudos de sazonalidade, registro de ocorrências regionais e 

correlação entre surtos e condições ambientais e edáficas para cada material genético. 

Existem diversas pragas que podem atacar plantios de eucalipto. A formiga (Atta spp. e 

Acromyrmex spp.) é a praga mais comum. Logo, a empresa possui uma prescrição de controle 

anual e registro de ocorrências para monitoramento. As ocorrências de pragas e doenças são 

reportadas à área técnica para análise e tomada de decisão. 
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Os produtos químicos utilizados possuem registros no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA). Busca-se aplicar estes produtos com a melhor tecnologia disponível, visando 

minimizar os riscos de contaminação do ambiente e os riscos aos operadores, bem como reduzir o 

consumo e aumentar a eficiência de controle. 

 

Manutenção da Diversidade Genética das Florestas Clonais 

As vantagens do uso da propagação vegetativa em plantio operacional podem ser sintetizadas 

pelo: 

• Potencial para capturar grande ganho genético; 

• Potencial para obter grande uniformidade entre as árvores, qualidade da madeira e nas operações 

de colheita. 

A empresa não faz uso de OGM (organismo geneticamente modificado). 

 

Plano de Contingência Florestal 

Considerando que os investimentos em floresta são realizados prevendo retorno a médio e longo 

prazos, e que durante o tempo de maturação da floresta existe a possibilidade de eventos 

climáticos adversos, ocorrência de pragas e doenças, incêndios florestais de grande escala, a Egir 

procura realizar as suas plantações florestais na forma de mosaicos. Estes mosaicos são plantios 

de materiais genéticos (clones de Eucalyptus sp) de forma intercalada dentro de grandes blocos e 

divididos por aceiros internos, diversificando também as idades. 

O objetivo do plantio em mosaicos florestais é reduzir o risco de perda – seja por quaisquer dos 

motivos acima citados – pois, no caso de alguma ocorrência, a variedade de espécies e de idades 

formam uma barreira de proteção natural. Desta maneira, haverá sempre a garantia de crescimento 

ordenado e fornecimento contínuo de todos os materiais genéticos plantados na fazenda, para 

atender as demandas internas e comercialização de madeira. 

A equipe da Egir participa de eventos e grupos florestais para buscar apoio e fontes alternativas ao 

plano de manejo, como equipamentos, mão-de-obra, fornecedores e tecnologias florestais para 

garantir o fornecimento continuado ao processo de produção de carvão e outros contratos 

estratégicos. 
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Prevenção e Combate a Incêndios Florestais 

Incêndio florestal é todo fogo sem controle que incide sobre qualquer forma de vegetação, podendo 

ter sido provocado pelo homem (de forma intencional ou negligência) ou intempéries (raio). A 

prevenção a incêndios florestais compreende um conjunto de atividades que procuram reduzir a 

probabilidade do incêndio, iniciar e limitar sua propagação. A proteção de uma formação vegetal 

inicia com os trabalhos de prevenção. A melhor maneira de se combater um fogo é prevenindo-o, 

sendo um trabalho em operação, ação e manutenção, uma vez que é considerado como o mais 

importante no tocante a incêndios florestais. 

A prevenção dos incêndios por causas humanas é realizada através da educação da população, da 

aplicação de legislação efetiva e de outras medidas, como a fiscalização. Quando o incêndio já está 

ocorrendo, procura-se utilizar técnicas adequadas, principalmente, para manejar o material 

combustível e impedir ou dificultar através de aceiros a sua propagação. Como forma de prevenção 

a incêndios florestais, anualmente, são feitas as manutenções de todos os aceiros internos e 

externos, reduzindo assim, no caso de incêndio, a possibilidade do fogo passar de um talhão para o 

outro. Além disso, os pontos de coleta d’água foram planejados e estão bem distribuídos dentro das 

áreas da empresa. Como medida de contingência, todos os colaboradores são treinados no Plano 

de Atendimento à Emergência. São realizados simulados para testar a eficácia do treinamento. 



 

Relatório de Auditoria – CERFLOR Manejo Florestal – Rev.02                 15/37                                                                             15 de Dezembro 2020 

 

3.  PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

3.1. Norma ou Padrão Normativo utilizado para avaliação 

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

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

critérios e indicadores para plantações florestais conhecido como CERFLOR, elaborado pela 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

A ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – é uma entidade não governamental, sem 

fins lucrativos, reconhecida pelo Conmetro como Fórum Nacional de Normalização.  A ABNT é o 

organismo responsável pelo processo de elaboração e revisão das normas do Programa Cerflor. 

As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB) e 

dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS), são elaboradas por Comissões de Estudo 

(CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtores, 

consumidores e partes interessadas (universidades, laboratórios, organizações não 

governamentais e outros). Os Projetos de Norma Brasileira, elaborados no âmbito dos ABNT/CB e 

ABNT/NOS, circulam para Consulta Pública entre os associados da ABNT e demais interessados. 

A Norma NBR 14.789:2012 foi elaborada pela Comissão de Estudo Especial Temporária (CEET) 

de Manejo Florestal, formada por especialistas brasileiros representantes dos setores envolvidos. A 

revisão de 2012 da norma circulou em consulta nacional durante o ano de 2011 e 2012. Esta 

edição cancela e substitui a edição anterior de 2007.  

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

CGCRE estabelece as regras para o processo de Certificação. 

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

Endorsement of Forest Certification (PEFC). O PEFC é um conselho sem fins lucrativos, que atua 

de forma independente, tendo sido fundado em 1999 com o objetivo de promover o manejo florestal 

sustentável em todo o mundo.  

Atualmente conta com 25 sistemas de certificação florestal reconhecidos que passaram por 

avaliações técnicas. No Brasil o reconhecimento se deu por intermédio da CGCRE, que atua como 

organismo acreditador, estabelecendo regras específicas para o sistema de certificação do 

CERFLOR. Maiores informações podem ser obtidas pelo website www.pefc.org. 
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O CERFLOR contempla um conjunto de princípios, critérios e indicadores, incluindo requisitos 

ambientais e sociais, a serem atendidos pela organização auditada. No processo de avaliação 

todos os requisitos normativos são verificados nas unidades de manejo, objeto da certificação. 

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

seguir: 

Princípio 1:   Cumprimento da Legislação; 

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

busca da sua sustentabilidade; 

Princípio 3: Zelo pela diversidade biológica; 

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

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

atividade florestal. 

Os princípios estabelecidos nesta norma constituem a referência para o manejo florestal. 

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

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

estados ou dinâmicos de um ecossistema florestal e do sistema social a ele associado”. 

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

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

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

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

situação local”. 

3.2. Identificação do OCF – Organismo de Certificação 

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) está credenciado pela CGCRE para realização de 

certificações de manejo de florestas plantadas com base na norma NBR 14789:2012, podendo 

emitir certificados com a logomarca deste organismo credenciador.  

O objetivo do BVC é realizar serviços de certificação com alta credibilidade, sendo este o motivo 

pelo qual optou em realizar tais certificações de acordo com os requisitos do Sistema Brasileiro de 

Certificação. 

Dados para Contato 

Escritório São Paulo: 
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BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)  

Sr. Bruno Bomtorim Moreira : 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@br.bureauveritas.com 

3.3. Responsável pelo OCF 

BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) 

Sr José Cunha (Diretor de Certificação) 

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

CEP: 04726-170, SÃO PAULO/SP 

Fone: (0**11) 2655-9000 

Fax: (0**11) 2655-9000 

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

3.4. Descrição do Processo de Auditoria 

Processos Auditados Detalhamento das evidências 

Gestão  Obrigações legais, documentação legal, plano de 

manejo, biodiversidade, monitoramentos de recursos 

hídricos. 

Silvicultura Área de vivência, documentação legal, roçada manual e 

mecanizada 

mailto:bruno.moreira@br.bureauveritas.com
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Colheita Área de vivência, documentação, carregamento e 

transporte de madeira, traçamento, monitoramentos, 

cuidados ambientais  

Programas Sociais e Partes 

Interessadas 

Projetos sociais e partes interessadas; Verificação do 

andamento de projetos e comunicação com as partes 

interessadas.  

 

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. 

3.4.1. Definição da Equipe de Auditoria 

A seguinte equipe foi designada para a realização desta auditoria: 

Nome Função Formação Acadêmica 

Nelson Luiz Magalhães Bastos Auditor Líder Eng. Florestal, Auditor de Meio Ambiente (ISO 14001), CERFLOR (NBR 

14789 e 14790), FSC Manejo e CoC, Relatório de Sustentabilidade 

GRI; Avaliação de Projetos Green Bound 

 

3.4.2. Planejamento de Reuniões Públicas 

Não se aplica em auditorias de manutenção. 
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3.4.3. Planejamento e Realização da Auditoria 

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

análise de documentação, verificações em campo, entrevistas com colaboradores da empresa, 

prestadores de serviços e partes interessadas.  

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

estabelecido previamente, considerando o tamanho e complexidade das atividades da empresa e 

caráter amostral de um processo de auditoria.  

PLANO DE AUDITORIA em anexo 

3.5. Relatório Detalhado 

Esta seção demonstra as evidências coletadas pela equipe de auditoria durante o processo de 

avaliação. A abordagem de auditoria se deu a partir dos processos da organização, de acordo com 

um plano de trabalho previamente elaborado. Em cada processo auditado foi dada ênfase aos 

princípios e critérios do CERFLOR pertinentes, conforme demonstrado abaixo. 

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

 

Recebidas diversas evidências relativas ao atendimento das observações apontadas, na auditoria 

anterior. 

Esta seção demonstra as evidências coletadas pela equipe de auditoria durante o processo de 

avaliação nos dias 07 a 11 de dezembro de 2020. A abordagem de auditoria ocorreu com 

metodologia amostral nos processos da organização, de acordo com um plano de trabalho 

previamente elaborado e acordado com a gestão florestal da organização Egir Comercial Ltda. Em 

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

conforme demonstrado abaixo. 

 

3.5.1.1. Princípio 1 

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

empreendimento florestal Egir foi gerido através de atitudes e ações que asseguraram o 

cumprimento das legislações federal, estadual e municipal em vigor. A legislação nacional, os 

acordos e os tratados internacionais aplicáveis foram identificados e divulgados aos setores 

envolvidos no seu cumprimento, atendendo aos critérios e indicadores descritos em 3.1.3 da Norma 
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ABNT NBR 14789:2012. Para este princípio, considerando todos os critérios e indicadores 

verificados, não foi registrada nenhuma não conformidade.  

3.5.1.2. Princípio 2 

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

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

as evidências apresentadas, a organização Egir planejou e executou o seu manejo florestal de 

acordo com os requisitos normativos. Neste caso, a organização avaliada promoveu atitudes que 

levou em consideração o uso racional dos recursos florestais, desde a matéria-prima produzida, os 

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

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

recursos naturais renováveis. Os critérios e indicadores a aplicados neste Princípio foram os itens 

de 3.2.2 a 3.2.3 da Norma ABNT NBR 14789:2012. Na amostragem realizada não foi registrada 

nenhuma não conformidade.  

 

3.5.1.3. Princípio 3 

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

a organização Egir Comercial manejou os plantios comerciais de modo a minimizar os impactos 

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

atendimento a princípio de zelo pela manutenção da diversidade biológica, atendendo aos critérios 

e indicadores descritos em 3.3.1, 3.3.2 , 3.3.3 e 3.3.4.. Na amostragem realizada na Egir, durante 

esta a auditoria de manutenção, não foi registrada nenhuma não conformidade.  

3.5.1.4. Princípio 4 

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

aplicou no manejo silvicultural e nos demais programas de desenvolvimento tecnológico, práticas 

de gestão e operação levando em consideração a conservação do solo, dos recursos hídricos e do 

ar. Na amostragem realizada na Egir, envolvendo as atividades operacionais e de gestão nas 

Fazendas amostradas Pontal, Segredo e Santo Aurélio, foram evidenciadas as conformidades nas 

práticas silviculturais de campo, na colheita florestal e na gestão dos resíduos e dos defensivos 

agrícolas. Foram verificados também relatórios e registros de monitoramento dos recursos hídricos 

e de resíduos sólidos. Os critérios e indicadores avaliados nesta auditoria de manutenção 

compreenderam os itens 3.4.1 e 3.4.2 e 3.4.4.. Na amostragem realizada na Egir, durante esta a 

auditoria de manutenção, não foi registrada nenhuma não conformidade.  
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3.5.1.5.            Princípio 5 

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

de desenvolvimento socioambiental e econômico na região em que se insere a atividade de manejo 

florestal. De forma mais específica, a organização implantou uma política de relacionamento com 

os trabalhadores florestais e comunidades locais nos municípios de João Pinheiro, Lagoa Grande e 

Paracatu, bem como evidenciou os pontos positivos das atividades florestais nos aspectos sociais, 

ambientais e econômicos. Nos projetos sociais e nos relacionamentos com as partes interessadas, 

foi evidenciado que a organização estabeleceu ações que incentivou os programas de interesse 

comunitário, a fim de melhorar as condições de vida da comunidade local. Os critérios e indicadores 

avaliados nesta auditoria de manutenção compreenderam os itens 3.5.1 e 3.5.2.  

3.5.2. Relatório Detalhado – Evidências da Equipe de Auditoria 

 

PRINCÍPIO 1 – Critério 1.3 

 

Realizada inspeção remota apenas através de entrevistas e fotos nas instalações de campo 

(barracas) das frentes operacionais, área de vivência da silvicultura e colheita. 

Segundo as recomendações da NR 31, com evidência de área para refeição, disposição temporária 

de resíduos, dispositivo identificados de coleta seletiva, lixo orgânico, controle de temperatura das 

refeições servidas em campo, termômetro, dispositivo para banheiro privativo, água para lavagem 

das mãos, sabonete e papel toalha, mapa de risco, kit de primeiros socorros, maca, e colete 

cervical, rádios de comunicação, FISPQ, água potável, evidenciada gestão a vista, banners de 

segurança, receita agronômica,  mapa de risco da atividade, banheiro, e procedimentos no campo, 

FISPQ, receituário agronômico, microplanejamento operacional, mapa do talhão, ficha de controle 

de riscos, evidenciados também os planos diários de segurança do trabalho (PDST). 

.  

 Monitoramentos de Segurança das empresas contratadas; 

 

Evidenciados diversos documentos de comprovação da conformidade da arrecadação tributária 

trabalhista: 
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Verificado registro de Certificado de Regularidade de FGTS – CRF, com validade até 01/01/2021, 

com número 2020120304341781895173. 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CND) da EGIR n. 24290565/2020, expedida em 

25/09/2020 validade 23/03/2021; 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos tributos Federais e a Dívida 

Ativa da União, n. 2A13.7519.87DB.50F1, expedida em 24/11/2020 validade 23/05/2021; 

Foram evidenciadas também para a EGIR 5 CNDS estaduais, todas na validade e 6 CNDS 

municipais para os municípios de atuação da EGIR :João Pinheiro, Paracatú e Lagoa Grande. 

 

Prestadora de serviços: Maria Clara_Alimentação: 

Alvará de licença para localização e funcionamento, expedida pela Prefeitura Municipal de Lagoa 

Grande MG, número 000173/2020, válido até 31/12/2020.  

Alvará Sanitário, expedido pela Prefeitura Municipal de Lagoa Grande MG, número 05/2020, 

expedido em 04/02/2020. 

Verificado registro de Certificado de Regularidade de FGTS – CRF, com validade até 22/12/2020, 

com número 2020112302253192718536. 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CND) n. 25336097/2020, expedida em 05/10/2020 

validade 02/04/2021; 

Certidão Negativa de Débitos Municipais (CND) n. 29764/8FE977, expedida em 19/08/2020 valido 

por 90 dias; 

 

Prestador de serviços: Ouro Verde Colheita Mecanizada: 

Verificado registro de Certificado de Regularidade de FGTS – CRF, com validade até 21/12/2020 

com número 2020112207262915163565. 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CND) n. 25414896/2020, validade 03/04/2021; 

Certidão Negativa de Débitos Municipais (CND) n. 31237B05A7E, expedida em 10/12/2020; 

 

Prestador de serviços: Viação Vargas Transportes de Funcionários: 

Verificado registro de Certificado de Regularidade de FGTS – CRF, com validade até 30/12/2020 

com número 2020120104313974677213. 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CND Municipal) n. 01016/2020, emitida em 10/12/2020; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CND) n. 25414517/2020, válida até 03/04/2021. 

Certidão Positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais 

n.937C.DDE1.CE49.E64A, valido até 22/12/2020. 
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No momento da auditoria existiam 3 empresas terceirizadas como prestadoras de serviços para a 

Egir, atuando na colheita, transporte de pessoal e na gestão da cantina. 

Evidenciada norma interna “Homologação de Prestadores de Serviços e Clientes” , NR.01.02.03, 

revisão 04, publicada em 06/03/2018  

 

Documentação da EGIR e Prestadoras de Serviço - PPRA; PCMSO, ASO;   

Evidenciada a disponibilidade dos respectivos documentos, em atendimento as diretrizes legais, 

PCMSO, PPRA, Análise Ergonômica do Trabalho, ASO´s, etc.. 

PPRA realizado por empresa contratada Vendrame, última versão de Abril de 2019. 

Verificado registro do PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Egir,  com 

de agosto de 2019. Verificado registro do médico responsável Dr. José Maria Marques Domingues, 

registro CRM-MG: 361. 

AET - Análise Ergonômica do Trabalho unidade João Pinheiro , Fazenda Pontal em 2018, pela 

ERGOMINAS. 

Existe uma coordenadora de Saúde e Segurança, 1técnico de Segurança e uma clínica contratada 

APTUS, para os exames admissionais, periódicos e demissionais.  
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Nome Cargo 
Data 
Admissão 

Data ASO 
Admissional 

Último 
Periódico 

Data 
último 
Exame 

Médico 
Responsável 

CRM 

Ismael 
Junior 

dos 
Santos  

Ajudante 
Florestal 

14/12/2012 07/12/2012 19/11/2018 19/11/2018 

Douglas 

Gonçalves 

de Paula 

81238 

Wallison 

Pereira 

da Silva 

Ajudante 
Florestal 

02/05/2018 23/04/2018 24/09/2019 24/09/2019 

Douglas 

Gonçalves 

de Paula 

81238 

Nilton 
Soares 
da Silva 

Ajudante 
Florestal 

05/09/2018 

23/04/2018 30/04/2020 

29/08/2019 

Douglas 

Gonçalves 

de Paula 

81238 

Cleber 

Barbosa 

da Silva  Líder 
Silvicultura 

02/04/2013 

30/01/2013 10/02/2020 

24/04/2019 

Jorge V. 

Ospina 

59032 

Anavio 

dos Reis 

Martins 

Técnico de 

Seg. 

Trabalho 18/11/2013 

11/11/2013 10/03/2020 

24/04/2019 

Douglas 

Gonçalves 

de Paula 

81238 

Leonardo 

Batista 

Alves 

Operador 
Maquina 
Colheita 
Florestal I  

17/12/2012 

05/12/2012 11/02/2020 

12/02/2019 

Jorge V. 

Ospina 

59032 

Regiane 

de Lima 

Maciel 

Analista de 
Recursos 
Humanos 06/09/2014 

06/09/2014 14/02/2020 

09/10/2019 

Odier 

Campos do 

Couto 

51252 

 

                                                           

Treinamentos operacionais            

Evidenciada a matriz de treinamento 2020 para a EGIR, contendo cursos nas áreas de RH, Meio 

Ambiente (certificações), Saúde e Segurança, NR´s (NR1, NR 17, NR 20, NR 31 e NR35) e 

treinamentos operacionais. A EGIR possui parceria com o SENAR. Evidenciadas listas de presença 

e avaliações para os seguintes treinamentos:   

Treinamento para trabalhador da mecanização agrícola / operação de implementos carregadeira, 

carga horária 40 horas, Julho / 2020, 9 participantes; 



 

Relatório de Auditoria – CERFLOR Manejo Florestal – Rev.02                 25/37                                                                             15 de Dezembro 2020 

Treinamento para trabalhador da mecanização agrícola / operação com implementos, , Julho / 

2020, 8 participantes; 

Treinamento para trabalhador da mecanização agrícola / Munck, carga horária 24 horas , Agosto / 

2020, 7 participantes; 

Treinamento para trabalhador da mecanização agrícola / escavadeira hidráulica, carga horária 24 

horas , Julho / 2020, 11 participantes; 

Prevenção de acidentes e primeiros socorros, 10 funcionários, carga horária 32 horas, Julho / 2020. 

Treinamento em trabalho em altura, 7 funcionários, carga horária 16 horas, Outubro / 2020. 

CIPATR, 8 funcionários, carga horária 24 horas, Outubro / 2020. 

Prevenção contra COVID 19, 69 funcionários, carga horária 2 horas, Agosto a Outubro / 2020. 

   

Princípio 2, critério 2.2 

Documentação evidenciada:  

Microplanejamento de colheita 

Boletim diário de trabalho 

PPRA, PCMSO, ASO, DDS, AET,  Laudo de emissão de fumaça preta  

Checklist da manutenção  

PP Mapa dos talhões 

Planilha de controle da temperatura dos alimentos  

Ordens de Serviço para as atividades de silvicultura e colheita  

Registros de micro planejamento florestal.  

 

Critério 2.2 – Plano de Manejo Florestal 

 

Evidenciado o Plano de Manejo Florestal, código do documento controlado PM.06.06.01, revisão 

11, de 01/10/2020, contendo as informações de identificação da empresa, escopo da certificação 

florestal, informações sobre a caracterização das áreas incluídas no escopo, nos munícipios de 

João Pinheiro (Fazenda Segredo), Lagoa Grande (Fazenda Pontal) e Paracatu (Fazenda Santo 

Aurélio), informações sobre vegetação, clima, relevo, geologia, solos, hidrologia e histórico de 
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ocupação do solo. O Manejo Florestal também inclui informações documentadas do estudo de 

viabilidade econômica, planejamento florestal, inventário, cadastramento, nutrição florestal, manejo 

integrado de pragas e doenças, manutenção da diversidade genética das florestas clonais, plano de 

contingência florestal, processos florestais para a silvicultura e colheita, operações de apoio, gestão 

de saúde e segurança do trabalho, gestão ambiental, programas de monitoramento ambiental da 

fauna e flora, programa de monitoramento ambiental de resíduos e recursos hídricos, programas de 

recuperação de áreas degradadas, áreas de valor científico e histórico, e informações sobre a 

identificação dos aspectos socioambientais, comunidades e vizinhos, comunicação e projetos 

socioambientais nas comunidades da área de influência do manejo florestal da EGIR COMERCIAL 

LTDA.. 

 

Evidenciado os mapas no Plano de Manejo Florestal, contendo a localização dos plantios de 

eucalipto, áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal. Cerca de 3.600 hectares das 

áreas da empresa são destinados à preservação permanente e reserva legal. Evidenciado no Plano 

de Manejo as informações dos recursos hídricos na bacia do Rio Paracatu, que é o maior afluente 

individual do rio São Francisco. Evidenciado as informações do clima, meio físico com dados do 

relevo e geologia. Verificado informações dos processos florestais para a silvicultura com os 

plantios de eucaliptos, processos de colheita florestal, operações de apoio para o planejamento 

florestal, inventário, mapeamento e cadastro florestal.   

 

Evidenciado as informações do plano de manejo para a nutrição florestal, proteção e manutenção 

da diversidade genética. A empresa informa que não usa organismo geneticamente modificado. 

Verificado no sistema de Gestão Florestal a diversidade genética dos plantios nas áreas da 

organização, atualmente com 21 materiais genéticos, sendo 05 estão programados para os 

plantios. Verificado o acesso ao sistema SGF, com as informações dos talhões, região, idade, 

espaçamento, material genético, tipo do solo, data de plantio, regime da silvicultura (reforma, 

rebrota ou implantação) e informações da área plantada no talhão. 

Plano de contingência florestal devidamente descrito e coerente. 

 

Evidenciado as informações da infraestrutura disponível para a manutenção da malha viária nas 

unidades de manejo florestal, para garantir o acesso a florestal, tráfego de máquinas e controle dos 

impactos ambientais.  

Evidenciado monitoramento das atualizações realizadas da última versão para a versão atual, 

através do software softexpert excellence suite. 
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Evidenciado o resumo do plano de manejo de novembro de 2020, 7.a edição; bem como a 

distribuição para as partes interessadas (72 stakeholdres), divulgação realizada por email ou 

distribuição de cópia física para vizinhos das propriedades. 

 

Princípio 2 – Critério 2.2 Inventário e Planejamento Florestal                                

 

O inventário é terceirizado a EGIR realiza uma validação, remedição de algumas parcelas.  

Existe inventário florestal contínuo e pré corte. 

Dados enviados para o setor de planejamento interno. 

O inventário florestal contínuo é realizado em plantios com idade superior aos 3 anos, amostrando 

pelo menos 25% da área, com o objetivo de acompanhar o crescimento da floresta, estimar o 

volume de madeira atual e projetar o volume futuro, auxiliando nas tomadas de decisões da 

empresa. Atualmente, são utilizadas duas metodologias, a primeira consiste na instalação de 

unidades amostrais circulares em campo, com raio de 8 m (201,06 m²) a cada 5 hectares, medindo-

se todos os Diâmetro Altura do Peito – DAP, 20% das alturas e apontando a qualidade das árvores 

(normal, morta, torta, bifurcada e outros características) e a segunda metodologia se baseia em 

modelagem eco fisiológica, utilizando imagens de satélite, dados de inventário florestal, análises de 

solo e histórico climático como base para a estimativa do volume. O inventário pré-corte, realizado 

por empresa terceira, especializada e idônea, determina o volume de madeira em pé disponível 

para venda. Para esse inventário é utilizada uma intensidade amostral maior, sendo uma unidade 

amostral para cada 1,5 hectares. A metodologia de coleta dos dados dendrometricos é similar à 

realizada para o inventário contínuo. 

 

 

Princípio 2 – Critério 2.3 Colheita Mecanizada – Traçamento, Carregamento e Transporte 

 

Realizada avaliação remota de verificação de conformidade nas atividades de campo. 

Atividades de Carregamento e Transporte Florestal na fazenda Pontal, no talhão 103 e 82, 

município Paracatu. 

O traçamento da madeira estava sendo realizado pela garra traçadora Volvo 215 C e o 

carregamento com a escavadeira hidráulica 320 D Catterpillar.. 

Foram enviadas fotos sobre as atividades operacionais, tanto do traçamento da madeira (talhão 

103), como do carregamento e transporte (talhão 82). 

Verificado via fotos o controle das informações operacionais diárias, dos riscos ambientais, saúde  

e segurança das atividades de colheita, traçamento e carregamento da madeira e registro de riscos 
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para transporte de madeira conforme procedimento interno – PO.06.19.06 – Colheita Mecanizada, 

revisão 05, de 01/03/2018. 

A colheita é realizada por empresa contratada FOREST: Feller (corte), Skidder (arraste) e Garra 

traçadeira . O carregamento e o transporte são realizados pela EGIR. 

No momento da auditoria 20% do talhão 103 já estava realizado e o carregamento e transporte no 

talhão 82, estava começando. 

Evidenciado via fotos também: maca, kit de primeiros socorros, gestão a vista, boletim diário de 

trabalho, banheiro, coleta seletiva, pia para lavagem das mãos. 

 

Princípio 2 – Critério 2.3 Silvicultura – Roçada Manual  

Operação na Fazenda Pontal talhão 91, serviço próprio, roçada manual com foices, realizado com 

15 funcionários, iniciou hoje, ontem estavam no talhão 94 e o próximo será o talhão 95. 

Evidenciado mapa com a sequência dos talhões, estão preparando a área para plantio de 100 há 

no primeiro semestre de 2021, evidenciado, via fotos : PDST , controle de aferição da temperatura 

das refeições, área de vivência, monitoramento da saúde  prevenção da COVID (aferição diária da 

temperatura corporal). 

 

Critério 2.3  Silvicultura - Roçada Mecanizada Total (atividade terceirizada) 

Visitada frente operacional na Fazenda Segredo, talhão 22, município de João Pinheiro. Atividade 

terceirizada. 

Operação sendo realizada por trator agrícola de pneus VALTRA BH 145 60501, tracionando uma 

roçadeira de arraste.  

Evidenciado através de fotos área de vivência, com gestão a vista, maca, kit de primeiros socorros, 

controle de riscos, mapa de risco da atividade, banheiro, coleta seletiva, monitoramento da saúde 

prevenção da COVID 19, controle de temperatura das marmitas e termômetro e procedimentos no 

campo, FISPQ, ficha de controle de riscos. Evidenciado também DDST realizado em 22/8/18 , ficha 

de avaliação de fumaça preta e mapas com o planejamento operacional, check list da inspeção , 

registro da ginástica laboral e relatório diário de produção da roçada mecanizada.  
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Princípio 3 – Critério 3.1 

 

Pesquisa Operacional, Manejo e Melhoramento Florestal 

Buscam empresas parceiras ArborrGen (melhoramento florestal) com o objetivo de aumentar a 

base genética adaptada a região e ao produto final (produção de carvão),  

Também contratam especialistas na área de pesquisa em manejo florestal (nutrição florestal). 

Foram implementadas ainda, inovações na operação de aplicação de herbicida mecanizada e 

preparo de solo.. 

Princípio 3 – Critério 3.1 Sistema de vigilância e guarda patrimonial - controle de caça e 

pesca        

Composto por 4 monitores florestais (nas fazendas Pontal e Segredo) e um vigia morador na 

Fazenda Sto. Aurélio e outro vigia morador na Faz Segredo,  com motos atuando 24 horas (escala 

12 X36), vigilância patrimonial, monitoramento de incêndios, pragas e doenças, invasores 

(caçadores), avistamento de fauna, e zelam pelas as máquinas que permanecem no campo a noite, 

preenchem o ALERTE. 

Princípio 3 – Critério 3.2 Proteção dos ecossistemas remanescentes. 

Foi verificado que as fazendas já estão devidamente estabelecidas, existindo conectividade entre 

as APP´s e quando possível com as áreas de Reserva Legal, áreas de proteção devidamente, 

identificadas e sinalizadas, e mantidas limpas (aceiros nas bordaduras e divisas). ´Áreas 

constantemente, monitoradas e vigiadas, garantindo assim o pronto atendimento, no caso de 

incêndios florestais.  

Princípio 3 – Critério 3.3 Proteção Florestal (plano de prevenção de incêndios) 

Possuem uma brigada com aproximadamente 50 funcionários, mobilizados de Julho a Outubro, 1 

caminhão pipa, e ferramental apropriado : abafadores, enxadas, rastelos, foices, pinga fogo e as 

bombas costais, 2 torres de incêdios nas fazendas Pontal e Segredo, utilizadas pelos monitores 

florestais no período crítico. Como forma de prevenção a incêndios florestais, anualmente, são 

feitas as manutenções de todos os aceiros internos e externos, reduzindo assim, no caso de 

incêndio, a possibilidade do fogo passar de um talhão para o outro. Além disso, os pontos de coleta 

d’água foram planejados e estão bem distribuídos dentro das áreas da empresa. Como medida de 

contingência, todos os colaboradores são treinados no Plano de Atendimento à Emergência. São 
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realizados simulados para testar a eficácia do treinamento. São mantidos os aceiros limpos de Maio 

a Junho . Anualmente são distribuídos impresso sobre conscientização do perigo dos incêndios , 

com o número  08009404242, evidenciado o organograma da brigada de incêndios EGIR 2020.  

Verificado também a correta sinalização de advertência das placas de caça e pesca. Nas Fazendas 

Pontal e Segredo possuem torre para radio comunicação nos veículos e todos os encarregados 

possuem rádios portáteis , bem como algumas máquinas que atuam distantes. 

Princípio 3 – Critério 3.4 Monitoramento do ecossistema flora 

A partir de 2020, os monitoramentos ambientais da flora passaram a ser feitos a cada 4 anos.  

Evidenciado cronograma específico e relatório, evidenciados 3 Relatórios de Monitoramento 

Vegetação – Estação chuva 2020 na Fazenda Pontal, Segredo e Santo Aurélio realizado pela 

Nativa Meio Ambiente. 

No monitoramento realizado na estação chuvosa de 2020 foi aferido um total de 66 indivíduos 

arbóreos amostrados em 6 parcelas amostrais alocadas na vegetação nativa na fazenda Pontal, em 

que foram registradas 22 espécies distribuídas em 12 famílias botânicas. Na fazenda Segredo 

foram amostrados 86 indivíduos arbóreos em 6 parcelas amostrais alocadas na vegetação nativa 

na fazenda Segredo em que foram registradas 25 espécies distribuídas em 12 famílias botânicas. 

Na fazenda Santo Aurélio foram amostrados 120 indivíduos arbóreos em 6 parcelas amostrais 

alocadas na vegetação nativa da fazenda Santo Aurélio, em que foram registradas 30 espécies 

distribuídas em 22 famílias botânicas. 

Princípio 3 Critério 3.4 Monitoramento da fauna 

Monitoramento de Mastofauna 

Fazenda Pontal 

Realizado na estação chuvosa de 2020 foram registradas 7 do total de 17 espécies de mamíferos 

de médio e grande porte, dentre estas, 7 estão citadas em listas oficiais de espécies ameaçadas. 

Entre as espécies com maior vulnerabilidade podem ser consideradas a Tayassu pecari (cateto) e a 

Tapirus terrestres (anta). Ambas espécies apresentam significativas populações na área do 

empreendimento.  
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Fazenda Segredo 

O monitoramento que ocorreu na estação chuvosa de 2020 registrou 9 do total de 15 espécies de 

mamíferos de médio e grande porte. 

Foram registradas as seguintes espécies na lista de espécies ameaçadas de extinção: Tapirus 

terrestris (anta), Myrmecophaga trydacyla (tamanduá bandeira), Pecar tajacu (cateto), Lycalopex 

vetulus (raposa-do-campo), Leopardus pardalis (jaguatirica) e Puma concolor (onça parda). 

Conclui‐se que o monitoramento da mastofauna terrestre de médio e grande porte está registrando 

uma parcela significativa das espécies de mamíferos na área de influência da fazenda Segredo que 

é composta por uma maioria de espécies dependentes de ambientes preservados para a 

manutenção de suas populações.  

Fazenda Santo Aurélio 

A 14ª campanha de monitoramento da fazenda Santo Aurélio identificou 9 espécies de mamíferos 

de médio e grande porte das 14 espécies registradas. 

Das espécies registradas, 8 estão enquadradas em algum nível de ameaça de extinção, dentre 

elas, Tapirus terrestris (anta), Priodontes maximus (tatu-canastra), Myrmecophaga tridactyla 

(tamanduá-bandeira), Pecari tajacu (cateto), Lycalopex vetulus (raposa-do-campo), Leopardus 

pardalis (jaguatirica), Puma concolor (onça parda) e Puma yagouaroundi (gato mourisco). 

 

Monitoramento da Avifauna 

As fazendas estão localizadas próximas a áreas consideradas como de extrema importância para a 

conservação da avifauna por seu único local conhecido em Minas Gerais com ninhal de Mycteria 

americana e Ajaia ajaja além da presença de complexo riverino/ lagunar com sistemas naturais 

únicos. Ocorre ainda, as espécies Jabiru mycteria, Mesembrinibis cayanensis, Ara ararauna, 

Formicivora rufa, Fluvicola pica, Crypturellus undalatus 

 

Fazenda Pontal 

Durante as amostragens, se registrou a ocorrência de 6 novas espécies que não haviam sido 

diagnosticadas nas campanhas anteriores. São elas: Sporophila bouvreuil, Xolmis velatus, 

Capsiempis flaveola, Sittasomus griseicapillus, Nannochordeiles pusillus e Hydropsalis 

maculicaudus. O registro de novas espécies corrobora com as estimativas apresentadas nos 

relatórios anteriores que apontam para uma maior riqueza de espécies para a área monitorada 



 

Relatório de Auditoria – CERFLOR Manejo Florestal – Rev.02                 32/37                                                                             15 de Dezembro 2020 

corroborando com as informações dos dados secundários. Somando os dados das campanhas 

anteriores, para a área de influência da Fazenda Pontal, há uma comunidade avifaunística 

composta por 196 espécies distribuídas em 48 famílias. 

Os resultados mostram a presença de espécies ameaçadas ou endêmicas entre as nove estações 

amostrais avaliadas bem como os valores de diversidade, dominância e equitabilidade, foram 

definidas as áreas com maior relevância para a avifauna. Foram registradas cinco espécies com 

diferentes graus de ameaça (Jabiru mycteria, Crax fasciolata, Alipiopsitta xanthops, Urubitinga 

coronata e Ara ararauna) e cinco espécies endêmicas do Cerrado (Saltatricula atricollis, Antilophia 

galeata, Clibanornis rectirostris, Lepidocolaptes angustirostris e Cyanocorax cristatellus) que 

compuseram as avaliações das áreas para a conservação da avifauna da região monitorada 

Fazenda Segredo 

Ocorrida no periodo chuvoso de 2020 na fazenda Segredo houve o registro de 5 espécies que não 

haviam sido registradas nas campanhas anteriores. São elas: Ardea cocoi, Geranospiza 

caerulescens, Campephilus melanoleucos, Icterus pyrrhopterus e Icterus jamacaii. Somando-se os 

dados das campanhas realizadas até o momento há, para a área monitorada, o registro de 211 

espécies de aves distribuídas em 50 famílias. 

Até o momento foram registradas seis espécies consideradas como ameaçadas em diferentes 

níveis. São elas: Sporophila angolensis, Ara ararauna, Rhea americana, Alipiopsitta xanthops, 

Syndactyla dimidiata e Charitospiza eucosma. Também foram registradas cinco espécies 

endêmicas do Cerrado (Antilophia galeata, Lepidocolaptes angustirostris, Saltatricula atricollis, 

Melanopareia torquata, Cyanocorax cristatellus) que compuseram as avaliações das áreas para a 

conservação da avifauna da região monitorada. 

Fazenda Santo Aurélio 

Ocorreu durante a estação chuvosa com períodos de chuvas intensas. Mesmo em condições 

adversas para o registro da avifauna, foi possível registrar mais uma espécie de ave que não havia 

sido diagnosticada nas campanhas anteriores (Tachybaptus dominicus). Somando-se os dados das 

campanhas realizadas até o momento se registrou um total de 200 espécies distribuídas em 53 

famílias. 

Nessa fazenda foram registradas 5 espécies com diferentes graus de ameaçadas de extinção: 

(R. americana, C. fasciolata, Mycteria americana, Ara ararauna e Amazona farinosa) e quatro 

espécies endêmicas do Cerrado (Cyanocorax cristatellus, Clibanornis rectirostris, Lepidocolaptes 
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angustirostris e Antilophia galeata) que compuseram as avaliações das áreas para a conservação 

da avifauna da região monitorada. 

Princípio 4 -Critério 4.1. Planejamento Ambiental Prévio 

Evidenciada planilha Monitoramentos Ambientais, apontando as campanhas de fauna, flora, fumaça 

preta , agua superficial , caixa SAO, fossas e consumo de água. 

Existe mapeamento de solos, evidenciado trabalho realizado pela contratada T & M consultoria 

Agroflorestal ltda, Unidades de Manejo e Estratégias de Fertilização. Junho / 2018. 

Em relação a hidrologia o empreendimento também está caracterizado no plano de manejo. 

Evidenciado o micro planejamento operacional de colheita, Fazenda Sto Aurélio, talhão 58A. 

Verificado também o GIS. 

 

Princípio 4 Critério 4.2. Monitoramento de Recursos Hídricos  

As captações de água são realizadas através de rios, captação superficial, ou poços artesianos, 

autorizados por Portaria de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos, ou Certidões de uso 

de recursos hídricos para os considerados de uso insignificante. Ademais, existe um Plano de 

Conservação de Água e Solo implantado em todas as fazendas que visa mitigar os impactos 

provocados pelas atividades. 

 

O monitoramento das águas superficiais que circundam as fazendas é realizado conforme 

condicionante ambiental. Para conservação das águas pluviais foram instaladas bacias de 

contenção, também conhecidas como “barraginhas”, tem como objetivo captar as águas pluviais, 

evitando que elas escoem rapidamente e provoquem erosão do solo e enchentes. Anualmente, são 

realizadas manutenções dessas estruturas antes do período chuvoso, entre os meses de julho e 

setembro. 

 

Evidenciado o Controle Anual de Resultados Análise Físico-químicos Ambientais, Potabilidade – 

ano 20120– Fazenda Pontal – Sede – poços 1 . Não houve alterações. As análises são realizadas 

pelo Laboratório de Água e Terra – Análises de Água. Evidenciado o registro rastreável Certificado 

de Ensaios nº 7026-19/1379 Ver :00, emitido em 07/10/2019, para o poço 01. 

 

As análises são realizadas pelo Laboratório de Água e Terra – Análises de Água. Evidenciado o 

registro rastreável Certificado de Ensaios nº 456/2020.0, emitido em 01/12/2020, para o poço 01, 

Fazenda Pontal. 
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Evidenciado o Monitoramento qualitativo anual do Controle de águas superficiais– setembro de 

2020 nas Fazendas Pontal, Santo Aurélio e Segredo (montante e jusante). Os resultados 

apresentados nos relatórios apontaram informações que não houve alteração nos padrões legais. A 

partir de 2019, passou a ser anual. 

Segue relação dos laudos das amostras coletadas em 31/07/2020 com data de publicação 

14/09/2020: 

Nº Amostra: 29283-1/2020.1 - Vereda do Pontal – Jusante_ Pontal 

Nº Amostra: 29282-1/2020.1 - Vereda do Pontal - Montante 

Nº Amostra: 29281-1/2020.1 - Jusante - Córrego do Açude_ Santo Aurélio 

Nº Amostra: 29280-1/2020.1 - Montante - Córrego do Açude_ Santo Aurélio 

Nº Amostra: 29279-1/2020.1 - Vereda do Cedro – Jusante_ Segredo 

Nº Amostra: 29278-1/2020.1 - Vereda do Cedro – Montante_ Segredo 

 

Evidenciado registro de Outorga de direito de uso de água pública estadual, no barramento, portaria 

1707391/2019, de 20/08/2019, município de Lagoa Grande, Fazenda Pontal, válida por 5 anos, com 

vazão outorgada de 83,0 L/s.  

 

Evidenciado controle de registro de Outorga do poço 1 na Fazenda Pontal – Portaria número 

01707867/2019 de 19/09/2019, válida por 5 anos, com vazão outorgada de 2,05 m3/h. 

Evidenciada Outorga do poço 3 na Fazenda Pontal – Portaria número 1708131/2019 de 

19/09/2019, válida por 5 anos, vazão outorgada 9,0 m3/h.  

O poço 2 na Fazenda Pontal de registro de uso insignificante de recurso hídrico, estando inativo. 

 

Na fazenda Segredo todas as 3 outorgas estão em processo de renovação: barramento 1 da 

Fazenda Segredo, renovação da portaria 1444/2016, recibo 0507482/2020, 05/11/2020; barramento 

2 Fazenda Segredo, renovação da portaria 1445/2016, recibo 050512615/2020, 09/11/2020: poço 

artesiano, renovação da portaria 1156/2014, recibo 0547392/2020, 27/11/2020 . 

 

 

Para a Fazenda Santo Aurélio (Paracatu), foi evidenciada certidão de registro de uso insignificante 

de recurso hídrico Protocolo1704561/2020, 29/05/2020, validade de 10 anos. Vazão de 7 m3/hora, 

6 horas diárias, recibo 20607358, 15/10/2020, evidenciadas também as condicionantes da outorga. 
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Princípio 4 – Critério 4.4 

. Monitoramento de emissões atmosféricas - Monitoramento da fumaça preta. Evidenciada 

Instrução de Trabalho IT.06.10.01 Revisão 05 de 01/03/18 – Monitoramento de Fumaça Preta. 

Evidenciada planilha de controle de avaliação de fumaça preta, com as informações dos veículos e 

máquinas ou equipamentos, data de avaliação e registros de ensaios de enegrecimento. Realizada 

por terceiros Verificado os registros de diversas máquinas da EGIR, realizada para máquinas 

próprias e de terceiros, Carreta BXF-4386, Caminhão Pipa, OLR 5982, Escavaeira A8F.02884, 

Trator New Holland, Trator MF650 , Caminhão Pipa OLR5982, Ônibus HU 95470. 

 

 

Princípio 5 – Critério 5.1- Programas sociais.  

 

Foram evidenciadas as informações dos Programas de saúde: Plano de saúde para familiares.  

- GYMPASS, programa para atividades físicas para os funcionários administrativos.  

Com base no Diagnóstico Sócio Ambiental realizado em 2013, foram delineadas as linhas de ação 

em relação a elaboração dos programas sociais. 

- Evidenciado os projetos de responsabilidade social planejados para o ano de 2020 na Egir. Foi 

evidenciado que a organização já executou os projetos de:  

- Educação Ambiental. Contempla as atividades de educação nas datas ambientais comemorativas, 

com atividades de conscientização para os funcionários internos, como o dia mundial da água (22 

de março), dia da Terra (22 de abril), Semana do Meio Ambiente (5 a 9 de junho). 

- Evidenciado na planilha de responsabilidade social os projetos que serão realizados ao longo de 

2020, com atividades para Reciclagem Viva, Datas Ambientais (Educação Ambiental).  

- Campanha de Vacinação. Verificado registros de lista de participação dos funcionários e familiares 

da organização sobre a campanha de vacinação de H1N1, em abril de 2020, foram utilizadas 118 

doses, 9 para dependentes e 109 para funcionários. 

- Verificado os registros das ações da palestra sobre Câncer de Mama, Novembro Azul na fazenda 

Pontal em 2020, Outubro Rosa, Dezembro Vermelho, Controle Emocional, COVID-19. 

- Evidenciados banners sobre prevenção com animais peçonhentos nas fotos das frentes de 

serviços e nos DDS. 

Visitada em João Pinheiro, a Associação de Catadores e Recicladores - Natureza Viva. Em João 

Pinheiro a prefeitura não realiza coleta seletiva, várias entidades locais disponibilizam materiais 

para reciclagem (Banco do Brasil, Caixa Econômica, EGIR, VM Vallourec Florestal), 

supermercados e pessoas físicas. 
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Evidenciada o alvará de licença para localização e funcionamento 2019, número 000121/2019, 

autorização ambiental de funcionamento.  

A atuação da EGIR iniciou em 2019, fornecendo materiais destinados a reciclagem. 

No momento da inspeção, atuavam apenas 5 colaboradores. Em 2019 foi aberta uma observação 

apontando a necessidade de uma análise crítica pela organização.  

Evidenciado Projeto Reciclagem Viva, elaborado em 2020. Foram instaladas baias identificadas por 

classe de resíduo da associação, para facilitar a triagem do material. Foram doados EPI`S: botas 

de segurança, luvas, máscaras e óculos de segurança. 

 

Princípio 5 – Critério 5.2 

A EGIR Comercial mantém o número de telefone 0800 940 4242 para contatos e reclamações de 

partes interessadas. Não ocorreu nenhuma reclamação em 2020. 

Foi evidenciado o resumo do plano de manejo. 

 

3.5.3. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria: 

 

- Cristiane Madureira – Coordenadora de Meio Ambiente e Certificação 

- Antônio Pessoa Neto -: Encarregado Ambiental; 

- Diego Olders – Coordenador de operações 

- Cleber Barbosa da Silva – Líder de Silvicultura; 

- Robert Rodrigues de Paiva – Supervisor Florestal 

- Erika Regina Castro – Coordenadora de Saúde e Segurança do Trabalho 

- Regiane de Lima Maciel – Analista de Recursos Humanos 

 

3.6. Não Conformidades Registradas 

Durante a auditoria não foi registrada nenhuma não conformidade. 

3.7. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas 

Durante a auditoria não foi registrada nenhuma Observação (OBS) nem Oportunidade de Melhoria.  

4. CONSULTAS PÚBLICAS 

Não aplicada em auditorias de manutenção. 
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5.  CONCLUSÃO  

Nesta segunda auditoria de manutenção do 2º ciclo de auditorias da Norma ABNT NBR 14789:2012 

,excepcionalmente realizada de forma remota, foi evidenciado que a organização EGIR 

COMERCIAL possui condições e capacidade de continuar com o processo de certificação. Deve-se 

aqui considerar que toda auditoria tem um caráter amostral e que é a própria organização a 

responsável direta pela condução e gestão do seu manejo florestal sustentável. Na amostragem 

realizada não houve registro de nenhuma não conformidade.  

 

Vale lembrar que não foi possível avaliar com detalhe todas as operações a serem realizadas, uma 

vez que as atividades de colheita e silvicultura dependem de fatores climáticos para serem 

programadas e da idade comercial dos plantios. 

 

Como pontos positivos da EGIR COMERCIAL, verifica-se que a gestão de documentos e do 

atendimento legal, a existência de procedimentos objetivos, com controles operacionais atuam de 

forma racional para o pleno desempenho do Plano de Manejo Florestal.  

 

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION, seguindo os procedimentos de auditoria do 

CERFLOR, é favorável a manutenção da certificação da empresa EGIR, de acordo com o 

padrão normativo ABNT NBR 14789:2012. 

 

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

para apreciação pública por 30 (trinta) dias.  

6. ANEXOS 

 

7.1. ANEXO I: SF02 

 

 


