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A EMPRESA 
 AS FAZENDAS 

 

A Floresteca Brasil Ltda é uma 

empresa brasileira de capital misto 

fundada em 01 de julho de 2010. 

Originalmente nasceu na região sul 

do Pará como uma filial da empresa 

Floresteca S/A, com sede no MT. 

“Aproximadamente 295 
empregos diretos em 
todas as propriedades da 

Floresteca Brasil Ltda” 

A Empresa iniciou os seus plantios 

em 2007 no município de Santa Maria  

das Barreiras, que fica a 100 km de 

Redenção, sentido sul do estado, as 

margens da BR 158.  

No ano seguinte adquiriu a Fazenda 

Pau d’Arco e ampliou suas unidades 

de Manejo no município de 

Redenção, cidade polo da região sul 

do estado do Pará. 

 

 

 

 

Nos anos seguintes, até 2010, 

adquiriu mais 3 propriedades na 

região, em Santa Maria das Barreiras, 

próximas ao distrito de Casa de 

Tábuas, consolidando por hora as 

suas unidades de manejo. 

 
 

 

 

A Floresteca Brasil Ltda está 

localizada no Estado do Pará, região 

Norte do Brasil, entre as latitudes 07° 

50' 00'' S e 09° 00' 00'' ao Sul do 

Equador, longitudes 50° 17' 15'' W e 

50° 42' 00'' Oeste de Greenwich. 

Administrativamente a Floresteca 

Brasil Ltda divide os seus plantios 

por fazendas, sendo elas: 

1. Fazenda Pau d’Arco; 

2. Fazenda Santa Marta do 

Inajá; 

3. Fazenda Santa Marina I 

(Composta pelas fazendas 

Santa Marina e Arpa IV); 

4. Fazenda Arpa; 

5. Fazenda Santa Marina II 

(Composta pela fazenda 

SantaLúcia).

A Floresteca Brasil Ltda 
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As plantações foram estabelecidas em 

áreas cujas fazendas eram pastagens, 

sem a existência de vegetação 

primária, não havendo conversão de 

floresta nativa primária em plantação 

de florestas de teca, em conformidade 

com os regulamentos locais, 

nacionais e com os Princípios e 

Critérios da certificação Florestal.  

Vale ressaltar que a empresa se 

preocupa e faz uma pesquisa 

cuidadosa na parte documental da 

propriedade, antes de efetivar a 

compra da mesma, evidenciando que 

a propriedade encontra-se livre de 

problemas fundiários, direitos 

relacionados aos povos indígenas e 

comunidades tradicionais 

reivindicando a posse da área, 

preservando assim os direitos legais 

dessas comunidades e por 

consequência também a empresa. 

A Floresteca seleciona áreas baseada 

nas características gerais dos solos, 

em condições ambientais favoráveis 

ao cultivo de teca (temperatura, 

umidade, precipitação, água), 

topografia favorável, e a 

disponibilidade de recursos 

humanos. 

Toma-se o cuidado de manter e 

proteger as florestas remanescentes 

dentro da propriedade, conservando 

amostras representativas da 

vegetação nativa, componentes 

fundamentais da vegetação natural 

do local.  O uso do solo segue aos 

regulamentos existentes.  As licenças 

relevantes são obtidas quando 

necessário. 

Em nível de paisagem a alteração do 

componente pastagem para florestas 

plantadas de Teca leva a uma série de 

impactos na paisagem, todos 

positivos. 

 

Plano de Uso de Solos 
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A ESPÉCIE 

 

Características Gerais 
 

A Teca é uma das espécies mais 

valiosas de madeira encontrada nos 

trópicos, sobressai por sua beleza, 

força, durabilidade; versatilidade de 

aplicações; estabilidade dimensional 

sob uma ampla formação de condições 

ambientais e pela sua resistência 

natural a ataques biológicos. 

 
 

Crescimento em Volume 

O índice de crescimento e a qualidade 

da Teca de plantações são em grande 

parte dependentes do tipo e qualidade 

das mudas; características químicas e 

físicas do solo; variações do ambiente 

tal como chuva, temperatura e 

umidade e as técnicas de manejo 

aplicadas.   

No Pará o crescimento acontece entre 

outubro e maio, porém, com menor 

intensidade nos dois meses mencionados, 

por se tratarem do início e do final, 

respectivamente, dos meses de 

crescimento, seguindo os padrões de 

precipitação. 

 

 

Avaliação e Seleção das Áreas 
para Plantio 

A seleção das áreas a serem plantadas 

começa com avaliação das 

caracteristicas físicas do solo em locais 

disponíveis para o estabelecimento e 

manejo das plantações. Somente 

podem ser usadas áreas consolidadas 

como pastagens ou outra cultura 

agrícola, ou seja, sem a existência de 

vegetação primária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deve-se atenção especial quanto à 

manutenção e a proteção das florestas 

remanescentes dentro da propriedade, 

a conservação de amostras 

representativas do ecossistema, 

identificação de Áreas de Alto Valor de 

Conservação (AAVC); caso 

identificado AAVC, o seu adequado 

manejo e proteção. É esperado que 

estas aplicações contribuam para 

apoiar uma operação correta. 
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Construção e Manutenção de 
Estradas e Aceiros 

A construção de estradas e aceiros 

define o tamanho e a forma das 

unidades de área denominadas talhões. 

Portanto, deve levar em consideração 

aspectos de conservação do solo, 

proteção florestal e colheita da floresta 

plantada. 

 

Preparo de Área Para Plantio 

As atividades de preparo do solo visam 

tornar as condições físicas do solo 

adequadas para o plantio, estabelecimento 

das mudas de Teca e trânsito de pessoas e 

máquinas em futuras atividades de 

manejo no interior do talhão. No meio 

florestal é bastante difundido a adoção de 

basicamente dois sistemas: o convencional 

e o cultivo mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mudas 

A Floresteca Brasil Ltda adquire suas 

mudas de produtores terceirizados, 

responsáveis pela origem, 

procedência e qualidade das mesmas. 

 

Plantio 

O plantio acontece preferivelmente 

no início da estação da chuva. A 

empresa planta nos espaçamentos 4 x 

3 metros e 4 x 4 metros. A 

mortalidade é mantida abaixo de 3%; 

se exceder este limite, o replantio 

acontece dentro de 45 dias após o 

plantio, assegurando a manutenção 

de um pleno estoque nas áreas 

selecionadas para o projeto. 
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Consiste em uma série de técnicas 

com o objetivo de garantir o bom 

crescimento das florestas e a 

produção de madeira de qualidade 

de forma sustentável. 

Nos primeiros anos, são necessárias 

as seguintes atividades de 

manutenção: 

Capina 

Procedimento que consiste em 

remoção parcial ou total da cobertura 

vegetal existente em determinados 

locais, com utilização de ferramentas 

manuais e/ou mecanizadas, ou 

ainda, produtos químicos, de modo a 

privilegiar o desenvolvimento da 

cultura. 

 Capina Manual ou 

Coroamento: O coroamento 

consiste em remover a 

cobertura vegetal ao redor da 

Teca, em círculo, num raio de 

0,5 metros de cada planta, 

com a ajuda de uma enxada,  

no primeiro ano de 

implantação da Teca. 

 

 Capina Mecanizada: 

Acontece entre as linhas do 

plantio. Geralmente realizado 

até o limite de 50 cm de 

projeção da copa da Teca, o 

que vai acontecer em até um 

ano  depois de plantada. É 

realizado com o auxílio de 

um trator de até 75 cv e grade 

niveladora, com discos de no 

máximo 24 polegadas. 

 Capina Química: é realizada 

tanto ao longo como entre os 

corredores do plantio. Os 

operadores são treinados 

para reduzir os riscos à 

saúde, seguindo 

rigorosamente as 

recomendações que vêm com 

o produto. As aplicações são 

realizadas periodicamente 

para otimizar seus efeitos nas 

ervas daninhas. Este processo  

é realizado com maior 

cuidado nas áreas próximo às 

bacias hidrográficas, rios e 

lagos, prevenindo a 

contaminação. 

 
 

Desrama 

A desrama visa melhorar a qualidade 

da madeira pela obtenção de toras 

desprovidas de nós mortos. O 

controle do crescimento dos galhos, 

bem como sua eliminação, é uma 

prática aplicada às principais espécies 

de madeira. A atividade pode ser 

realizada manualmente, com o 

auxílio de serras de mão, geralmente 

no primeiro e segundo ano da 

floresta ou ainda ser uma atividade 

semi-mecanizada, ou seja, 

colaborador auxiliado por uma 

motopoda para árvores a partir de 

dois anos de idade. 

 

 

 

 

Manutenção Florestal 
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Inventário Florestal 

O objetivo principal do Inventário 

Florestal é levantar informações 

precisas sobre o estoque de madeira 

atual, bem como sobre o 

desenvolvimento quantitativo e 

qualitativo dos povoamentos.  

Através do Inventário Florestal é 

possível avaliar a produtividade 

atual e as mudanças ao longo dos 

anos. 

Esta atividade é realizada 

anualmente a partir do terceiro ano 

do plantio até o corte final. 

 

 

 

 

 

 

Planejamento de Desbaste 

A decisão para a escolha dos projetos 

aptos a serem desbastados 

anualmente, passa pela a análise de 

uma série de indicadores para 

garantir o melhor resultado. Os 

indicadores analisados para a decisão 

de desbaste são: Taxa de crescimento 

em diâmetro, área basal (m2/ha) e 

incremento volumétrico (m3/ha) - o 

decréscimo acentuado da taxa de 

crescimento em diâmetro, área basal 

e volume é indesejado e geralmente 

está relacionado a competição entre 

as árvores, daí surge a necessidade 

do desbaste.  O objetivo principal é 

maximizar o valor presente líquido 

(VPL) de cada projeto. 
 

Colheita e Transporte 
Florestal 

A Floresteca Brasil Ltda procura em 

seu planejamento florestal um ciclo 

ótimo para se alcançar o equilíbrio 

viável entre o retorno financeiro e a 

produção de madeira de qualidade 

para o mercado. Atualmente 

considera a opção de manejo do 

plantio com um ciclo de 20 anos. 

 

A colheita florestal é constituída por 

todas as atividades do desbaste e 

corte final. 

Durante o ciclo, será realizada uma 

série de operações de desbastes, ou 

colheitas, conforme descrito na figura 

abaixo. Destes desbastes provêm 

retornos financeiros nas fases 

intermediárias, aliviando a carga 

econômica relacionada à natureza de 

longo prazo da operação. Também 

melhoram progressivamente a 

qualidade de madeira produzida. 

Praticamente todas as toras a partir 

de 17 cm de diâmetro em sua 

extremidade mais fina tem espaço 

para o mercado de toras e/ou 

indústria. Entretanto, para as toras de 

menores dimensões, o custo logístico 

inviabiliza o seu comércio como toras 

in natura.
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As Proteções Florestais são medidas 

para prevenir a Floresteca Brasil Ltda 

contra potenciais danos de incêndios 

florestais, pragas e doenças. 

 

Prevenção e Combate a 

Incêndios 

A Floresteca Brasil Ltda conta com uma 

brigada de combate a incêndios 

equipada e treinada anualmente, para 

conter emergências, além de 

equipamentos como rádios 

comunicadores, caminhões pipa, 

canhões de água e máquinas, além do 

que todas as suas fazendas contam com 

uma casa de brigadas, equipadas com 

instrumentos para combater incêndios, 

que facilitam ações contra fogos. 

Importante lembrar que a empresa 

convida e integra seus vizinhos na 

participação dos treinamentos 

relacionados as emergências ambientais, 

principalmente, incêndios florestais. 

 

 

  

Proteção Florestal 
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Combate a Pragas e 
Doenças 

Os plantios de Teca estão no Brasil, em 

escala comercial, há mais de 30 anos. 

Durante este tempo, não ocorreram 

pragas e doenças que pudessem ser 

consideradas uma ameaça, ou afetar a 

qualidade da madeira produzida. Fato 

este comprovado até então no Estado do 

Pará, onde a Floresteca Brasil Ltda está 

atuando. 

 

 

O planejamento anual da empresa 

começa com a elaboração do orçamento 

anual para o ano agrícola subsequente, 

realizado pela equipe operacional 

liderada por sua respectiva gerência. 

Após entregue para aprovação é 

iniciado o próximo ano agrícola em 

primeiro de julho de cada ano. 

 

Evitar um desequilíbrio de nutrientes 

das árvores pode reduzir a 

susceptibilidade à pragas e doenças. 

Adubações de plantio e cobertura 

ajudam a evitar deficiência das 

plantações estabelecidas pela Floresteca 

Brasil Ltda. 

As formigas cortadeiras estão presentes, 

porém não atacaram significativamente 

até hoje. Entretanto, um esforço 

específico é feito para controlar a sua 

presença,  

 

Para tanto cada responsável por setor 

realiza um levantamento das 

necessidades macro para o próximo ano 

e as coloca no levantamento prévio. 

Neste levantamento constam desde as 

atividades que irão ser realizadas em 

campo, bem como, recursos necessários. 

 

e prevenir danos econômicos às árvores. 

É solicitado para todos os trabalhadores 

a cooperar na detecção dos 

formigueiros. 

Atualemte a Floresteca Brasil Ltda não 

realiza o combate a formiga por meio de 

nenhum tipo de inseticida, porém vale 

ressaltar que a empresa possui derroga 

aprovada pelo FSC para utilização de 

princípio ativo específico para esta 

atividade. 

 

 

 

 

 

Quanto aos recursos humanos, a 

Floresteca realiza uma rotatividade de 

pessoas e máquinas pelas unidades, de 

acordo com a necessidade de execução 

das operações em campo, com eles 

seguem toda a estrutura necessária para 

a realização das atividades com 

segurança e conforto para o 

trabalhador. 

  

Macro Planejamento Operacional 
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Com o intuito de facilitar a gestão e 

controle das atividades realizadas nas 

fazendas, a empresa conta com 

encarregados para as fazendas e líderes 

de equipe. Os encarregados são 

responsáveis por cumprir o que foi 

previsto no planejamento anual e 

descrito no orçamento anual para cada 

unidade. Para tanto o mesmo realiza um 

levantamento operacional in loco, 

definindo as atividades de manutenção 

florestal a serem executadas no 

semestre, nas fazendas. Com base nesse 

lenvantamento, monta-se o mapa com 

planejamento das atividades dos meses, 

que é compartilhado entre as áreas da 

empresa para os respectivos 

planejamentos.  

Com base nesses planejamentos, por 

exemplo, que a equipe de qualidade 

operacional realiza os levantamentos de 

pré e pós atividade, onde poderá 

constatar qualquer tipo de interferência 

ambiental ou social por parte da 

Floresteca, bem como, a equipe de 

medicina e segurança do trabalho pode 

realizar o monitoramento das 

necessidades dos colaboradores para 

realização das atividades em campo. A 

Floresteca conta ainda com uma 

planilha de análise de significância dos 

aspectos e impactos ambientais nas 

atividades operacionais da empresa, os 

quais descrevem quais são os impactos, 

sua relevância e medidas de controle e 

precaução, com o intuito de minimiza-

los ou até mesmo evitá-los. 

  

Micro Planejamento Operacional 
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Os monitoramentos ambientais são 

parte importante para mensurar, 

evidenciar e ajudar na tomada de 

decisões de manejo das plantações de 

Teca para garantir a proteção e 

conservação ambiental. A seguir estão 

descritos os principais programas e 

monitoramentos conduzidos pela 

empresa. 

 

Monitoramento da Flora 

 

Atualmente a Floresteca Brasil Ltda 

mantêm sob a sua responsabilidade 

uma área destinada à conservação 

ambiental. Neste contexto, foram 

escolhidas dessas áreas, algumas para 

serem estudadas, sendo que os 

trabalhos se iniciaram na Fazenda Pau 

d’Arco, no ano de 2013 e foram 

estendidas as demais propriedades. 

Os trabalhos de diagnóstico e implantação 

das parcelas de monitoramento foram 

realizados pela equipe da Bioflora 

Tecnologia da Restauração em parceria com 

o Laboratório de Ecologia e Restauração 

Florestal da Escola Superior de Agricultura 

Luiz de Queiroz (LERF/ESALQ/USP), no 

ano de 2013. Já no ano de 2014, foi 

contratada uma equipe multidisciplinar da 

Céleres Ambiental, onde diagnosticaram, a 

partir de diferentes técnicas e metodologias, 

a flora regional, e catalogou a 

diversidade de espécies vegetais nas 

unidades de manejo florestal da 

Floresteca Brasil Ltda., em especial as 

raras, ameaçadas e em perigo de 

extinção. 

 

 

No ano de 2016 esse trabalho 

foi reforçado pela equipe 

técnica da Floresteca Brasil 

Ltda, fazendo um 

levantamento com base nas 

metodologias anteriores, no 

qual eleva o número de 

parcelas amostrais para 

todas as fazendas, 

aumentando o conhecimento 

florístico das propriedades.   

Programas Ambientais 

Pau 

d'Arco

Santa 

Marta do 

Inajá

Santa 

Marina I

Santa 

Marina II
Arpa

INDICADORES

Fazendas
F

L
O

R
A

1. Espécies alvo de estudo são 

individuos com DAP > 10 cm 

(ver estudo conduzido pela 

Céleres Ambiental e Floresteca 

Brasil Ltda.). (Cópia disponivel 

no escritório da empresa)

71 101 75 73 76

Número de 

espécies 

registradas por 

diagnostico 

amostral 

(Especialistas)
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Monitoramento da Fauna 

A Floresteca Brasil Ltda, buscando 

monitorar os impactos que suas 

atividades afetam no meio ambiente, 

implantou no último trimestre de 2013, 

o Programa de Monitoramento de 

Fauna por avistamentos, nas fazendas 

da empresa.  

O ciclo em longo prazo, permitirá 

mensurar as interações da fauna com o 

meio ambiente em áreas que sejam 

representantes daquelas onde a 

Floresteca Brasil Ltda atua. 

 

Resultados do Programa de 

Monitoramento da Fauna 

O programa monitoramento da fauna 

da Floresteca Brasil Ltda terá três 

estágios. No momento está finalizando 

a fase II. Portanto, a fase I do trabalho 

está concluída, conforme descrito no 

item abaixo.  

 Fase I - Distribuição espacial da 
fauna  

Esta fase teve como objetivo estudar o 

uso do espaço físico pelos animais, com 

enfoque na distribuição espacial, a fim 

de permitir discussões referentes aos 

impactos das atividades  de manejo  da  

Teca. Esta fase foi sendo realizada desde 

o último trimestre de 2013 e finalizada 

em um primeiro momento, no mesmo 

período de 2014, pois, foi 

acompanhado um ciclo de seca e 

chuva na região. Basicamente foi 

realizada por avistamentos e indícios 

coletados pelos colaboradores, dessa 

forma engajando os mesmos desde o 

início do programa. 

 Fase II - Abundância da fauna  

A fase II tem como objetivo quantificar 

as populações de  vertebrados  a  fim  de  

obter parâmetros  populacionais  para  

comparação  posterior  com  dados 

provenientes do monitoramento em  

longo prazo a ser estabelecido a partir 

de 2017, esta fase ocorreu entre o último 

trimestre de 2014 até 2016. Nesse 

período foram realizadas campanhas 

amostrais por técnicos especialistas em 

fauna, em períodos do ano (Seca e 

Chuva) com o intuito de gerar os dados 

necessários na segunda fase e 

corroborar o estudo de avistamento 

inicial realizado pelos colaboradores da 

empresa nas fazendas. Vale ressaltar 

que a primeira campanha de campo 

conduzida pelos especialistas em fauna, 

foi realizada em dezembro 2014 

(chuvas), e a primeira campanha de 

monitoramento aconteceu em setembro 

de 2015 (seca). 

• Fase III – Monitoramento a 

Longo Prazo 

O Objetivo da fase III é conhecer a 

influência dos impactos positivos e 

negativos provenientes do manejo da 

teca nas populações, novamente, 

voltando a trabalhar e integrar os 

colaboradores neste contexto, por meio 

de suas experiências diárias em campo. 
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Monitoramento de 

Recuperação de Áreas 

Degradadas 

Tem por objetivo, recuperar 100% das 

áreas degradadas de APP e RL, 

encontradas nas Unidades de Manejo 

Florestal, em conformidade com a 

Licença Ambiental, bem como, outras 

áreas de conservação que por ventura 

venham a ser impactadas 

negativamente por alguma atividade da 

Floresteca. 

 

Monitoramento de 

Resíduos 

Visto todos os problemas que os 

resíduos trazem ao meio ambiente e a 

população, a Floresteca Brasil Ltda 

tomou como um de seus objetivos a 

redução na geração e o 

comprometimento com a correta 

destinação destes resíduos sempre que 

possível. Para isso foi desenvolvido o 

Programa Monitoramento de Resíduos. 

 

 

Monitoramento Hídrico 

O objetivo principal do monitoramento 

de micro bacias é avaliar a influência 

das atividades de silvicultura sobre 

determinada micro bacia. As avaliações 

são realizadas através do 

monitoramento de variações de vazão e 

de qualidade em corpo d’água 

previamente selecionado e do regime de 

chuvas. 

Os principais objetivos do Programa 

são: 

 Identificar os efeitos das 

atividades florestais sobre a 

quantidade e qualidade da 

água; 

 Desenvolver modelos, que 

permitam simular o 

comportamento hidrológicos de 

micro bacias hidrográficas 

florestais; 

 Desenvolver indicadores 

hidrológicos para subsidiar a 

busca do manejo sustentável de 

plantações florestais; 

 Subsidiar o sistema de gestão 

ambiental da empresa. 

Esse monitoramento iniciou o 

planejamento em Janeiro de 2015 e é 

realizado em parceria com o PROMAB 

(Programa Cooperativo sobre 

Monitoramento e Modelagem de Bacias 

Hidrográficas), por meio do 

IPEF/ESALQ (Instituto de Pesquisa 

Florestal). A construção do vertedouro 

foi finalizada em 2016, tendo como área 

de influência aproximada de 410 ha, na 

fazenda Santa Marina I. 

 

ÁREAS DE ALTO VALOR DE 

CONSERVAÇÃO 

Muitas áreas em uma unidade de 

manejo florestal possuem valores 

ambientais e sociais, seja como habitat 

para a vida silvestre, seja para proteger 

bacias hidrográficas ou sítios de 

importância cultural ou histórica. 

Entretanto, as áreas onde estes valores 

são considerados de caráter excepcional 

ou de importância crítica podem ser 

definidas como Áreas de Alto Valor de 

Conservação - AAVC (ou em inglês 

High Conservation Value Areas). 

 

NÃO FORAM IDENTIFICADOS AVCS 

NAS ÁREAS DA FLORESTECA NO 

PARÁ. 

Os resultados da avaliação de existência 

de áreas de Alto Valor de Conservação 

(AVCs ambientais) na UMF da 

Floresteca Brasil Ltda., realizada pela 

equipe do Nucleus – Núcleo de 

Sustentabilidade e Mudanças 

Climáticas, em Janeiro de 2014, e a 

equipe multidisciplinar da Céleres 

Ambiental em Dezembro de 2014 e 

Setembro de 2015 com base em dados 

primários e secundários, chegaram a 

decisão conclusiva do não 

enquadramento das áreas de vegetação 

nativa das fazendas da Floresteca como 

áreas de Alto Valor de Conservação 1 
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(Diversidade de espécies) e 2 

(Ecossistemas e mosaicos em nível de 

paisagem). 

Os dados secundários analisados não 

indicaram a presença de atributos de 

AVC 3 na UMF da Floresteca. Há 

presença de formações vegetais 

antrópicas (pastagens) e de ocorrência 

regional bastante comum, não 

apresentando nenhum indício de 

particularidade para a UMF.  

Quanto ao AVC4 o mapa de hidrografia 

do estado do Pará indicou pelo menos a 

existência de quatro microbacias 

hidrográficas na área de influência da 

UMF, sendo elas as bacias dos rios Pau 

d’Arco, Inajá, Inajazinho e Rio Preto.  

A Floresteca não possui, até o momento, 

registros de situações críticas nessas 

bacias e que sejam consequências de 

suas operações florestais. 

De acordo com a ANA (2015), as 

fazendas da Floresteca estão situadas na 

Região Hidrográfica do Rio 

Tocantins/Araguaia, suficientemente 

distantes dos 13 principais sistemas de 

aquíferos e suas respectivas áreas de 

recarga, os quais estão localizados na 

porção norte, leste e sul da bacia, 

reduzindo ainda mais a possibilidade 

de eventual contaminação pelas 

atividades implantadas na área. 

Durante o período de estiagem das 

chuvas, é comum a prática arraigada na 

cultura da Amazônia Brasileira. Todo 

ano, na estação seca, os agricultores e 

fazendeiros queimam suas terras, 

sobretudo para controlar a proliferação 

de plantas invasoras, isso podendo às 

vezes acarretar na proliferação 

desornada do fogo por outras 

propriedades vizinhas. Conforme 

observado nos boletins de ocorrência de 

incêndios registrados nas propriedades 

da Floresteca Brasil, são comuns 

incêndios que começaram em outras 

propriedades e alastraram-se até as 

áreas das UMFs da empresa. O 

patrulhamento realizado pelos 

encarregados e colaboradores e as 

práticas de manejo adotadas ao longo 

de todo ano, são os fatores que 

minimizam os impactos desses eventos. 

Em função de todos os eventos 

relacionados acima, as propriedades da 

Floresteca também não se enquadram 

no AVC 4 – Serviços Ecossistêmicos. 

O AVC 5 aborda as áreas e recursos 

essenciais para suprir as necessidades 

básicas de comunidades locais ou povos 

indígenas (ex: subsistência, saúde, 

nutrição), identificados por meio de 

engajamento com as comunidades 

locais ou com os povos indígenas. Para 

a avaliação do AVC5 considerou-se, 

mapa do estado do Pará com a 

localização de terras indígenas e de 

assentamentos quilombolas, a fim de 

verificar o uso potencial da área por 

populações caçadoras-coletoras ou que 

realizam outras atividades tradicionais 

de subsistência, consulta ao site da 

FUNAI e da Fundação Palmares, a fim 

de complementar os mapas 

mencionados, entrevistas com 

moradores do entorno, incluindo 

perguntas sobre uso da área, atividades 

extrativistas, caça e pesca, entre outras 

questões. 

Considerando-se os dados secundários 

analisados e as entrevistas conduzidas 

pela Floresteca junto aos moradores do 

entorno das fazendas, não há indícios 

de que existam na UMF remanescentes 

de vegetação nativa ou mesmo áreas de 

plantações de Teca sendo usadas como 

fonte de produtos fundamentais à 

sobrevivência das comunidades locais, 

indígenas ou tradicionais. Não há 

presença de indígenas ou quilombolas 

no interior da UMF ou em um raio que 

permita a realização de atividades de 

subsistência (esse raio é considerado na 

literatura como sendo em torno de no 

máximo 3 a 5 km). Os moradores 

entrevistados não indicaram qualquer 

tipo de dependência dos recursos 

naturais existentes na UMF. 

O AVC 6 abrange os locais, recursos, 

habitats ou paisagens de significância 

global ou nacional em termos culturais, 

históricos ou arqueológicos, e ou de 

importância cultural, ecológica, 

econômica e/ou religiosa crítica para as 

comunidades locais ou para os povos 

indígenas, identificadas por meio de 

engajamento com os mesmos. A 

definição de AVC 6 é extremamente 
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ampla e pode ser dividida em duas 

categorias: valores culturais de 

importância mundial ou nacional, e 

valores críticos para as pessoas em 

escala local.  

Para avaliar a existência de valores em 

escala mundial ou nacional, a consulta 

ao sistema IBAT pode ser utilizada 

como referência ao presente estudo. 

Verificou-se que a UMF não contém 

nem está contida em qualquer área 

protegida (no âmbito estadual ou 

federal) ou classificada como 

Patrimônio Mundial pela UNESCO.  No 

contexto local, uma área pode ser 

identificada como AVC 6 se possuir 

valores sem os quais a comunidade 

sofreria uma mudança cultural 

inaceitável e cuja perda não deixaria 

alternativa aos seus membros. A 

ausência de comunidades tradicionais e 

de terras indígenas na UMF e em seu 

entorno imediato também diminuem as 

chances de ser encontrado AVC6 nas 

fazendas da Floresteca. Adicionalmente, 

entrevistas realizadas junto aos 

moradores do entorno também não 

indicaram a presença de áreas de 

importância crítica cultural, religiosa ou 

espiritual na UMF. 

O não enquadramento das áreas de 

vegetação nativa das UMFs da 

Floresteca nas categorias de AVC 

biológicos não descarta a importância 

da manutenção dos valores ambientais 

presentes nos referidos fragmentos. A 

Floresteca Brasil Ltda. executa as 

atividades de manejo da unidade 

florestal considerando os princípios e 

critérios da certificação FSC adquirida, 

ou seja, maneja suas UMFs de forma 

ambientalmente correta, 

economicamente viável e socialmente 

benéfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salva Guardas Ambientais 

Proteção das áreas de conservação 

- Não causar danos às árvores e plantas 

das áreas de conservação durante 

manobras de equipamentos e veículos; 

- Não cortar árvores nativas para facilitar 

a manobra ou trânsito de veículos. 

Poderão ser cortadas apenas as árvores 

mortas ou tombadas pelo vento ou chuva, 

quando obstruírem caminhos e 

oferecerem riscos; 

- Não estacionar ou construir barracas, 

abrigos e outras instalações, em áreas de 

conservação; 

- Não jogar ou abandonar qualquer tipo 

de lixo (como pneus, embalagens de 

marmitex, papéis, plásticos, panos usados, 

etc) nas áreas da empresa, principalmente 

aquelas destinadas à conservação; 

- Não coletar samambaias, orquídeas ou 

qualquer outra planta nativa das áreas de 

conservação; 

- Combater os incêndios nas áreas de 

vegetação nativa ou que ameacem essas 

áreas protegidas. 

 

Proteção do solo 

- Fazer com que a movimentação de 

máquinas em áreas de cultivo seja a 

menor possível para evitar a compactação 

do solo; 

- manter no local da colheita o material 

vegetal que sobrou para formar camadas 

de proteção do solo e garantir a ciclagem 

de nutrientes. 

- Não abandonar qualquer tipo de lixo 

(como pneus, embalagens de marmitex, 
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papéis, plásticos, panos usados, etc) no 

campo ou em outras áreas; 

- Utilizar bandeja ou vasilhas para coleta 

de resíduos como óleo, graxa e outros, ao 

efetuar manutenção de equipamentos na 

floresta; 

- Comunicar a ocorrência de erosão 

(perdas de solo) e assoreamento de cursos 

d’água (deposição de solo nos rios, 

diminuindo a capacidade de fluxo de 

água destes); 

- Em caso de derramamento de óleo ou 

outros químicos no solo: seguir os 

procedimentos estabelecidos pela 

empresa, avisando a brigada de 

emergência. 

 

Proteção da água 

- Não jogar qualquer tipo de lixo (como 

pneus, embalagens de marmitex, papéis, 

plásticos, panos usados, etc) nas águas de 

córregos, tomadas de águas e açudes; 

- Não despejar qualquer tipo de produto 

químico em córregos, tomadas de água e 

açudes; 

- Quando houver a necessidade de 

lavagem de equipamentos e máquinas, 

fazê-lo nos locais indicados pela empresa. 

- Nunca lavar qualquer equipamento em 

lagoas, tomadas de água ou córregos; 

- Utilizar bandeja ou vasilhas para coleta 

de resíduos como óleo, graxa e outros, ao 

efetuar manutenção de equipamentos na 

floresta; 

- Evitar o desperdício de água. Use-a com 

responsabilidade. 

 

 

Proteção do ar 

- Renovar o ar dos ambientes de trabalho 

que possam ser fechados, a exemplo de 

salas, guaritas e cabines de máquinas 

florestais; 

- Inspecionar periodicamente os 

equipamentos quanto à emissão de 

fumaça preta; 

- Assegurar a manutenção de motores à 

combustão de modo a prevenir a poluição 

do ar. 

 

Proteção da fauna 

- Evitar o atropelamento de animais 

silvestres. Para isto, respeitar sempre o 

limite de velocidade estabelecido e ao 

avistar um animal na estrada reduzir a 

velocidade ou parar o veículo; 

- De noite, baixar os faróis e dar tempo 

para que o animal se oriente e saia da 

estrada; 

- Informar a um funcionário da Floresteca 

quando encontrar armadilhas, caçadores 

ou pescadores na floresta, pois é 

expressamente proibido capturar ou caçar 

animais silvestres. 

 

Prevenção de incêndios florestais: 

- Se for fumante, fumar nas estradas, fora 

das áreas de cultivo e conservação; 

- Apagar os fósforos e as “bitucas” de 

cigarro e as recolher nos recipientes de 

resíduos, coleta seletiva como diversos. 

Dar preferência ao uso de isqueiros; 

- Realizar a manutenção de máquinas e 

equipamentos em locais limpos abrindo 

aceiros em volta dos mesmos; 

- Limpar o local ao fazer soldas e ter 

sempre presentes extintores de incêndio; 

- Verificar permanentemente se os 

veículos e máquinas sob sua 

responsabilidade não estão produzindo 

fagulhas pelo escapamento ou estejam 

com risco de curtos circuitos; 

- Manter sempre revisados e carregados os 

extintores de incêndios dos veículos, 

máquinas e instalações; 

- Não estocar ou descartar na floresta: 

combustíveis, lubrificantes, solventes, 

pneus, plásticos, papéis, panos, toalhas ou 

estopas sujas com óleos, graxas, solventes, 

álcool ou gasolina; 

- Não acender fogueiras na floresta; 

- Comunicar aos funcionários da 

Floresteca quando encontrar locais com 

velas, fósforos, álcool ou invasão de 

veículos e pessoas estranhas; 

- Comunicar imediatamente aos 

funcionários da Floresteca ao constatar 

risco de incêndio ou avistar fumaça e fogo 

dentro das unidades florestais ou nas 

proximidades. 

Em caso de incêndio em veículos e 

máquinas florestais: 

- Parar a operação, desligar o motor e 

chave geral; 

- Usar o extintor de incêndio do 

equipamento; 

- Avisar via rádio, o mais rápido possível 

e se necessário pedir apoio; 

- Abrir aceiro em volta do equipamento se 

não conseguir extinguir o fogo. 

Em dúvida, contatar um funcionário da 
Floresteca. 
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Nas regiões onde a Floresteca Brasil 

Ltda opera parte da população 

economicamente ativa frequentemente 

se baseava no emprego nessas fazendas 

de gado. Desta forma, o 

desenvolvimento dos plantios da 

Floresteca Brasil Ltda teve um impacto 

positivo nas condições econômicas e 

sociais da região onde estão 

estabelecidas. 

Os plantios atraem substancial capital 

de investimento na área enquanto 

geram a criação de muitos empregos 

diretos e indiretos. Estes benefícios 

aumentaram com desenvolvimento dos 

plantios e início da colheita. O capital 

proveniente da geração de empregos 

gira localmente nos salários que 

movimenta a compra de bens, serviços e 

maquinários. 

O quadro ao lado apresenta uma síntese 

dos impactos e oportunidades de 

integração do empreendimento da 

empresa com a dinâmica 

socioeconômica regional, bem como, 

ações que a empresa realiza para 

minimização desses impactos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS IMPACTOS 
MEDIDAS DE CONTROLE OU 

MINIMIZAÇÃO DO IMPACTO 

Demanda regional por mão de 

obra para serviços florestais 

Redução do nível de 

desemprego na região 

de influência do 

manejo florestal da 

Floresteca 

Priorizar a contratação de mão de 

obra na região de influência da 

Floresteca 

Baixo nível de capacitação 

profissional de pessoas da 

região para trabalhar no 

manejo florestal da Teca 

Aumento da 

qualificação de 

trabalhadores para 

trabalhar no manejo 

florestal da Teca 

Fornecer oportunidade de 

treinamento em técnicas de manejo 

florestal da Teca 

Baixa oferta regional de 

oportunidade de emprego para 

jovens 

Elevação da 

oportunidade de 

aprendizado para 

jovens da região da 

Floresteca 

Desenvolve programas/parcerias para 

a capacitação e contratação de jovens 

aprendizes 

Condições nutricionais dos 

trabalhadores da Floresteca e 

seus familiares 

Aumento da 

conscientização e 

adoção das boas 

práticas de alimentação 

Promover treinamento de 

trabalhadores e seus familiares 

quanto às boas práticas de preparo, 

utilização e consumo dos alimentos. 

Condições de saúde da população 

da área de influência do manejo 

florestal 

Redução dos riscos de 

contágio de doenças 

infecciosas. 

Ampliação do alcance de 

campanhas de saúde que 

possam atingir 

trabalhadores e 

comunidade local. 

Promoção de palestras educativas 

quanto a doenças típicas na região para 

trabalhadores e comunidade local 

 

Participar de campanhas de saúde na 

região, por exemplo, com vacinação, 

divulgação de campanhas públicas etc. 

Distúrbios decorrentes de 

operações do manejo florestal da 

Teca sobre vizinhos e comunidade 

local (ruído, poeira, tráfego de 

veículos, restrição de acessos 

públicos, entre outros) 

Redução da qualidade de 

vida e dos meios de 

produção dos vizinhos e 

da comunidade local 

Incluir nas instruções operacionais a 

identificação prévia de impactos 

(negativos/positivos) sobre vizinhos e, 

quando pertinente, sobre demais 

comunidades locais. Após a realização 

das operações florestais, avaliar os 

resultados das medidas adotadas para 

mitigação dos impactos negativos da 

atividade florestal. 

Comunicação com partes 

interessadas 

Aumento do nível de 

informação sobre o 

manejo florestal da 

Floresteca e maior 

engajamento com as 

partes interessadas. 

 

Elaborar mecanismos de comunicação e 

registros de demandas, sugestões e 

reclamações de partes interessadas. A 

empresa deve adotar procedimentos 

para respostas as partes interessadas 

Educação ambiental voltada à 

realidade local 

Aumento do nível de 

informação e 

conscientização da 

população local quanto 

aos principais problemas 

ambientais da região 

(como o desmatamento, 

o uso do fogo e a 

disposição de resíduos). 

Promover palestras junto a escolas e 

instituições formadoras de opinião da 

região mostrando os impactos 

ambientais e a importância de medidas 

para preservação do meio ambiente na 

região. 

Dinamização da economia local 

Aumento do emprego e 

renda na região do 

manejo da Floresteca. 

 

Comercializar parte da madeira da 

Floresteca para empresas da região, 

como frigoríficos e serrarias. 

Priorizar aquisição de produtos e 

serviços no comercio local/regional. 

Uso comum de estradas 

Redução da 

trafegabilidade nas 

estradas de uso comum 

que são também 

utilizadas por veículos da 

Floresteca 

Estabelecer parcerias com o poder 

público para melhoria das condições das 

estradas de uso comum na unidade de 

manejo florestal e de seu entorno. 

 

PROGRAMAS SOCIAIS 
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Educação Ambiental 

A Floresteca Brasil Ltda propôs em 

conjunto com as Secretarias de 

Educação e Meio Ambiente de Santa 

Maria das Barreiras – PA, oferecer à 

comunidade escolar da vila de Casa de 

Tábuas, no entorno das unidades da 

empresa, o programa de educação 

ambiental, com o objetivo de levar 

informações sobre temas ambientais aos 

alunos. A empresa já realiza este 

programa junto aos seus colaboradores 

e essa extensão vem de encontro às 

necessidades dessa população de 

conhecer mais sobre o tema. 

São realizadas palestras e dinâmicas em 

grupo mostrando a importância de cada 

um no processo de preservação 

ambiental. Os alunos ainda conhecem 

um pouco do dia-a-dia da Floresteca 

que, por sua vez, tem a oportunidade de 

se apresentar a comunidade e mostrar 

as técnicas que eles aprenderam em sala 

de aula aplicadas em favor do meio 

ambiente. As palestras também são 

frequentemente realizadas para os 

colaboradores da empresa. 

 

 

 

 

Relacionamento com 

Comunidades Locais 

A Floresteca Brasil Ltda buscará um 

monitoramento continuo dos seus 

impactos gerados nestas comunidades, 

que já foram mapeadas.  

Sendo assim, é orientado aos gerentes e 

encarregados a atender e direcionar as 

demandas aos departamentos de meio 

ambiente e RH para resoluções, 

encaminhamentos e providencias. 

Vale ressaltar que em seus treinamentos 

internos a empresa, tem por política 

disponibilizar 10% de suas vagas para a 

comunidade local, que é convidada a 

participar e integrar esses treinamentos. 

A empresa monitora seus possíveis 

impactos sociais nas comunidades 

através de dois indicadores. São eles: 

 Solicitações recebidas das 

comunidades; 

 Número de reclamações da 

comunidade. 

 

Cadastro das Partes 

Interessadas 

Através do estreitamento no 

relacionamento entre as partes, a 

empresa realiza o mapeamento e 

cadastro das suas partes interessadas 

(stakeholders) e sistematiza este 

cadastro. Através de ferramentas 

presentes no departamento de RH. 

 

Manifestações Externas 

As manifestações devem ser 

cadastradas no RH e arquivadas em 

pastas, pelos profissionais responsáveis 

pela área de relações com as 

comunidades nas unidades. 

Os responsáveis por avaliarem as 

manifestações externas, devem tratá-las, 

analisando seu teor e pertinência, 

envolvendo outros setores responsáveis 

e respondendo ao manifestante, no 

prazo máximo de 30 dias (a solicitação 

deve ser respondida por e-mail, carta, 

fax). 
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Trabalhadores 

A Floresteca Brasil Ltda mantém um 

relacionamento positivo com seus 

trabalhadores. É determinado proteger 

o bem-estar econômico e social dos seus 

trabalhadores, pela provisão de 

segurança nas condições de trabalho, 

reconhecendo o direito dos 

trabalhadores para negociar termos e 

condições de trabalho de acordo com as 

políticas nacionais e regulamentos, 

submetendo-se a todas as leis aplicáveis 

e regulamentos relacionados aos 

direitos dos trabalhadores e privilégios, 

fornecendo treinamento apropriado, e 

encorajando o trabalhador ao 

compromisso e produtividade. A 

empresa prioriza a contratação de mão 

de obra local para trabalhar nas 

unidades de manejo. 

A Floresteca Brasil Ltda fornece 

transporte livre aos trabalhadores que 

moram fora de suas propriedades. 

Áreas de lazer foram construídos para 

melhorar as instalações recreacionais 

disponíveis aos trabalhadores e 

incentivar à integração. 

A empresa conta ainda com um 

programa de promoção interna, onde 

funcionários recebem treinamentos para 

se especializarem e tem a chance de 

executar novas tarefas, dentro de um 

plano de cargos e salários existente. 
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RESULTADOS CONSOLIDADOS DOS MONITORAMENTOS E 
INDICADORES DA FLORESTECA BRASIL LTDA 

2014 2015 2016

319 360 295

62 38 56

Horas Treinamentos 847,2 989,6 626,68

Horas Treinamento 

Brigada
40 40 40

R$ 25.150,00 159.510,66 86.213,04

N° Colaboradores 13  9 10

R$ 15.153,14  9.518,20 12.422,72

c/ afastamento 0 0 2

s/ afastamento 21 11 10

21 11 12

125.883,60 384.922,34 127.810,00

118.469,06 265.629,43 175.376,97

9.847,60 16.459,27  24.357,29

22 35  21

2  0 0

Atendimento a Partes Interessadas

Número de Reclamações Recebidas

Investimentos e 

Saúde e 

Segurança

Auxilio Educacional

Nº de Acidentes 

Numero Total de Acidentes

Exames Médicos - R$

EPI/EPC - R$

Ação Social (Doações)

INDICADORES

Empregos Diretos 
Colaboradores Próprios

Promoções Internas 

Treinamentos 

Investimento em Treinamentos 

2014 2015 2016

Produção de 

madeira
47.155,70 97.411,80 95.758,00

Área Total 

Plantada (ha)

Todas as 

propriedades 
18.249,76 18.249,76 18.252,32

Área Total 

Certificada ®FSC 
(ha)

BV-FM/COC-122145 5.185,69 48.870,26 48.870,26

Contratação de 

Serviços
R$ 3.720.775,23 R$ 5.898.919,18 R$ 2.009.609,07

Impostos e 

Taxas
R$ 784.499,08 R$ 2.947.589,04 R$ 2.276.547,08

Investimentos R$ 2.030.006,11 R$ 3.469.839,10 R$ 698.380,88

579,07 -

Serviços Terceirizados Locais e 

cantinas

Federais / Estaduais / Municipais / 

Previdenciários e Encargos Sociais

Maquinas e Equipamentos, tratores e 

implementos, carros e motos, 

software e hardware

Volume Total Colhido

Área Plantada

Área Plantada 

Anual (ha)

Área plantada por 

ano agrícola

INDICADORES

629,41
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* A revisão deste documento deve ocorrer anualmente, no que diz respeito aos resultados de seu 
monitoramento operacional, ambiental, social e de saúde e segurança ocupacional. 

 

Nome Floresteca Brasil Ltda. 

Endereço 
Avenida Brasil, 3.397, Parque do Buritis, CEP: 68.552-735 - 

Redenção – Pará - Brasil. 

Fone/Fax 943424-8399/3424-8966 

E-mail floresteca.para@floresteca.com.br 

CNPJ 12.041.328/0001-35 

Inscrição Estadual 15.304.529-9 

Representante Legal Sylvio Coutinho 

Versão Desde Documento Versão 4.0 – Fevereiro de 2017 

Próxima Revisão* Fevereiro 2018 

mailto:floresteca.para@floresteca.com.br

