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Considerações Iniciais 

Este Resumo Público do Plano de Manejo da Caravelas Florestal S.A. (Caravelas) tem como objetivo 

disponibilizar para as partes interessadas interna e externa uma síntese das suas operações florestais, 

assim como apresentar as estratégias e ações em linha com o desenvolvimento do negócio florestal 

renovável. 

 

  

O Manejo Florestal da Empresa baseia-se nos Princípios e Critérios das principais certificações florestais: 

FSC® Forest Stewardship Council® (Conselho de Manejo Florestal) e CERFLOR (Certificação Florestal).  

 

 

A distribuição deste Resumo dar-se-á pelo envio em meio físico e eletrônico.  

A Caravelas é uma empresa, Florestal  investida do Fundo Florestas do Brasil FIP, que tem como objetivo a administração e 

execução de projetos florestais, por conta própria e/ou terceiros, florestamento e/ou reflorestamento para comércio de 

florestas ou árvores em pé, sua sede fica em Posto da Mata e suas áreas florestais no extremo sul da Bahia. 

 

  

Iniciou suas atividades em novembro de 2012 e em abril de 2014 a empresa começou a realizar o plantio com estrutura e 

equipe própria. 

 

  

A sua gestão é focada na rentabilidade financeira, buscando maior produtividade e menores custos em seu processo, sempre 

aliados com uma adequada gestão ambiental e uma atuação social responsável, valorizando seus colaboradores e 

estabelecendo uma relação de qualidade com suas partes interessadas, tendo sempre uma atenção especial para as 

comunidades do entorno de sua atuação. 

 

Sobre a Caravelas 

Politica de Sustentabilidade 

Satisfazer seus clientes, através da qualidade de seus processos e produtos; 

Satisfazer seus investidores, gerando retorno adequado para o negócio; 

Prevenir riscos e atuar pelo exemplo visando promover um ambiente saudável e seguro para seus colaboradores, 

coibindo práticas discriminatórias; 

Atuar de forma ambientalmente correta, evitando impactos ambientais negativos e prevenindo a poluição; 

Estabelecer relações nas comunidades onde atua, buscando valorizar e ajudar no desenvolvimento socioeconômico 

local; 

Manejar seus recursos florestais a longo prazo, sempre de acordo com os princípios do FSC (Conselho de Manejo 

Florestal) e CERFLOR (Certificação Florestal). 

A Caravelas Florestal SA é uma empresa do Setor Florestal que atua no ramo de gestão 

de ativos florestais e produção de madeira, tendo como princípios a ética, 

desenvolvimento da equipe, responsabilidade socioambiental e foco em resultados.  

Melhoria contínua e desenvolvimento sustentável são as bases de sua Gestão Integrada 

que tem como principais elementos: 

Assegurar o cumprimento dos requisitos legais e outros subscritos; 

Usar seus recursos de forma eficiente e buscar sempre a melhoria da produtividade; 
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Dados Gerais de Plantio 

A Tabela 1 apresenta os dados gerais das áreas 

de plantio da Caravelas que estão submetidas ao 

escopo de certificação FSC e CERFLOR, com 

26.909 de área total e 16.259 hectares de plantio 

(base Fevereiro/17). A Caravelas não possui áreas 

de arrendamento. Os produtos que integram este 

escopo de certificação são híbridos 

interespecíficos, predominantemente E. urograndis 

(Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla). 

A denominação "Outras áreas", na Tabela 1, corresponde a estradas, construções, faixa de proteção das redes de alta 

tensão e gasoduto. 

  

O distrito de Posto da Mata,no município de Nova Viçosa é sede da Caravelas Florestal. As operações da empresa abrangem 

os municípios de Mucuri, Ibirapuã, Nova Viçosa e Caravelas. As figuras 1 e 2 ilustram a localização geográfica do 

empreendimento. 
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Município
Área 

Município
Área Própria

Área 

Arrendada
Plantio Conservação

Outras 

Áreas

Área Total 

Ocupada

Área Total 

Ocupada %

Nova Viçosa 132.285        2.553             -                 1.636             627                290                2.553             1,93%

Mucuri 178.100        3.881             -                 2.137             1.427             317                3.881             2,18%

Ibirapuã 78.800          14.034          -                 8.332             4.785             917                14.034          17,81%

Caravelas 239.400        6.441             -                 4.154             1.948             339                6.441             2,69%

Total 628.585        26.909          -                 16.259          8.787             1.863             26.909          4,28%

Tabela 01 – Áreas da empresa Caravelas Florestal 



Colaboradores 

A Caravelas  possui equipe própria administrativa e operacional, buscando sempre que possível valorizar a mão-de-obra local. 

 

Elabora, implementa e atualiza um Plano de Treinamento que contempla a capacitação de trabalhadores próprios, de forma a 

garantir a segurança das operações e a qualidade dos plantios e das práticas socioambientais. Os terceiros contratados pela 

Caravelas Florestal para atuarem em suas áreas também constituem público alvo deste Plano de Treinamento no que se refere a 

práticas, técnicas e outros elementos das operações da Caravelas Florestal que este pessoal tenha que conhecer para 

desempenhar suas atribuições definidas em contrato. 

  

O gráfico 01 demonstra a Taxa de Frequência de acidentes SPT (sem perda de tempo) e CPT (com perda de tempo) ocorrida a 

cada mês de 2014 e até dezembro de 2016, considerando-se o total de horas/homem trabalhadas da Caravelas Florestal. 
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Em 2014 foram 3 acidentes com afastamento e 01 sem afastamento 

 

Em 2015 foi 01 acidente sem afastamento e 02 com afastamento 

 

Em 2016 foi 01 acidente sem afastamento 

 

Em 2017, até o mês de setembro, foi 01 acidente sem afastamento 

Empregos diretos e terceiros permanentes 

Próprios Terceiros Total 

124 11 135 

A Caravelas tem como prática realizar o recrutamento de candidatos provenientes das regiões onde atua, desde que os 

mesmos atendam aos requisitos do cargo e concorram às oportunidades de emprego em condições equivalentes às de outros 

candidatos.  
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Considera-se a área de influência direta do empreendimento todos os 

municípios onde a Caravelas realiza o manejo direto de propriedades 

rurais. A Tabela 2 demonstra os principais indicadores socioeconômicos 

desses municípios. 

Condições Socioeconômicas 

 

Município 

 

PIB per capita 

(R$) 

Dependência PIB 
(1)  

(%) 

Dependência 

Emprego Formal 
(2)

 

(%) 

Taxa de 

Urbanização 

(%) 

Caravelas 13.642 20,4 37,0 52,8 

Ibirapuã 16,023 19,2 31,3 57,0 

Mucuri 33.384 5,8 24,7 76,3 

Nova Viçosa 9.050 21,3 28,4 87,0 

Fonte: IBGE, 2016. 

(1) Participação percentual do PIB gerado pela administração pública no PIB municipal. Quanto maior a dependência, 

maior é a vulnerabilidade. 

(2) Participação percentual dos empregos da administração pública no total do emprego formal total do município. 

Quanto maior a dependência, maior é a vulnerabilidade. 

(3) Municípios com IFDM entre 0 e 0,4 são classificados como de baixo estágio de desenvolvimento; entre 0,4 e 0,6 de 

desenvolvimento regular; entre 0,6 e 0,8 de desenvolvimento moderado; e entre 0,8 e 1,0 de alto estágio de 

desenvolvimento.  

 

A Unidade de Manejo da Caravelas Florestal se encontra em uma região que inclui municípios de grande 

base territorial, intensamente impactados pelas plantações florestais, como Mucuri, cidade sede da fábrica 

de celulose 

 

 

A produção de eucalipto aparece de modo relativamente intenso em Ibirapuã. Além disso, parte desta região 

vem sendo ocupada de modo cada vez mais intenso pela cultura do café e da fruticultura em grande escala, 

atividades que são a principais responsáveis pela configuração sócio-espacial contemporânea deste meio 

rural. Esta porção sul da Bahia vem se integrando de modo cada mais intenso, a região metropolitana de 

Vitória, particularmente em torno do sistema viário da BR 101.  
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Esta região extremo Sul da Bahia, onde as propriedades da Caravelas estão inseridas, vem se urbanizando intensamente 

em função do desenvolvimento de atividades agroindústrias, principalmente voltadas à produção de celulose, que, de forma 

geral, vem acelerando a concentração de terra e prescindindo da mão de obra local, dando contornos singulares ao 

crescimento dos distritos rurais e a formação de bairros periféricos nos municípios regionais. A presença dos plantios de 

eucalipto é marcante na paisagem, formando blocos de plantios e acarretando concentração fundiária. 

  

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

possui forte presença de criação de gado e vem sendo ocupada de modo cada vez mais intenso principalmente pela 

fruticultura em grande escala e produção de cana, atividades que são as principais responsáveis pela configuração 

socioespacial contemporânea deste meio rural.  

  

O incremento de serviços turísticos, principalmente na chamada Costa das Baleias (Bahia), tem sido importante fator de 

reorganização socioespacial, seja na ocupação da região litorânea, seja na atração da força de trabalho local ou na criação 

de um mercado consumidor sazonal. Importante destacar que as áreas da Caravelas estão distantes da costa e possuem 

pouca interface com o setor turístico regional. 
 

Perfil da Região onde se encontra 

A ocupação da paisagem se singulariza pela presença predominante de comunidades descendentes de escravos africanos 

que, organizados socialmente como sitiantes, deles se diferem na medida em que, via de regra, mantém mais íntegros os 

laços de solidariedade tradicional e os vínculos estruturais com a pequena produção artesanal mercantil. Ocupa uma região 

que corresponde aos municípios de Mucuri, Ibirapuã, Nova Viçosa e Caravelas, sendo que na área diretamente afetada 

(ADA) pelo manejo florestal da Caravelas a comunidade de Juazeiro, pertencente ao município de Ibirapuã, é a única 

oficialmente reconhecida como quilombola. 

  

Todos os municípios anexados à paisagem quilombola apresentam o IFDM abaixo da média nacional (0,7603) e da média 

do Estado da Bahia (0,6534). 

  

As comunidades tradicionais apresentam uma organização econômica e social com reduzida acumulação de capital, 

através do desenvolvimento de uma produção de pequena escala mercantil em uma relação direta com o ambiente natural. 

Meios de produção tais como a pesca, a agricultura, o artesanato, o extrativismo, entre outros, são desenvolvidos 

concomitantemente, traçando um perfil de diversificação das atividades econômicas vinculadas aos ciclos ecológicos 

(Candido, 1964; Diegues, 2000, 1996). 
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Geologia 
 
No geral, nas áreas de plantio da empresa no extremo sul da Bahia há dominância dos Tabuleiros Costeiros, os quais, 

como o próprio nome diz, são superfícies tabulares, recortadas por vales mais ou menos profundos. Em seguida, 

destacam-se a Baixada Litorânea (Quaternário), as planícies aluviais, várzeas e terraços. 

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

Clima 
 
Os plantios da Caravelas Florestal estão concentrados, de acordo com o IBGE, em uma 
região de clima tropical quente úmido e tropical quente superúmido, onde a 
precipitação média anual totaliza valores entre 1200 mm e 1400 mm. 
  
Nessa região, o ciclo hidrológico inicia-se em outubro e termina em setembro, sendo os 
meses novembro e dezembro os mais chuvosos. Os meses julho e agosto são os mais 
secos, apresentando os menores índices pluviométricos do ciclo. Pelo cálculo do balanço 
hídrico desses locais, verifica-se que esse comportamento das chuvas não compromete 
a disponibilidade de água na paisagem. O déficit hídrico médio mensal é 11,2 mm, 
enquanto o excedente é 15,1 mm mensais. A temperatura média do ar é 24,3 ºC e a 
amplitude térmica média entre o mês mais frio e o mais quente do ano fica em torno de 
9 ºC. 

Hidrografia 
 
Todos os municípios das áreas de influência da Caravelas Florestal são abrangidos pela Bacia Hidrográfica do Extremo Sul. Dentro 
dessa grande bacia, as áreas de influência se encontram mais especificamente nas bacias dos Rios Mucuri, Peruípe do Norte e 
Peruípe do Sul.  

Meio Físico 



As áreas da Caravelas Florestal encontram-se integralmente no Bioma Mata Atlântica, numa região de Mata de Tabuleiros, 

espacialmente associada à formação geológica Barreiras, onde este tipo de vegetação atinge sua forma mais imponente.  

  

O processo histórico de fragmentação e degradação da Mata Atlântica no extremo sul da Bahia não difere do processo 

ocorrido em outras regiões do país, tendo sido iniciado com a exploração madeireira baseada no desmatamento, sendo 

seguida pela expansão da agricultura e pecuária, tanto em grande como em pequena escala, além da construção de 

infraestrutura e expansão imobiliária.  

  

Atualmente, as principais ameaças à fauna e à flora nesta região são os incêndios criminosos, a exploração madeireira ilegal 

nos fragmentos, a caça e comércio ilegal de animais silvestres, as ocupações ilegais e invasões para moradia, loteamentos, 

expansão de áreas agrícolas e pastagens e a expansão das áreas ocupadas por espécies exóticas invasoras. 

Manejo Florestal 

A Caravelas Florestal procede à atualização, interpretação e demonstração do atendimento da legislação do meio 

ambiente, da saúde e segurança do trabalho e dos demais temas aplicáveis às atividades da Empresa do sistema Ius 

Natura, que contempla todas as informações pertinentes. A análise crítica da legislação é de responsabilidade da área 

Socioambiental com o apoio de profissionais especializados, conforme a necessidade. 

  

A identificação, atualização e demonstração do atendimento da legislação trabalhista (com exceção das Normas 

Regulamentadoras (NR´s), previdenciária e fiscal, são realizadas como parte da rotina do trabalho das áreas de Recursos 

Humanos e Financeira, mediante informações obtidas de revistas especializadas, tais com Ltr, IOB, Consultor Jurídico e 

outras. As informações são analisadas e repassadas para todo grupo através de e-mails e outras formas pertinentes. 

O que é Manejo Florestal? 

É a administração dos recursos florestais com o objetivo de obter benefícios econômicos e sociais, respeitando os 

mecanismos de sustentação do ecossistema. 

Objetivo 

O manejo florestal da Caravelas Florestal tem como objetivo principal a busca de melhores resultados financeiros, através do 

uso eficiente dos recursos e de uma atuação socioambiental responsável, que possa continuamente contribuir para melhoria 

de seus resultados e do desenvolvimento das comunidades locais. 

Atendimento à Legislação 

8 

Meio Biótico 



Planejamento do Suprimento de Madeira 
 

De acordo com os termos e com as condições estabelecidas em contrato com a cliente Fibria, a Caravelas Florestal se 

compromete a disponibilizar, anualmente para venda, determinado volume de madeira com casca de árvores em pé de suas 

florestas próprias.  

 

O atendimento a estas demandas é suportado por dados de inventário florestal que monitora o crescimento das florestas e gera 

estimativas de produções presente e futura, garantia de atendimento às grandes restrições sociais e ambientais, definição do 

período de corte e outros parâmetros relevantes, sendo que o planejamento da Empresa é para um ciclo médio de 6 anos entre o 

plantio e a colheita. 

Produção de Mudas  
 

As mudas utilizadas pela Caravelas Florestal são adquiridas de viveiros 

terceirizados, devidamente regularizados. 
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Recursos Florestais Manejados 

Os plantios da Caravelas Florestal são formados predominantemente por híbridos de eucalipto obtidos a partir do 

cruzamento entre as espécies Eucalyptus grandis e Eucalyptus urophylla. Estas espécies e seus híbridos foram 

selecionados por melhor se adaptar às condições locais após vários ciclos de melhoramentos e pesquisas. 

  

Atualmente, em média, a madeira é colhida entre cinco e seis anos, podendo variar entre cinco e sete. Após a primeira 

colheita de árvores, as plantações são manejadas por reforma (novo plantio) ou condução de rebrota. 

 

A Caravelas Florestal vende a madeira em pé, através da medição feita por inventário florestal antes do corte e o cliente é 

responsável pela colheita, baldeio, transporte e atividades de implantação e manutenção de estradas  

Planejamento do Suprimento de Madeira 
 

A Caravelas Florestal possui estrutura específica e própria dedicada a atividades de pesquisa e desenvolvimento florestal. O 

aprimoramento do manejo florestal da empresa é realizado por meio de atuação em áreas específicas, como descrito a seguir: 

 

Melhoramento genético florestal: os clones plantados pela Caravelas Florestal são adquiridos da Fibria e do mercado. Estes 

clones adquiridos são os de maior potencial conhecido atualmente para região em termos de volume e resistência a pragas, 

doenças e déficit hídrico, sendo também plantados pelas demais empresas da região. 

 

Recomendação de Manejo: Realizada por consultoria especializada, conforme característica do solo. 

 

Experimentos de Silvilcultura: Com objetivo de avaliar diferentes sistemas de manejo, considerando espaçamentos, tipos e 

quantidades de fertilizantes, clones, etc. A informação destes experimentos encontra-se na área de pesquisa e com a gerência 

florestal. 

 

Outras linhas de atuação: proteção florestal, silvicultura e manejo florestal, solos e nutrição, ecofisiologia e sustentabilidade 

constituem outras linhas de atuação da Caravelas Florestal realizadas por meio de consultorias especializadas.  



Plantio  
 

As principais atividades relacionadas à implantação 

florestal são: (a) limpeza da área manual, química ou 

mecanizada, (b) preparo de solo manual ou 

mecanizado, (c) fertilização, (d) plantio manual ou 

semimecanizado, (e) irrigação e (f) replantio. O plantio 

pode ser realizado em áreas de reforma (onde já existia 

o plantio de eucalipto) ou de implantação (onde não 

havia plantio de eucalipto). A Caravelas Florestal 

somente realiza implantação florestal em áreas que não 

possuem cobertura florestal nativa. 

 

Além da manejo plantio a Caravelas poderá decidir pela 

condução da rebrota, decisão a ser definida após 

avaliação de critérios internos definidos pela empresa. 

 
  

Plantio de 04 meses Projeto M639 

Em 2016 atingiu 100 % de sua meta de plantio, com sobrevivência média acima dos 96% aos 60 dias de plantio. 

 

A Caravelas Florestal possui um sistema de monitoramento silvicultural que tem como objetivo medir o resultado das 

operações para que ações possam ser tomadas quando desvios forem detectados. Este modelo permite que a empresa faça 

uma gestão mais eficiente de seus recursos financeiros e também do uso de recursos naturais e produtos químicos. 
  

Manutenção Florestal  
 

A manutenção florestal consiste em um conjunto de atividades realizadas para garantir o crescimento e a produtividade 

florestal. 

As principais atividades realizadas são: (a) roçadas, (b) capina manual, capina química manual ou mecânica, (c) fertilização, (d) 

decepa química, (f) redução da brotação, (g) combate a formigas, (h) proteção contra incêndios, entre outras. 
  
 
 

Proteção Florestal  
 

O Programa Integrado de Proteção Florestal é desenvolvido pela área de Silvicultura e compreende as atividades de 

prevenção e combate a incêndios florestais, de monitoramento de plantas daninhas e do plano integrado de manejo de pragas 

e doenças. 

 

Os defensivos agrícolas são usados pela Caravelas Florestal observando-se os cuidados requeridos para seu transporte, 

armazenamento, manuseio e aplicação, bem como, destinação final das embalagens.  
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Colheita  
 

A colheita da madeira nas áreas da Caravelas Florestal será responsabilidade do cliente, bem como os custos relativos ao 

transporte da madeira do local em que for colhida até as instalações do cliente. 

  

Antes do início das operações de colheita realiza-se o microplanejamento das atividades a serem executadas, com objetivo 

de identificar, propor soluções e monitorar os possíveis impactos socioambientais ocasionados antes e depois das 

operações. Como produto final do microplanejamento é gerado um documento chamado Book que contém dados gerais da 

área, mapas, recomendações socioambientais, entre outras informações importantes para a prática do manejo florestal 

responsável. 

  

São programados, antes do início das Operações Florestais, os diálogos operacionais com as comunidades, vizinhos e/ou 

lideranças locais, para informar sobre as operações florestais que serão realizadas, identificar e discutir impactos positivos 

e negativos e propor ações de mitigação e de melhoria. Este diálogo é realizado pelo cliente sempre com a participação da 

Caravelas Florestal. 

  

A colheita florestal pode ocasionar alguns impactos como: alteração da paisagem, movimentação de animais silvestres e 

aumento do tráfego de veículos pesados. Para reduzir esses efeitos, são mantidas matas nativas próximas das plantações, 

são usados equipamentos com baixo impacto no solo e é reforçado o diálogo com as comunidades vizinhas. 

  

Partes da árvore de eucalipto colhida que não são aproveitadas para celulose são mantidas na área visando reduzir 

impactos como erosão e compactação, além de contribuir para a reposição de nutrientes do solo. 

Abertura e Manutenção da Malha Viária   
 

A construção e manutenção da malha viária (estradas, carreadores, aceiros, pontes, bueiros, entre outros) nas áreas da 

Caravelas Florestal será responsabilidade do cliente, nas vias por onde ocorrer o transporte da madeira retirada. Nas 

demais vias, a responsabilidade é da própria Caravelas Florestal. 

  

É elaborado um planejamento ambiental delimitando as áreas de plantio, preservação, estradas principais, secundárias, 

aceiros e recursos hídricos (microplanejamento de estradas), com a utilização de mapas da base cartográfica, projetos, 

croquis e outros critérios, conforme a necessidade.  
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Inventário Florestal  
 

O inventário tem o objetivo de monitorar o crescimento das 

florestas de eucalipto e gerar estimativas de produções presentes 

e futuras para os diversos clientes internos da empresa, e 

consiste no uso de procedimentos estatísticos que visam estimar 

as características da floresta ou povoamento florestal, sejam 

estas quantitativas ou qualitativas.  

O inventário pode ser:  

(a) contínuo, a partir dos dois anos de idade das florestas por 

meio de parcelas permanentes;  

 

(b) pré-corte, cerca de 30 a 60 dias antes da colheita; e  

 

(c) qualitativo, realizado nas florestas jovens com o objetivo de 

fornecer informações sobre o desenvolvimento inicial e a 

variabilidade da floresta.  

 

Esta atividade é coordenada pela Gerência Florestal. 
 
 
 
 
 
 



Transporte de Madeira  
 
O transporte da madeira a partir das áreas florestais da Caravelas Florestal 

será de responsabilidade do cliente, que deve definir a sequência 

operacional de carregamento, os trajetos e a distribuição das carretas, 

devendo para isso adotar as melhores práticas no sentido de limitar os 

impactos ambientais e sociais (considerando as comunidades do entorno e 

adjacentes) e de reduzir os riscos para a saúde e segurança ocupacional, 

conforme diretrizes e orientações da Caravelas Florestal. 
  
  

Manutenção de Máquinas e Equipamentos  
 

As atividades de manutenção preventiva, corretiva e de trabalho ou de operação (abastecimento, lubrificação, lavagem, 

reapertos, regulagens e outras) dos equipamentos utilizados pelos terceiros contratados para as atividades de silvicultura e 

outras e dos equipamentos utilizados pelos clientes para as atividades de colheita são de responsabilidade destes 

fornecedores e clientes. 

 

A manutenção de máquinas próprias é realizadas  por equipe própria e também por terceiros devidamente habilitados. 

  

O planejamento, a programação e realização destas manutenções são monitorados pela Caravelas Florestal conforme 

estabelecido em contrato, por visitas de seus Técnicos Operacionais ou através de monitoramentos específicos, a fim de: (a) 

assegurar a disponibilidade necessária dos equipamentos em campo de modo a atingir a produtividade planejada, (b) otimizar 

o uso de recursos naturais e minimizar impactos ambientais como emissão de fumaça preta e vazamentos de óleo hidráulico e 

(c) minimizar o risco de situações que possam comprometer a segurança dos trabalhadores próprios e terceiros. 
  

A prevenção e o combate a incêndios florestais incluem uma rede 

para detecção por meio de torres de vigilância, equipamentos 

como rádios de comunicação, goniômetros e seus componentes, 

veículos de combate e mão-de-obra constantemente treinada para 

este fim. Realizam-se a avaliação e o primeiro combate por meio 

de veículos especialmente adaptados para este fim, reduzindo o 

risco de propagação dos incêndios e consequente redução de 

área queimada por foco. 

 

A prevenção é realizada de forma contínua através de ações de 

conscientização dos colaboradores e comunidades, inserindo este 

tema nos diálogos e também através da manutenção dos 

carreadores e aceiros, visando garantir o acesso /deslocamento 

permanente para realização dos monitoramentos e combate a 

incêndios. 
 

Prevenção e Controle de Incêndios Florestais  

Torre de Incêndio 
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Destaca-se que as ocorrências de incêndios em plantios de eucalipto não significam perdas efetivas de madeira, uma vez que 

normalmente boa parte afetada pode ser aproveitada após seleção e avaliação das condições na continuidade do crescimento 

da madeira, sendo este aproveitamento possível no próprio processo de produção de celulose ou na produção de energia nas 

próprias unidades fabris dos clientes. 

  

O Plano de Controle de Emergência da Caravelas Florestal define a existência de equipes de plantão próprias e de 

prestadores de serviços, de forma contínua, sendo também informados e disponibilizados para consulta contatos telefônicos 

dos plantonistas e centrais de rádio, além de telefones úteis de agentes públicos e privados (polícia, corpo de bombeiros, 

hospital, dentre outros). 

Monitoramento de Ocorrências Florestais  
Em sinergia com o programa de vistorias periódicas de proteção florestal (que compreende as atividades de prevenção e 

combate a incêndios florestais, de monitoramento do plano integrado de manejo de pragas e doenças), a Caravelas Florestal 

realiza o monitoramento de ocorrências relacionadas à presença de lixo, erosão e outras ocorrências nas estradas, danos ao 

patrimônio, caça e pesca predatória, presença de gado e espécies invasoras. 
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Gestão Ambiental 

Em todas as suas propriedades a Caravelas Florestal S.A. busca 

desenvolver o correto manejo florestal viabilizando simultaneamente, 

o cultivo do eucalipto e a melhoria das condições ambientais. O 

plantio em mosaico e a conservação de pequenos corredores de 

vegetação natural, corredores ecológicos, entre as áreas de plantio, 

interligando áreas de conservação e fragmentos de matas nativas, 

permitem a livre circulação da fauna e a restauração da vegetação 

nativa. 

A Caravelas Florestal S.A. tem o compromisso de adotar as melhores práticas ambientais, para sempre 

inovar na promoção do desenvolvimento sustentável. Por meio da Matriz de Aspectos e Impactos 

Ambientais, todos os aspectos e impactos adversos e benéficos dos processos florestais são 

identificados e avaliados. A partir de então são definidas mitigações, controles, monitoramentos, bem 

como a potencialização dos impactos benéficos, tais como conservação da vegetação nativa, reutilização 

e reciclagem de resíduos. 

Tabela 5: Exemplo de alguns aspectos e impactos ambientais identificados  

Aspecto Impacto Controle 

Consumo de 
Defensivos Agrícolas 

Esgotamento de recursos 
naturais não renováveis 

Conscientização, educação 
e/ou treinamento; 

Manutenção dos dispositivos 
de aplicação. 

Reciclagem/reuso 
Economia de recursos 

naturais 

Conscientização, educação 
e/ou treinamento; 

Locais e recipientes adequados 
para coleta e armazenamento 

de resíduos. 

Geração/Descarte de 
embalagens 

Alteração 
química/física/microbiológica 

do solo     

Conscientização, educação e 
treinamento; 

Manual de Gestão de Resíduos 
Fonte: Caravelas (Agosto/2013) 



Conservação Ambiental 
 

As áreas florestais da Empresa encontram-se no bioma Mata Atlântica, situadas no Corredor Central da Mata Atlântica, mais 

especificamente na região conhecida como Hiléia Baiana, uma das áreas mais importantes para a conservação da 

biodiversidade no planeta. 

 

  

Nas fazendas da Caravelas Florestal encontram-se 8.787 hectares de áreas protegidas voltadas à conservação da 

biodiversidade, intercalados com plantios de eucaliptos. As áreas de preservação formam uma rede de corredores de 

biodiversidade que favorecem o deslocamento da fauna entre os fragmentos florestais, contribuindo com a estabilidade ambiental 

das propriedades e com o controle natural de pragas e doenças. 
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Gestão de Resíduos Florestais 
  
A Caravelas Florestal S.A. possui um Manual de Gestão de Resíduos que estabelece os procedimentos adotados para 

classificar, segregar, coletar, armazenar e transportar os resíduos gerados nas atividades e operações florestais, visando:  

 

prevenir e minimizar a geração de resíduos; 

reaproveitar os resíduos gerados; 

tratar os resíduos adequadamente; 

assegurar uma correta disposição final;  

assegurar o atendimento legal e requisitos de certificações. 

A disposição dos resíduos gerados em áreas administrativas e operacionais da Empresa é realizada conforme legislação 

ambiental vigente. Os resíduos são destinados, conforme sua classificação, para receptores que passam por um processo 

de avaliação quanto à adequação das práticas e documental pertinente. 

  

Os prestadores de serviços que atuam nas áreas da Empresa, bem como os clientes que realizam as atividades de 

colheita, estradas e de transporte, são responsáveis pela correta coleta, armazenamento e disposição dos resíduos 

gerados nestas áreas. A Caravelas Florestal monitora os registros de modo a verificar a conformidade legal destas 

atividades. 



Áreas de Alto Valor de Conservação (AAVC) 
 

Todas as áreas florestais e outras formas de vegetação natural possuem importantes valores sociais e ambientais, como 

proteção de bacias hidrográficas, presença de espécies ameaçadas, áreas de uso costumário, entre outros. Áreas onde 

esses valores são considerados excepcionais ou de importância critica podem ser definidas como Áreas de Alto Valor de 

Conservação (AAVC).  

 

AAVC são áreas com vegetação nativa de grande importância e representatividade regional. Assim seus atributos devem ser 

mantidos e melhorados. Com base no HCV Resource Network (2007), para definir uma Área de Alto Valor de Conservação 

são considerados os seguintes critérios: 

Vale lembrar que, a designação de uma floresta ou área como AAVC não impede o manejo da área, entretanto, esse 

manejo deve ser planejado e implementado de forma que assegure a manutenção ou a melhoria dos valores. 

 

Norteados pelos critérios e sistemática para definição de AAVC’s propostos no HVC Resource Network, as propriedades 

que hoje compõem o polígono da Caravelas Florestal S.A., foram submetidas a análise para identificação de suas AAVC’s.  

 

Através de consulta a banco de dados, mapas das áreas de conservação, estudos antropológicos e arqueológicos, 

caracterização, estudos, levantamentos e monitoramentos da biodiversidade, entrevistas com especialistas das áreas 

ambiental e social e demais partes interessadas, a Caravelas Florestal S.A. avalia anualmente os critérios de AVC em suas 

áreas. 
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Tabela 6: Critérios para definição de AAVC 

Critério de Alto Valor de Conservação 1 

Áreas contendo concentração significativa de valores relativos à biodiversidade em nível 
global, regional ou nacional (ex: endemismo, espécies ameaçadas, refúgios de 
biodiversidade). 

Critério de Alto Valor de Conservação 2 

Áreas extensas, em nível de paisagem, de significância global, regional ou nacional, onde 
populações viáveis da maioria ou de todas as espécies naturais ocorrem em padrões naturais 
de distribuição e abundância. 

Critério de Alto Valor de Conservação 3 

Áreas situadas dentro de ou que contenham ecossistemas raros, ameaçados ou em perigo de 
extinção. 

Critério de Alto Valor de Conservação 4 

Áreas que fornecem serviços ambientais básicos em situações críticas (ex.: proteção de bacias 
hidrográficas, controle de erosão). 

Critério de Alto Valor de Conservação 5 

Áreas essenciais para suprir as necessidades básicas de comunidades locais, (subsistência, 
alimentação, água, saúde etc.), identificadas em cooperação com estas comunidades ou 
populações. 

Critério de Alto Valor de Conservação 6 

Áreas críticas para a identidade cultural tradicional de comunidades locais (áreas de 
importância cultural, ecológica, econômica ou religiosa, identificadas em conjunto com estas 
comunidades). 
*Definições adaptadas do Guia para Florestas de Alto Valor para Conservação (HCVF Tool Kit, Proforest 2003), dos Princípios e 
Critérios do FSC®, e do Estatuto do HCV Resource Network. 



 

 

Embora não tenha identificado AAVCs em seu polígono, a Empresa adota em seu Manejo medidas de proteção e 

monitoramento nos cinco fragmentos analisados e nas demais Áreas de Preservação Permanente e Reservas Legais, a fim 

de coibir as atividades ilegais e promover a conservação da biodiversidade, como: vigilância patrimonial, Programa Integrado 

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

 

Dentro do contexto econômico e socioambiental desta região, tanto as áreas protegidas da CF quanto seus plantios 

comerciais cumprem um papel relevante para a conservação da biodiversidade. 
 
  
 

Restauração Ambiental 
 

As atividades de restauração ambiental são realizadas por meio de plantio de espécies nativas da Mata Atlântica, 

condução da regeneração natural, enriquecimento e/ou outras técnicas específicas. Para as áreas cobertas com 

fragmentos florestais já estabelecidos com algum tipo de fator de degradação, o manejo pode ser feito por meio de 

proteção de borda.  

 

O programa de restauração ambiental possui foco na restauração dos processos ecológicos, que são responsáveis pela 

construção de uma floresta funcional sustentável. Tais ações são empregadas, prioritariamente, nas Áreas de Preservação 

Permanente e Reserva Legal, visando atender a legislação, condicionantes das licenças de operação florestal e/ou os 

procedimentos internos. 

 

Nas figuras abaixo, estão apresentadas duas imagens de satélite de áreas de reserva legal do projeto 010, a primeira 

imagem em 2011 e a segunda em 2017, demonstrando o quanto a vegetação nativa evoluiu após atividades de plantio de 

espécies  nativas da região e de intensificação de atividades de vigilância patrimonial e cercamento do projeto. 
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No Programa de Revegetação da Caravelas, até setembro de 2017 já estão em processo de recuperação ambiental 2.444 

hectares e nos próximos anos mais 698 hectares serão recuperados, completando todo programa da empresa.  

 

 O plano de recuperação e seus resultados ficam arquivados na área socioambiental. 
 



Monitoramentos Ambientais 
  
Os monitoramentos ambientais da Caravelas, de maneira geral, fundamenta-se em dois fatores principais: (i) conhecimento 

do meio no qual a Empresa atua; e (ii) definição das atividades operacionais que são desenvolvidas nestes ambientes. 

 

Os tipos de vegetação nativa existentes nas áreas da Empresa são mapeados e caracterizados de acordo com o estágio 

sucessional da vegetação, a tipologia vegetal, e a incidência de fatores de degradação. 

 

Em 2014 foram identificadas 60 espécies e morfo-espécies divididas em 22 famílias botânicas. Das espécies encontradas 

38 foram identificadas ao nível de espécies, 18 ao nível de gênero, 02 ao nível de Família e duas não puderam ser 

identificadas ao nível de família. 

 

Em todo o histórico de monitoramento das áreas da Caravelas foram registradas 451 espécies da fauna em geral (aves, 

repteis, mamíferos e peixes). Todo o histórico de registros de espécies em áreas da Empresa são mantidos em planilha 

controlada.   

 

Em 2014 Foram registradas 96 espécies de aves, distribuídas em 29 famílias. 

 

Nenhuma espécie rara ou ameaçada de extinção foi encontrada. 

 

Em outubro de 2017 um novo monitoramento de fauna será feito e as informações serão incorporadas neste Resumo do 

Plano de Manejo. 
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Os resultados obtidos são incorporados ao manejo das florestas através das práticas e controles socioambientais.  

 

Os levantamentos de fauna e flora enriquecem o conhecimento das particularidades de diferentes áreas destes biomas, e 

em conjunto com as informações advindas das atividades operacionais de silvicultura, consistem em subsídios para 

indicação de novos estudos e recomendações específicas de melhoria do manejo florestal. 

 

O Programa de Restauração ambiental aliado às atividades de monitoramento e vigilância patrimonial são fundamentais 

para a manutenção e enriquecimento da fauna silvestre 
 
 
  



Monitoramento de Recursos Hídricos 

As propriedades da Caravelas Florestal S.A. estão distribuídas em duas bacias hidrográficas, são elas a Bacia do Rio 

Mucuri e a Bacia do Rio Alcobaça, recortadas por rede hidrográfica com cursos de médio, pequeno e muito pequeno porte 

em função principalmente da sua vazão e largura do leito. A maior concentração de plantios da empresa ocorre na 

Microbacia do Rio Peruípe (pertencente à Bacia do Rio Alcobaça), cerca de 86% da sua área de manejo florestal.  

 

Pela representatividade para avaliação de potenciais impactos significativos do Manejo Florestal, foram definidos nessa 

região 04 pontos para amostragem trimestral e análise qualitativa da água, conforme parâmetros da Resolução Conoma 

357/2005. Abaixo estão os pontos de coleta. 
 
Os resultados dos monitoramentos realizados ao longo dos últimos 3 anos apresentam valores que indicam que o 

manancial encontra dentro das propriedades da empresa ambiente que favorece a autoregulação natural da qualidade da 

água, vem se mantendo ou melhorando nos parâmetros analisados. 
 

A Empresa busca compreender a relação entre floresta 

plantada e água, utilizando este conhecimento em sua 

Gestão Ambiental de forma a evitar ou minimizar os efeitos 

negativos e potencializar os impactos positivos.  

 

Através do histórico de monitoramentos das microbacias em 

que está inserida, os resultados mostram que, até então, 

não há impactos negativos ao meio ambiente que possam 

ser atribuídos aos plantios de eucalipto. 

Recomendações Socioambientais 
  
A análise de resultados obtidos de monitoramentos, estudos e pesquisas socioambientais podem ser incorporadas ao 

manejo florestal por meio de diferentes mecanismos, como à Avaliação de Aspectos e Impactos Sociais e Ambientais e ao 

Book de Microplanejamento de Colheita. A seguir, são apresentados exemplos de algumas práticas e controles 

socioambientais que podem ser desdobradas desses mecanismos: 
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Fonte: Caravelas (Setembro/14) 

NOME DO PONTO COORDENADA GEOGRÁFICA LOCALIZAÇÃO 

PMH_01_IB 17º42’48,7”  S 40º01’25,5” O Saída de Ibirapuã 

PMH_02_EN 17º46’49,5”  S 39º59’37” O Anterior às áreas de MF 

PMH_03_IN 17º48’50,9”  S 39º55’43,3” O No interior da área de MF 

PMH_04_SA 17º48’12,8”  S 39º53’02,8” O Na saída das áreas de MF 

Nota 01: MF corresponde a Manejo Florestal.  



Gestão da Sustentabilidade 

  
A sustentabilidade é um tema estratégico na Caravelas Florestal S.A. e está integrada ao seu negócio que tem o 

compromisso de manejar a floresta plantada, para que além de produzir valor econômico, promova também 

desenvolvimento socioambiental. 

 

O uso responsável dos recursos naturais, o bem-estar das comunidades vizinhas, a conservação e recuperação dos 

ecossistemas nativos, a transparência na administração e na prestação de contas, e a manutenção de canais de 

comunicação são princípios da estratégia de sustentabilidade da Empresa.  

 

Investimentos Socioambientais 
 

O Investimento socioambiental engloba os investimentos sociais externos, doações e parcerias e é um dos instrumentos da 

responsabilidade social da Caravelas Florestal S.A. 

 

O objetivo é contribuir para o desenvolvimento das comunidades onde esta atua, gerando lucro admirado associado à 

conservação ambiental, inclusão social, melhoria da qualidade de vida, assegurando a "Licença Social" para operar e a 

sustentabilidade do negócio. 

Visão estratégica 

• Correção de estradas, de vias de acesso, de pontos de erosão diversos; 

 

• Definição, em conjunto com órgãos governamentais locais, de soluções para disposição de resíduos sólidos da operação e das 

comunidades; 

 

• Aumento na frequência de vigilância de áreas específicas para coibir as práticas de pesca, caça e captura de animais silvestres; 

 

• Afastamento de plantio de eucalipto de residências, escolas, e outras infraestruturas, e 

 

• Enriquecimento de corredores ecológicos para interligar áreas de vegetação e contribuir para a conservação da biodiversidade 

local e regional.  

Gestão do Relacionamento com Partes Interessadas  
 

O relacionamento com as partes interessadas é o processo de convivência com as comunidades, vizinhos e/ou poder 

público, considerando o recebimento, encaminhamento, análise, decisão e operacionalização do investimento 

socioambiental da Empresa sempre alinhado às políticas públicas e reforçando a ação de instituições e processos locais. 

A empresa segue as seguintes linhas de gestão: 

Engajamento: é um relacionamento estruturado de maior profundidade, inclusivo e contínuo, que estabelece a CF como 

parceira do desenvolvimento local. Envolve o esforço da Empresa para entender e envolver suas partes interessadas e seus 

interesses no andamento de suas atividades e processos de decisão. 

Diálogo Social: forma de relacionamento que abrange todo o tipo de negociações sociais e consultas, tratando de assuntos 

de maior amplitude e de interesse coletivo, que considerem ou envolvam recursos humanos, materiais e/ou financeiros, ou 

que tenha possível impacto na imagem da Empresa.  
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Diálogo Operacional: utilizado para informar sobre as operações 

florestais que venham a ser realizadas pelo Cliente em áreas da 

Caravelas Florestal S.A. Identificando possíveis impactos 

socioambientais, informando e esclarecendo quanto as 

responsabilidades e deveres. 

Gestão dos Impactos Sociais 

As comunidades situadas dentro de um raio de três quilômetros em torno de suas propriedades, são consideradas como 

diretamente afetadas pelas atividades florestais. Para a identificação e análise dos aspectos e impactos sociais devem 

ser consideradas as demandas de partes interessadas pertinentes resultantes dos Diálogos e de outras práticas 

socioambientais da Empresa.  

 

Apesar de existirem diversas medidas de prevenção e mitigação de impactos adversos adotadas pela Caravelas Florestal 

S.A., perdas e danos imprevisíveis podem vir a ocorrer, com impacto direto nos recursos ou sustento das comunidades. 

Nestas situações estas perdas e danos serão compensadas ou mitigadas em comum acordo, de maneira justa e 

equilibrada, conforme as particularidades de cada caso.  

 

Para a resolução de conflitos, disputas e compensações que envolvam direitos de uso, posse e domínio de terra, a 

Empresa definiu diretrizes que têm por base a priorização da busca de solução amigável junto às partes interessadas. 

A identificação e avaliação de aspectos e impactos sociais têm como 

objetivo classificar e priorizar os aspectos e impactos sociais significativos e 

definir a necessidade de controles, direcionadores e/ou acompanhamento 

em função da importância dos aspectos e impactos sociais. 

Projetos Socioambientais 

A Caravelas Florestal, no estabelecimento de sua gestão de relacionamento identificou pré-requisitos importantes para 

realização do engajamento, observando a necessidade de conhecer as partes interessadas do empreendimento: quem 

são, características gerais do histórico de relacionamento, suas expectativas e preocupações em relação ao negócio. A 

percepção sobre os impactos da empresa é levada em conta para definir a melhor maneira de engajar as partes 

interessadas. 

 

Estando a Empresa operando na região há apenas 04 anos, as atividades de Engajamento com Partes Interessadas 

iniciaram-se com o levantamento de: 

 

Características gerais das comunidades; 

 

Peculiaridades e perspectivas socioeconômicas; 

 

O histórico de relacionamento; 

 

Características gerais do histórico de demandas sociais; 

 

Expectativas e preocupações das comunidades. 
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Com base nas informações coletadas e diálogos com as comunidades surgem e são discutidas propostas de trabalho e  

desenvolvimento de projetos, conforme citado abaixo:  



Programa de Educação Ambiental  
  
Com o objetivo de estabelecer procedimentos e responsabilidades do Programa de Educação Ambiental (PEA), busca 

disseminar informações e práticas ambientais visando a conscientização dos colaboradores e vizinhos sobre atitudes 

sustentáveis e transformadoras da realidade socioambiental com o interesse em construir um relacionamento de confiança e 

parceria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em sequência, o lançamento do IIl Concurso de “Desenhos e Redações” em 2016, destinado aos filhos de colaboradores, das 

localidades diretamente afetadas pela UMF da Empresa, com a proposta de trabalhar o assunto “Mudanças Climáticas”, 

incentivando os filhos dos colaboradores a esforçarem-se no aperfeiçoamento de suas aptidões de escrita e leitura, 

fundamentais para a compreensão de vários eventos socioambientais além da construção de uma visão crítica e racional. 
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Plantio de mandioca (aipim) no Campo Portela 

“Campo Agrícola” em Juazeiro 
 

Com estratégia semelhante, a Caravelas vem apoiando e buscando 

melhorias no Campo Agrícola de Vila Juazeiro, auxiliando no preparo do 

solo, cercamento de áreas e outras ações em conjunto com as 

associações locais. 

 

Em 2016 foram diretamente beneficiadas pelo cultivo agrícola nessa 

propriedade cerca de 15 famílias, associados e moradas da 

Comunidade de Vila Juazeiro. 

 
  

Após diagnóstico inicial realizado em 2013, a empresa CF, através de 

reuniões com a Associação Comunitária de Vila Portela e com a 

prefeitura de Ibirapuã, estabeleceu ações que fortaleceram o cultivo no 

campo agrícola em 2014, auxiliando no preparo do solo e outras 

atividades que trouxeram como benefício uma maior produtividade do 

campo. 

 

Em 2016 foram diretamente beneficiadas pelo cultivo agrícola nessa 

propriedade cerca de 45 famílias, associados e moradores da 

Comunidade de Vila Portela. 

 

Reuniões de acompanhamento são realizadas com a Associação para 

definição das ações para manutenção e melhorias do Campo Agrícola. 
 

“Campo Agrícola” em Vila Portela 

Encontro de Educação Ambiental.  
Fonte: Caravelas (Junho/2014) 



 
 

Análise e Monitoramento dos Processos de Relacionamento com Partes 

Interessadas 
  
Todas as demandas e reclamações pertinentes às operações florestais, identificadas nos processos de 

relacionamento, engajamento e diálogo social são analisadas criticamente e validadas com as áreas operacionais de 

forma a revisar a matriz de impactos sociais e gerar melhorias no manejo florestal adotado pela Caravelas Florestal. 
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Com o propósito de levar informações e auxiliar na melhoria da qualidade de vida de seus colaboradores, familiares e 

comunidades, a empresa implantou este programa em 2014, que prevê a realização de palestras sobre Hipertensão e 

Diabetes e também aferição da pressão arterial. 

 

Em 2014 o Programa contemplou a comunidade de Vila Portela e Familiares dos colaboradores de Posto da Mata. 

 

Para 2015 já foi realizada uma palestra sobre “Saúde da mulher”, para esposas e filhas de colaboradores em Posto da 

Mata e o Programa será ampliado para Juazeiro e Belo Cruzeiro e incluindo novas atividades, entre elas, palestras 

sobre Prevenção do Câncer de Mama, Prevenção do Câncer de Próstata e Saúde da Mulher. 

 

Em 2016 foi realizada palestra sobre saúde da mulher e campanha de prevenção do Câncer de próstata. 

 

Em 2017 foi realizada conscientização sobre Saúde da Mulher para colaboradores e familiares, palestras sobre saúde  e 

aferição de pressão e glicose na comunidade Vila Portela e ainda serão realizadas campanhas de prevenção contra 

câncer de mama e de próstata. 

 

Informações  detalhadas podem ser obtidas na área de Recursos Humanos daCaravelas. 

Programa de Qualidade de Vida 

Revisão do Resumo Público do  

                                    Plano de Manejo Florestal 

 

Esta é a versão fevereiro de 2017 do Resumo Público de Manejo Florestal. A revisão deste documento ocorre 

anualmente ou sempre que houver atualizações que se julguem necessárias, em função de resultados de controle e 

monitoramento ou alterações significativas de atividades, responsabilidades e condições socioeconômicas ou 

ambientais onde a Empresa atua. 

  
 

Comunicação Institucional 
 
A Caravelas Florestal S.A. mantém um canal de comunicação para esclarecimento de dúvidas, sugestões e 

comentários a respeito de sua atuação na região por meio do Canal Direto, acessível através de e-mail 

(canaldireto@caravelasflorestal.com.br).  Entre em contato conosco! 


