RESUMO DO PLANO DE MANEJO
2018
Colheita e serraria de espécies nativas através do manejo sustentável na concessão florestal da Flona do Jamari
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APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO

O RESUMO DO PLANO DE MANEJO e seus complementos são
instrumentos desenvolvidos para estabelecer canais de diálogo
permanentes entre a AMATA e a sociedade, garantindo o envolvimento
prévio e o conhecimento contínuo das populações de entorno, da
sociedade civil e do governo sobre as operações, os impactos e os
planos da organização.
A AMATA é a empresa que faz a ponte entre a floresta e o mercado
consumidor ao disponibilizar madeira certificada, produzida com
responsabilidade socioambiental e garantia de origem. A madeira
AMATA vem de florestas plantadas – de espécies nativas, eucalipto e
pínus – e também do manejo de baixo impacto , pois a empresa acredita
que trabalhar com os diversos tipos de floresta – contínuo florestal – é
um ativo. Dessa forma, oferece ao mercado madeira sólida, serrada e
para processo.

A AMATA utiliza seu Resumo do Plano de Manejo (RPM) como
ferramenta de comunicação com a sociedade - o Plano de Manejo, na
íntegra, também está disponível na seção Biblioteca em nosso website.
A AMATA lançou seu RPM para a operação de Rondônia em 2011 e este
é o oitavo complemento, com resultados de monitoramento em 2018.
Estamos buscando nos aperfeiçoar cada vez mais no modelo de
documento e na forma de comunicar – temos um canal aberto* para
isso e aguardamos suas contribuições.
Reforçando o propósito de substituir madeira de desmatamento ilegal por
madeira com garantia de origem, a operação da AMATA em Rondônia está
focada na colheita de madeira nativa do Brasil através do manejo
sustentável.

Em cada operação, a AMATA vai além do respeito às normas
ambientais. Sua forma de atuar está pautada na sustentabilidade, na
busca pela certificação concedida por instituições independentes e na
obtenção da licença social para operar. Afinal, é preciso gerar valor e
compartilhá-lo com todos os envolvidos: clientes, acionistas,
trabalhadores, fornecedores e moradores das comunidades do entorno
das áreas de manejo.
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*Você pode encontrar nossos contatos na última página desse documento.

INFORMAÇÕES DA ÁREA DE MANEJO FLORESTAL - AMF
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INFORMAÇÕES DA ÁREA DE MANEJO FLORESTAL - AMF

A AMATA tem sua atuação no estado de
Rondônia voltada para o cumprimento da
execução do PMFS – Plano de Manejo
Florestal Sustentável para a UMFIII
(Unidade de Manejo Florestal III), da Flona
do Jamari, aprovado em 28/09/2009,
conforme contrato de concessão firmado
com o SFB em 30/09/2008. Desde então
vem realizando as operações de Manejo
Florestal Sustentável e industrialização de
madeira. Esta atuação vai desde a
realização das operações florestais do
Manejo, de forma sustentável, até a
industrialização e comercialização de
madeira certificada.
A área da Flona Jamari abrange os
municípios de Candeias do Jamari, Itapuã
do Oeste e Cujubim no Estado de
Rondônia. Já a UMFIII está localizada na
parte sudoeste da Flona Jamari e
compreende os municípios de Itapuã do
Oeste, onde está baseada a equipe florestal
e Industrial da AMATA, e Cujubim.
A região é conhecida pela tradição
madeireira e uso de produtos oriundos da
floresta. Neste sentindo a AMATA pretende
incorporar e incentivar as melhores práticas
em suas operações, impactando de forma
positiva o local onde está inserida.

Em números totais, a área da unidade de
manejo sob concessão é de mais de 46 mil
hectares, além de aproximadamente 4 mil
hectares
de
Reserva
Absoluta.
Representando, assim, a gestão de uma
área com aproximadamente 50 mil hectares.
Em termos operacionais a AMATA, desde o
início efetivo de suas atividades na região,
vem adotando as melhores práticas de Manejo
Florestal de Baixo Impacto, onde cada
operação é amparada em procedimentos
atualizados que direcionam cada uma das
ações em campo. As operações realizadas no
manejo se dividem em manuais, como por
exemplo microplanejamento e senso florestal,
passando por atividades semi-mecanizadas,
entre elas corte com motosserra e traçamento
de árvores, até atividades mecanizadas, como
o arraste e transporte de toras. Já em termos
industriais, a AMATA possui uma serraria no
município de Itapuã do Oeste onde realizada o
processamento primário e secundário de toras
provenientes do manejo florestal, além de
secagem da madeira para comercialização, da
qual grande parte é direcionada para o
mercado externo.
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INFORMAÇÕES DA ÁREA DE MANEJO FLORESTAL - AMF

A Flona Jamari possui área de 225.799 ha, conforme mapa descritivo
ao lado, onde também temos o destaque da UMFIII, a qual possui uma
área de 46.184 hectares, além de uma reserva absoluta de 3.860
hectares.
Como etapa inicial do planejamento do Manejo Florestal, tem-se a
subdivisão da unidade de manejo em subáreas, denominadas UPAs
(Unidades de Produção Anual), as quais são destinadas a operação
anual de manejo e, para as quais, anualmente são aprovados os
Planos Operacionais que contemplam os volumes a serem extraídos,
atividades a serem realizadas de infraestrutura, entre outras ações.
O detalhamento das UPAs dentro da UMF esta descrito no mapa na
próxima página.
Neste contexto, é válido ressaltar que no ano de 2017 a AMATA
aprovou junto aos órgãos competentes uma alteração na disposição
das UPAs da UMF III. Com intuito de melhorar a escala de trabalho
anual, algumas UPAs foram redimensionadas para que
compreendessem uma área maior. Pretende-se com esta ação,
garantir maior viabilidade financeira na realização do manejo florestal.
Em 2018 a AMATA realizou a exploração da UPA 11, oitava UPA
explorada até o momento, a qual possui uma área total de 2.456
hectares. O detalhamento de todas as atividades realizadas em 2018
será exposto na sequência deste documento. Para 2019 está prevista
a exploração da UPA 12, a qual possui uma área de 2.445 hectares.
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INFORMAÇÕES DA UNIDADE DE MANEJO FLORESTAL III – UMF III
O mapa abaixo apresenta detalhes da subdivisão da UMF III em UPAs (Unidades de Produção Anual), após revisão aprovada em 2017.
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RESULTADOS DE 2018

PRODUÇÃO
Todo processo produtivo da AMATA é controlado e monitorado. Para isso, temos procedimentos operacionais
e administrativos, sistemas de controle e pessoas dedicadas a essas atividades. Resumimos abaixo os principais
resultados de produção em 2018:

▪ Em relação a UPA 11, explorada em 2018, a AMATA produziu 24.293 m³, resultado de 3.185 árvores colhidas,
distribuídas em 29 espécies. Isso gerou uma densidade de colheita de 17,25 m³/hectare. Deste total, 100% foi
arrastado e traçado pela equipe própria da AMATA.

▪ Tratando-se da operação de transporte de toras, foram transportados 25.562 m³, sendo 2.014 m³ relativos a
UPA 14 e 23.548 m³ relativos a UPA11. O restante do volume será transportado ao longo de 2019.

▪ Além deste resultado, outras atividades foram iniciadas e concluídas durante o ano, das quais destaca-se:
▪ Realização de Censo na UPA 12 e 23, sendo mensuradas 18.523 árvores no total, bem como concluída a
atividade de Microzoneamento para as mesmas.

▪ Já na infraestrutura, as produções mais relevantes em 2018 foram a abertura de 112 pátios para arraste de
toras, distribuídos na UPA 11 e UPA12. Mais 42 km de estradas secundárias nestas mesmas UPAs e um total
de 6 km de estradas principais nas UPAs 12 e 23. Nas estradas principais já existentes foram realizadas
manutenções de rotina.

▪ Foram instaladas 6 Parcelas Permanentes na UPA 11 e as mesmas tiveram sua primeira medição realizada. As
parcelas da UPA 14, UPA 01 E UPA 02 foram remedidas e os dados coletados para monitoramento.

APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO
INFORMAÇÕES DA ÁREA

Em relação a produção Industrial, os principais números de 2018 foram:

▪ Processamento de 11.275 m³ de toras, gerando um volume de 3.267 m³ de Serrado Bruto, entre produto
principal e aproveitamento.
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▪ O rendimento alcançado para produção do produto principal foi de 26%, ou seja, para cada 100 m³ de toras

processadas, 26 m³ de produto principal foi gerado. Viemos em boa evolução ao longo do ano neste quesito.

DE MANEJO FLORESTAL - AMF
RESULTADOS 2018

RESULTADOS DO MONITORAMENTO
DE ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS

RESULTADOS

▪ Na

frente comercial mantivemos a boa evolução de
2017, superamos os desafios encontrados e chegamos
mais consistentes ao fim do ano. Enfrentamos
dificuldades naturais do câmbio, mas também tivemos
excelentes resultados com melhor rendimento na
Faveira-ferro, Angelim-pedra e Cumaru, além de um
ótimo resultado nas vendas de toras, chegando a 17.135
m³, incluindo aprox. 500 m³ de toretes. Atingimos um
resultado de venda de 3.306 m³ de serrados, entre
produtos principais e secundários. Para 2019, o
orçamento base prevê uma venda de 2.921 m³ de
serrados e 10.409 m³ de toras.

▪ Fechamos 2018 com um receita Exmill
de aprox. 10,4 milhões, 33% maior em
relação ao orçamento, mostrando uma
excelente evolução em relação ao ano
de 2017 e o reflexo positivo da nova
subdivisão de UPAs com áreas
maiores. Para 2019 a receita Exmill
prevista é de 8,5 milhões, contudo há
uma
grande
expectativa
para
superarmos esse planejado através de
melhorias na escolha da árvores e
espécies a serem colhidas, onde
buscaremos melhor aproveitamento do
volume disponível.

Volume de Venda Serrados (Principal + Secundário) - m³

3.306

2.921

2018

2019

REAL

PLANEJADO
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RESULTADOS
A Tabela abaixo apresenta os resultados de produção do manejo de todas as UPAs já operadas pela AMATA.

ÁREAS
ÁREA TOTAL DA UPA
ÁREA DE EFETIVA EXPLORAÇÃO

UNIDADES UPA01 UPA02
ha
ha

1.587
1.360

UPA03

UPA04

UPA05

UPA06

UPA14

UPA11

1.946
1.743

1.944
1.633

1.781
1.489

1.927
1.597

1.828
1.572

1.847
1.316

2.456
2.023

128.073
74
31.936
18
99

131.803
81
26.184
16
106

139.803
94
29.632
20
137

109.266
68
17.587
11
67

116.499
74
23.094
15
75

92.736
50
17.156
9
61

122.847
50
26.125
11
63

36.897
21
5.994
3
41

33.775
21
4.167
3
37

31.112
21
4.507
3
28

33.715
21
4.991
3
30

31.987
20
3.065
2
28

27.240
21
3.605
3
25

36.518
18
5.387
3
38

34
34

25
27

25
24

26
25

25
29

22
21

34
31

27.820
16
3.071
2
40
75%

16.700
10
1.782
1
24
49%

19.015
13
2.345
2
28
61%

23.897
15
3.043
2
29
71%

16.640
12
2.067
1
27
52%

21.979
17
2.599
2
22
81%

24.293
12
3.185
2
29
67%

CENSO

VOLUME INVENTARIADO
m³
93.423
DENSIDADE DO INVENTÁRO
m³/ha
69
NÚMERO DE ÁRVORES INVENTARIADAS
UND
27.226
INTENSIDADE DE ÁRVORES DO INVENTÁRIO NUM. ARV/ha
20
NÚMERO DE ESPÉCIES INVENTÁRIADAS
UND
128
PLANO OPERACIONAL ANUAL

VOLUME APROVADO (POA)
DENSIDADE APROVADA
NÚMERO DE ÁRVORES APROVADAS
INTENSIDADE DE ARVORES APROVADAS
NÚMERO DE ESPÉCIES APROVADAS

m³
29.159
m³/ha
21
UND
7.090
NUM. ARV/ha
5
UND
43

ESTRADAS

ESTRADAS E PÁTIOS - PLANEJADO
ESTRADAS E PÁTIOS - EXECUTADOS

ha
ha

25
24

COLHEITA

VOLUME COLHIDO
DENSIDADE DE COLHEITA
NÚMERO DE ÁRVORES COLHIDAS
INTENSIDADE DA COLHEITA
NÚMERO DE ESPÉCIES COLHIDAS
VOLUME EM RELAÇÃO AO APROVADO

m³
19.544
m³/ha
14
UND
2.954
NUM. ARV/ha
2
UND
40
%
67%
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RESULTADO FINANCEIRO

CUSTO DA TORA NA SERRARIA

R$/m³

316

244

273

222

200

209

202

200
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RESULTADOS
O quadro abaixo apresenta o resumo das informações relativas aos recursos humanos utilizados para atingir as produções de Manejo e Indústria.

ÁREAS

UNIDADES

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

NÚMERO TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
FLORESTA
INDÚSTRIA
HOMENS
MULHERES
ACIDENTES
NÚMERO DE ACIDENTES C/ AFASTAMENTO
FLORESTA
INDÚSTRIA
NÚMERO DE ACIDENTES S/ AFASTAMENTO
FLORESTA
INDÚSTRIA
TURNOVER
TURNOVER ATIVO
FLORESTA
INDÚSTRIA
TURNOVER PASSIVO
FLORESTA
INDÚSTRIA
CONTRATAÇÕES LOCAIS
CONTRATAÇÕES LOCAIS

UNI
UNI
UNI
UNI
UNI

79
30
49
67
12

2017
72
27
45
58
14

2018
48
14
34
42
6

1
1
0
1
0

29
29
0
29
0

78
28
50
70
8

87
30
57
77
10

80
30
50
70
10

84
32
52
70
14

UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI

2
1
1
5
2
3

1
0
1
27
19
8

1
1
0
62
29
33

0
0
0
16
4
12

0
0
0
10
2
8

1
0
1
7
3
4

0
0
0
4
3
1

UNI
UNI
UNI
UNI
UNI
UNI

8,10%
6,50%
1,60%
6,60%
4,90%
1,60%

10,00%
3,90%
6,10%
0,80%
0,20%
0,60%

8,23%
1,69%
6,54%
1,93%
0,31%
1,62%

4,98%
0,94%
4,04%
1,85%
0,88%
0,97%

5,22%
2,49%
2,73%
0,72%
0,00%
0,72%

2,60%
1,26%
1,34%
0,09%
0,00%
0,09%

8,00%
5,00%
3,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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RESULTADOS DO MONITORAMENTO DE ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS

IMPACTOS AMBIENTAIS
Metodologia

IMPACTOS
RELACIONADOS

ASPECTOS
SIGNIFICANTES

A
avaliação
de
impactos
ambientais da AMATA é um
instrumento preventivo, que tem
como objetivo identificar as
consequências ambientais da
operação,
identificando
as
possíveis interações entre as
atividades operacionais e os
elementos do meio ambiente.
Para construção da matriz, as
atividades
relacionadas
às
operações da AMATA são
listadas. Um grupo multidisciplinar
identifica os aspectos relacionados
a cada atividade e aponta os
possíveis impactos ocasionados
por eles.

Com base nessa análise, foi
estabelecida uma estratégia de
monitoramento
para
acompanhar esses possíveis
impactos
e medidas
de
prevenção e mitigação dos
mesmos.
Os
impactos
identificados são agrupados
de
acordo
com
a sua
influência: no meio físico (água
e solo) e no meio biótico (flora e
fauna).
A
partir
desse
agrupamento,
as
atividades
operacionais são avaliadas em
campo
com
fichas
de
monitoramento específicas. O
esquema do monitoramento de
impactos
ambientais
está
ilustrado na figura ao lado.

MEIO FÍSICO

MATRIZ DE
ASPECTOS E
IMPACTOS

ÁGUA

MEIO BIÓTICO

SOLO

FLORA

FAUNA

ATIVIDADES
RELACIONADAS

MONIT. A

MONIT. B

MONIT. C

APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO
INFORMAÇÕES DA ÁREA
DE MANEJO FLORESTAL - AMF
RESULTADOS 2018

RESULTADOS
RESULTADOS DO MONITORAMENTO
DE ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS

15

IMPACTOS AMBIENTAIS

As atividades de abertura de pátios e estradas foram identificados como as atividades de maior potencial de impacto nessa fase da operação.
Para cada impacto identificado foram estabelecidas medidas de prevenção e mitigação conforme exemplo abaixo.

EXEMPLOS DE POSSIVEIS IMPACTOS
NEGATIVOS IDENTIFICADOS

Impactos sobre a fauna

O QUE FAZEMOS PARA MITIGAR/PREVENIR?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impactos sobre a flora

•
•
•

Avaliação da presença de ninhos ou tocas antes do corte de uma árvore;
Planejamento viário evitando árvores com ninhos ou tocas;
Manutenção das áreas de APP como corredores de fauna;
Manutenção das áreas de AAVC como potenciais abrigos para fauna;
Controle de acesso a UMF III para evitar caça e pesca;
Monitoramento interno para evitar e coibir caça e pesca;
Instalação de placas educativas e proibitivas de caça e pesca dentro da UMF III;
Planejamento dos ramais de arraste, buscando danificar o mínimo possível a vegetação;
Os pátios são planejados de modo a reduzir a distância de arraste e, consequentemente, o número
destes;
As equipes de colheita recebem treinamentos em exploração de impacto reduzido, e sempre que
ocorrem novas contratações de colaboradores, estes também recebem capacitação técnica;
As árvores são seccionadas em toras para facilitar o arraste e diminuir os danos causados à
vegetação;
Nos dias chuvosos e com ventos fortes a exploração é ser evitada, pois a friabilidade do solo deixa
a floresta mais vulnerável à queda das árvores;
Realização dos cortes de cipós pelo menos um ano antes da exploração, evitando a formação de
clareiras muito grandes, o que permite uma recuperação mais rápida da floresta.
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Caso queira consultar a lista completa de impactos e medidas de mitigação e prevenção, entre em contato com um dos nossos canais de
comunicação.

RESULTADOS DO MONITORAMENTO E AÇÕES CORRETIVAS

Em 2018 as notas ambientais
operacionais, que medem o quanto as
atividades da empresa causaram
impactos ambientais refletiram a boa
qualidade operacional do manejo.

Além das rondas de integridade e
relacionamento com vizinhos, foram
feitos monitoramentos por imagem de
satélite (NDVI).
O monitoramento por NDVI indicou
alteração na vegetação causada por
atividades de extração ilegal, o que
resultou, por parte da AMATA, em todas
as ações legais e jurídicas cabíveis para
conter as atividades ilegais.
A AMATA reforça seu compromisso e
responsabilidade com a preservação da
floresta nativa em pé por meio da
atividade de concessão florestal como
forma de valorizar economicamente sua
sobrevivência e expansão e está
construindo em conjunto com a
sociedade ferramentas, processos e
metodologias que possam coibir a
extração e o consumo de madeira ilegal
no Brasil.
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Biodiversidade | FLORA

A riqueza da biodiversidade da Floresta Amazônica pode ser
dimensionada na avaliação de que em cada hectare de floresta se estima
a presença de 150 espécies de árvores, correspondendo a uma biomassa
média total de 300 ton/ha.
A grande diversidade de plantas da Amazônia, com frutificação distribuída
durante todo ano, fornece alimento de forma continua e equilibrada,
proteção à fauna, contribuindo assim para seu desenvolvimento.
Na floresta da macro região da FLONA Jamari prevalece a Floresta
Ombrófila Aberta Submontana, com faciações da Floresta Ombrófila
Densa Submontana, que podem apresentar-se com predominância de
palmeiras ou cipós.
Na Flona também ocorrem algumas espécies que possuem distribuição
restrita, como a Cocoloba-de-folha-grande (Coccoloba sp.), que possui a
maior folha entre as dicotiledôneas do Brasil, e a Mungubarana
(Huberodendron swietenoides), que provavelmente é endêmica da Bacia
do Rio Madeira.
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Biodiversidade | FAUNA

Segundo SEDAM (2002), a vida selvagem do Estado de Rondônia
se caracteriza como uma das mais ricas e representativas do
Brasil. Isto se deve a sua grande variedade de solos e florestas,
além da presença de serras e áreas extensas de cerrados e
campos, o que possibilita a presença de ambientes diversos com
grande diversidade de fauna.

Conforme resultados do AER e alguns relatos de moradores da
região, observou-se a ocorrência de 39 espécies de mamíferos,
distribuídas em 17 famílias diferentes.
Os levantamentos de avifauna realizados detectaram a presença
de 151 espécies de aves, distribuídas em 43 famílias diferentes.
Dentre estas espécies, o Araçari-de-nuca-vermelha (Pteroglossus
bitorquatus) consta da lista nacional das espécies de aves da fauna
brasileira ameaçadas de extinção, sendo indicada como espécie
vulnerável.
Segue abaixo espécies que já foram avistadas com algum grau de
ameaça:
Nome Científico
Tinamus guttatus
Odontophorus gujanensis
Harpia harpyja
Pteroglossus bitorquatus
Thamnophilus nigrocinereus
Deconychura longicauda
Tinamus tao
Patagioenas subvinacea
Pyrrhura perlata
Hemitriccus furcatus

Nome Comum
Inhambu-galinha
Uru-corcovado
Gavião-real
Araçari-de-nuca-vermelha
Choca-preta-e-cinza
Arapaçu-rabudo
Azulona
Pomba-bota-fogo
Tiriba-d-barriga-escarlate
Papa-mosca

VU: Vulnerável; NT: Quase Ameaçado

Grau de Ameaça
(IUCN)
NT
NT
NT
NT
NT
NT
VU
VU
VU
VU
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Biodiversidade | FAUNA

O monitoramento de fauna é baseado em duas estratégias básicas:
monitoramento interno de espécies bio-indicadoras e parcerias com
empresas privadas e instituições de conservação e pesquisa.
O monitoramento interno é feito por avistamento, realizado diariamente
por todos os envolvidos na operação e registrado em fichas
específicas.
Continuamos com as parcerias de pesquisa, em destaque com a
Universidade de Sheffield, da Inglaterra, que está auxiliando a AMATA
a ter mais conhecimento sobre a biodiversidade da UMFIII e aprimorar
cada vez mais as nossas técnicas de manejo.
Ao longo do período de 2011 a 2018 o avistamento de fauna durante
as operações florestais na UMF III registrou 821 avistamentos.
Observa-se que o grupo dos mamíferos é o grupo com maior
ocorrência por meio da metodologia de avistamento.

Numero de avistamentos ao longo dos anos
821
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IMPACTOS SOCIAIS

Identificação de impactos

Em 2018 aplicamos a mesma metodologia de classificação de
impactos ambientais para as questões sociais. Identificamos ao todo
14 impactos sociais que poderiam ocorrer em função das atividades
da AMATA, sendo que 10 são potencialmente negativos e 4 positivos.
Prevenção
de Incêndio
20%

POTENCIAIS IMPACTOS SOCIAIS
Degradação de ruas e estradas

Recuo de

Restrição de acesso a FLONA devido a regras operacionais e legais Plantio
Danos à rede elétrica pelo transporte

20%

Risco de
Acidente
de Trânsito
60%

Lançamento de poeira em comunidades
Atropelamento de pessoas e animais domésticos
Interrupção de Estradas por Queda de Carga
Danos a patrimônio individual e coletivo

Desemprego Sazonal
Produção excessiva de Ruído
Êxodo Rural

APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO
INFORMAÇÕES DA ÁREA

Apoio técnico a comunidades
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Melhoria da capacidade técnica dos colaboradores
RESULTADOS 2018

Geração de Empregos locais
Treinamento e melhoria técnica dos moradores das comunidades
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IMPACTOS SOCIAIS

Para cada um dos impactos negativos identificados definimos medidas de prevenção e mitigação. No caso de impactos positivos, potencialização.
Abaixo, alguns exemplos:
EXEMPLOS DE POSSÍVEIS IMPACTOS NEGATIVOS
IDENTIFICADOS

Degradação de ruas e estradas

Restrição de acesso a FLONA devido a regras
operacionais e legais

Danos à rede elétrica Pelo Transporte

EXEMPLOS DE POSSÍVEIS IMPACTOS POSITIVOS
IDENTIFICADOS
Geração de Empregos locais
Melhoria da capacidade técnica dos colaboradores
Treinamento e melhoria técnica dos moradores das
comunidades

O QUE FAZEMOS PARA MITIGAR/PREVENIR?
* Mapeamento e monitoramento das comunidades;
* Monitoramento e visitas constantes nas comunidades;
* Divulgação dos canais de diálogo e reclamação;
* Planejamento
de Manutenção e Utilização de Estradas;
Prevenção
* Comunicar comunidades
de Incêndio e moradores quando alguma operação poderá trazer riscos ou impactos para
20%
o local;
* Evitar tráfego em períodos de chuva intensa em estradas de terra utilizadas pelas comunidades;
* Contribuição na manutenção de estradas degradadas;
Risco de
* Sinalização de Estradas utilizadas pela
Amata;
Acidente
Recuo
Trânsito
* Parceria
comde
prefeituras, quandode
aplicável;
Plantio
* Identificar
nas comunidades pessoas60%
que praticam ou gostariam de praticar atividades extrativistas na
20%
UMFIII e cadastrá-las;
* Treinar as pessoas interessadas e garantir o acesso regulado das mesmas à UMFIII

O QUE FAZEMOS PARA POTENCIALIZAR?
APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO

* Meta para contratação nos municípios de influência;
* Meta para contratação nas comunidades rurais do entorno;
* Promoção de cursos e treinamentos para os colaboradores;
* Parcerias com ONG's e outras instituições;
* Promoção de cursos e treinamentos para os moradores das comunidades de influência;
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Caso queira consultar a lista completa de impactos e medidas de mitigação e prevenção, entre em contato com nossos canais de comunicação.

IMPACTOS SOCIAIS

NOTIFICAÇÕES DE IMPACTOS
A metodologia da AMATA visa o engajamento das
partes interessadas, o que significa identificar as
vocações e oportunidades de atuação que possam
gerar resultados positivos para todas as partes;
antecipar demandas, queixas e reclamações que
possam prejudicar o relacionamento com a
sociedade local; estabelecer parcerias com
instituições públicas e
organizações não
governamentais para fortalecer a responsabilidades
dos atores sociais.
Para isso, a AMATA visita periodicamente todas as
comunidades do entorno da UMF III, procurando
entender se suas atividades estão causando
impacto, e como podemos atuar para mitiga-los e
preveni-los no futuro.

Prevenção
de Incêndio
20%

Recuo de
Plantio
20%

Risco de
Acidente
de Trânsito
60%

Em 2018, foram realizadas visitas mensais com esse
objetivo em todas as comunidades em área de
influencia.
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PROJETOS SOCIAIS

COLETA DE PRODUTOS NÃO-MADEIREIROS
Para as comunidades rurais as florestas
possuem
um
valor
essencial
para
a
sobrevivência, pois é do extrativismo que muitas
famílias se sustentam em algumas épocas do
ano.
A Amata já elaborou um Plano de Manejo para
extração de Açaí e Castanha do Brasil. A
colheita, o beneficiamento e o consumo desses
dois produtos florestais representam atividades
importantes localmente, tanto do ponto de vista
cultural, como também social e econômico,
mesmo que ainda impere a difusão e prática da
agricultura e a pecuária convencional na região.

Prevenção
de Incêndio
20%

Recuo de
Plantio
20%

Risco de
Acidente
de Trânsito
60%

Estima-se um potencial de produção anual de
12,6 toneladas de açaí por ano e para a castanha
do Brasil esse numero pode chegar até 16,8
toneladas.
Por hora a Amata já capacitou mais de 50
pessoas para realizar a extração dos produtos de
maneira sustentável e segura. Toda a renda
gerada pela coleta dos produtos fica para os
extrativistas.
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PROJETOS SOCIAIS

AGRICULTURA FAMILIAR
O projeto de agricultura familiar nasceu por
uma iniciativa socioambiental em Rondônia.
O projeto tem como objetivo a destinação
alternativa de resíduos madeireiros da
indústria, com consequente geração de
emprego e renda.
Ele se inicia com a agente socioambiental,
que conversa com os agricultores familiares
das comunidades locais e identifica aqueles
que podem fazer uso dos resíduos da
serraria.

Prevenção
de Incêndio
20%

Risco de
Acidente
de Trânsito
60%

Assim, os resíduos que seriam queimados
no forno são encaminhados para as hortas,
para uso no substrato ou para uso estrutural.
Em uma segunda etapa, a agente
socioambiental faz a ponte entre os
agricultores locais e a cozinha da AMATA,
para que estes possam se tornar novos
fornecedores e incrementar o nosso
cardápio no campo, com alimentos
saudáveis e garantia de origem.
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PARCERIAS DE PESQUISA

Buscando aprimorar conhecimentos e
práticas voltados ao manejo florestal na
Amazônia e garantir excelência operacional,
a AMATA firmou parcerias com instituições
de
pesquisa
e
organizações
não
governamentais, como IFT (Instituto de
Florestas Tropicais) e FUNTAC (Fundação
tecnológica do estado do Acre), UNIR
(Universidade Federal de Rondônia) e
Sheffield University.
O IFT é hoje referência no Brasil e no
exterior como um centro de excelência para
o treinamento e a capacitação de
profissionais voltados ao manejo sustentável
de florestas nativa.

Com a Universidade de Sheffield a Amata
tem uma parceria para estudar os impactos
do manejo florestal em diversos níveis da
flora e da fauna. Os estudos desenvolvidos
na UMF III serão comparados com inúmeros
outros conduzidos no mundo em outras
operações de manejo florestal.
Prevenção
de Incêndio
20%

Os pesquisadores da UFPR, por sua vez,
estão pesquisando sobre carbono nas
espécies nativas, equações de volume e
outros temas da área. A AMATA organiza e
recebe
frequentemente
visitas
da
comunidade e de pesquisadores na floresta.
Todo ano a UFPR trás um grupo de
estudantes de Engenharia Florestal para
aprender com nosso manejo.

Risco de
Acidente
de Trânsito
60%

A FUNTAC hoje é referencia em Manejo
florestal no modelo digital no Brasil,
juntamente com apoio de pesquisadores da
EMBRAPA esta fundação apresenta as
melhores praticas neste tipo de manejo de
precisão.
A parceria com a UNIR (Universidade
Federal de Rondônia), visa envolver alunos
de graduação e pós-graduação para
desenvolver pesquisas no que toca a
regeneração da floresta manejada.
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AREAS DE ALTO VALOR DE CONSERVAÇÃO (AAVC)
A AMATA conduziu em 2018 uma Avaliação acerca da presença de Áreas de Alto Valor de Conservação e chegou a seguinte conclusão:
Ecossistema (tipo 3): . Foi identificado pelo PMUC da Flona a presença de afloramentos rochosos de Granitos Rondonianos, e uma vez que este tipo
de ambiente resguarda um grande potencial de ocorrência de endemismo ou de populações de alto nível de diferenciação genética, estas áreas foram
classificadas como de Alto Valor de Conservação, mapeadas e protegidas ao longo da execução do PMFS da UMF III. Foram identificados 965,37
hectares de ocorrência de áreas com afloramentos rochosos de granitos rondonianos que já estão classificados como áreas de alto valor de
conservação.
Abaixo estão listadas as medidas de proteção
para garantir a integridade dessas AAVCs:
• Estabelecimento de um buffer “de atenção”
operacional de 30m ao redor dos
afloramentos rochosos nos mapas de
colheita para garantir a integridade das
áreas;
• Indicação nos mapas de abertura de
estradas secundárias e de corte, a presença
dos
afloramentos
para
subsidiar
o
planejamento de abertura de estradas e
ramais de arraste bem como o corte
evitando-se estas áreas;
• Avaliação criteriosa durante a atividade de
microzoneamento para identificação de
possíveis áreas de afloramento não
identificadas por imagem de satélite;
• Execução do plano de Integridade da UMFIII;
APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO

Em 2018, o monitoramento indicou atividades
de extração madeireira ilegal mapeadas no
entorno de alguns afloramentos. A ocorrência
das atividades ilegais foi devidamente
comunicada aos órgãos de fiscalização.
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GESTÃO DE RELACIONAMENTO SOCIAL

Após o mapeamento e o início de diálogo ativo com as comunidades
localizadas na área de influência da AMATA, , iniciamos em 2012 as análises
das informações coletadas para desenvolver programas, ações e projetos
sociais que busquem o valor compartilhado, isto é, estejam relacionados às
atividades da empresa, e, ao mesmo tempo, tenham valor para a
comunidade local. As estratégias de ação definidas foram:
• Priorização de Contratação Rural: em 2018, em média, 98% dos
colaboradores foram contratados dentro dos municípios de influência da
AMATA sendo que ao menos 10% foram contratados em comunidades de
influência.
• Priorização de Fornecedores Locais: em 2018, 55% das aquisições de
serviços e produtos foram realizadas nos municípios de influência da
AMATA, gerando um valor de aproximadamente 2,5 milhões de reais.

SEDE AMATA

FRENTE INTERNA

Treinamentos

Prevenção
e combate
a incêndios

Atende as necessidades
dos colaboradores diretos
ou terceirizados

Primeiros
socorros

Segurança
do trabalho
Corte para os
motosserristas

Políticas de recursos
humanos e gestão
trabalhista padronizadas

FRENTE EXTERNA
Promove a integração
das comunidades locais
na cadeia de geração
de valor da AMATA

1a fase:
Conhecer, dialogar
e prevenir impactos

Auditorias internas,
monitoramentos,
diálogo constante

2a fase:
Analisar, agir
e avaliar

Programa de
Gestão Social

APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO
Valor compartilhado
entre AMATA e
comunidades locais
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DIÁLOGO ABERTO

A AMATA incentiva a participação de todas as partes afetadas e interessadas pela
sua operação em relação à sua conduta na região e reconhece a importância de
manter o diálogo sempre aberto com as pessoas, para envolvimento contínuo,
esclarecimento de dúvidas e sugestões de melhoria. Para isso, além do Agente
Socioambiental, conta com alguns canais de relacionamento:

Site: www.amatabrasil.com.br
E-mail:
comunicacao@amatabrasil.com.br
OUVIDORIA
0800 883 0652
ouvidoria@amatabrasil.com.br
AMATA Rondônia
Itapuã do Oeste
Telefone: +55 69 3231-2220
Endereço:
Flona do Jamari BR 364
Km 573,5
Itapuã do Oeste, Rondônia

AMATA Matriz
São Paulo
Telefone: 55 11 3054-3557 Rua
Funchal, 263 - Sala 173 - Vila
Olímpia
São Paulo/SP - CEP:
04551-060

30

Agradecemos os colaboradores da AMATA que cederam as suas fotos para ilustrar esse material.

