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RESULTADOS 2020
RESULTADOS DO MONITORAMENTO

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 pinus - pois a
empresa acredita que trabalhar com os diversos tipos de floresta – contínuo
florestal – é um ativo. Dessa forma, oferece ao mercado madeira para
serraria e processo em geral.
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.
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 do Mato Grosso do Sul em 2013 e
este é o sétimo complemento, contendo os resultados de monitoramento em
2020. 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 no Mato Grosso do Sul está focada
no plantio de eucalipto, por meio do manejo voltado para produção de madeira de
processo a partir da colheita da floresta entre 6 e 8 anos de idade. Desta forma, o
projeto garante a produção e comercialização constante e sustentável da espécie
escolhida, o que gera benefícios e garante a viabilidade econômica dos plantios.
CERTIFICAÇÕES
Acreditamos que a sociedade e o mercado reconhecem e valorizam o compromisso
de uma organização em adotar certificações auditadas por instituições
independentes.
Somos signatários da “Política para associações de organizações com FSC®”, que
visa garantir que a madeira seja proveniente de um processo de manejo com gestão
ambientalmente adequada, socialmente justa e viável do ponto de vista econômico.
A nossa produção atende a todos os critérios estabelecidos pelo FSC®.

FSC® - Forest Stewardship Council ® | Código de Licença: C-123250

* Você pode encontrar nossos contatos na última página deste documento
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Na Operação do Mato Grosso do Sul, os
principais objetivos da realização do
projeto são: o plantio de espécies
exóticas, predominantemente do gênero
eucalipto, em áreas anteriormente
utilizadas como pasto, gerando benefícios
e garantindo a viabilidade econômica do
projeto.
Com o plantio de eucalipto, a AMATA
buscou ampliar o portfólio de produtos e
consolidar a base do seu modelo de
negócio. Alinhado com a estratégia
original da empresa, essa operação tem
imensa importância no contínuo florestal.
A AMATA planejou, inicialmente, a adoção
de um manejo visando o uso múltiplo da
madeira, com sua produção oferecendo
matéria-prima para o mercado de madeira
sólida e direcionando de forma
estratégica parte da colheita para
produção de madeira para energia e
celulose.
Inicialmente foram adotados dois
sistemas de manejo, o Ciclo Longo, com
foco na produção de toras para
processamento
mecânico
em
serraria/laminação em regime de múltiplo
uso e o Ciclo Curto com

com objetivo de produção de madeira
apenas para processo (energia, celulose,
painéis).
Em 2017, após uma revisão dos manejos
adotados, foi iniciado um novo modelo,
denominado
Ciclo
Único.
As
implantações, a partir deste momento,
seguiram
este
formato,
visando
flexibilidade para a decisão quanto ao
regime de manejo das áreas.
Apesar de um planejamento inicial
considerando parte das áreas com
desbaste e um corte raso somente
próximo dos 15 anos, em 2018, após uma
análise detalhada do mercado e
perspectivas futuras na região, uma nova
revisão do plano de longo prazo foi
realizada, retirando todos os desbastes
previstos e adotando um regime único de
corte raso entre o 6º e 8º ano para 100%
das áreas. Essa estratégia se mantém até
o presente momento e 100% do primeiro
ciclo já está vendido em pé, tendo a
colheita
iniciado
em
2020
sob
responsabilidade da compradora.
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As propriedades da AMATA no estado do Mato Grosso do Sul se situam
entre os municípios de Água Clara e Três Lagoas. Composta por 5
fazendas (Embay, Timbaí, Mata Verde, Santa Isabel do Rio Bonito e Santa
Vitória), a operação no estado possui uma área total de 22.809 hectares.
As tabelas abaixo apresentam a distribuição do uso do solo nas
propriedades, assim como a situação legal em cada uma delas.
Fazenda
Embay
Timbaí
Mata Verde
Santa Izabel
Santa Vitória
Total

Área útil
4.415
822
2.581
4.496
550
12.864

APP
1.030
136
776
1.755
290
3.987

DE ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS

Outros Área Total
2.428
7.874
624
1.582
185
3.542
2.426
8.677
295
1.135
5.959
22.809

Fazenda

Município

Situação Legal

Embay

Três Lagoas

Parceria

Timbaí

Três Lagoas

Parceria

Mata Verde

Três Lagoas

Arrendamento

Santa Izabel

Três Lagoas/Água Clara

Arrendamento

Santa Vitória

Três Lagoas

Arrendamento
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O mapa abaixo apresenta a localização das cinco fazendas na operação do Mato Grosso do Sul.

RESULTADOS 2020
RESULTADOS DO MONITORAMENTO
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COVID-19 E A NOVA ROTINA NA AMATA

INFORMAÇÕES DA ÁREA
DE MANEJO FLORESTAL - AMF
RESULTADOS 2020
RESULTADOS DO MONITORAMENTO

Em meados do mês de março de 2020, a vida da população brasileira
sofreu mudanças radicais. Um vírus desconhecido espalhou-se pelo
mundo, o que deu início a uma pandemia, e nos colocou em uma
realidade de convivência diferente e cuidados de higiene essenciais.
Rapidamente, tivemos que nos adaptar a uma nova rotina, composta
por medidas de prevenção e combate à doença infecciosa
causada pelo novo coronavírus, que passou a ser chamada de COVID19.

DDS com foco na prevenção da Covid-19
O DDS – Diálogo Diário de Segurança - passou a contar com
temas de prevenção da COVID-19.

Tendo a SEGURANÇA como um dos nossos pilares de valor,
implantamos diversas ações voltadas para a conscientização,
mitigação e prevenção da Covid-19, as quais detalhamos a seguir:

Aumento da frota de ônibus e vans
Aumentamos a frota de ônibus e vans nas operações a fim de
garantir o distanciamento dos colaboradores no trajeto casa x
trabalho.

Comitê de monitoramento da COVID-19
Composto pelas lideranças da AMATA, foi criado para discussão
dos temas relacionados a Covid-19 e rápida tomada de decisão.
Afastamento do grupo de risco
O grupo de risco foi afastado das atividades de maneira integral e
sem prejuízo dos salários.
Teletrabalho
O regime de teletrabalho foi implantado para as posições
administrativas.
Máscaras
Distribuímos máscaras para todos os colaboradores, assim como
orientamos quanto ao cuidado no manuseio, troca segura e lavagem.

DE ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS

Reforço de higienização
Além de reforçar a limpeza nos espaços, veículos e
maquinário, aumentamos a disponibilidade de álcool em gel e
produtos sanitizantes em todas as frentes de trabalho.

Apoio aos postos de saúde locais e prefeitura
Diante da escassez de EPIs (Equipamento de Proteção
Individual) e álcool em gel em toda região, promovemos
doações nos postos de saúde locais e prefeitura para suprir as
necessidades de tratamento e prevenção da Covid-19.

Comunicação e engajamento
Planejamos pautas de comunicação interna e engajamos
nossas equipes ao longo de todo o período de pandemia,
reforçando as orientações de segurança e o nosso protocolo
interno na prevenção da Covid-19.
Além disso, implantamos a comunicação visual voltada para
as ações de prevenção da Covid-19 no campo e escritório.
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INFORMAÇÕES DA ÁREA
DE MANEJO FLORESTAL - AMF
RESULTADOS 2020

Todo processo produtivo da AMATA é controlado e
monitorado. Para isso, temos procedimentos, sistemas de
controle e pessoas dedicadas a essas atividades. Resumimos
abaixo os principais resultados de produção em 2020:
SILVICULTURA
▪ Em 2020, a silvicultura esteve voltada para a manutenção
de nossos plantios, considerando principalmente o
controle de pragas e mato competição;
▪ O cronograma de atividades proposto para o ano foi
cumprido. Em relação ao combate às formigas, deu-se
continuidade ao plano de melhoria estabelecido em 2017 e
foram operados mais de 9 mil hectares dispostos entre
combate pós-plantio e pré-corte. O combate pré-corte faz
parte da prescrição de reforma e condução, assim como a
aplicação de calcário que também foi realizada pensando
no próximo ciclo ou rotação. Para o calcário foram
concluídos mais 3,3 mil hectares no ano;

▪ A prescrição de reforma e condução, mencionadas, foram
construídas ao longo de 2019 e passaram por pequenas
melhorias ao longo de 2020. A previsão é que 80% da área
colhida seja conduzida e 20% passe por uma reforma;
▪ Ainda em 2020, seguindo o Plano de Integridade Florestal,
detectamos o ataque de percevejos bronzeados
(Thaumastocoris peregrinus) em parte dos plantios. Após
identificação do problema definimos como ação a
aplicação aérea de inseticida em aproximadamente 2,6 mil
hectares;

RESULTADOS DO MONITORAMENTO

2,1

DE ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS

COLHEITA
▪ O foco em 2020 esteve voltado para o monitoramento
da colheita em nossas áreas. As florestas foram
vendidas em pé em 2018 e a operação de colheita foi
iniciada pela empresa compradora em 2020. Foram
atingidos 3,9 mil hectares de áreas colhidas,
concentrados nas fazendas Embay, Timbaí e Santa
Vitória. O volume total atingido foi de 1,2 milhão de m³.
ESTRADAS E ACEIROS
▪ Em relação a infraestrutura interna, realizamos a
manutenção de 485 km de estradas principais e
secundárias; e a reforma de 408 minicurvas.
QUALIDADE
▪ Além do monitoramento de qualidade da Silvicultura, já
bem estabelecido, em 2020 passamos também a
realizar o monitoramento de qualidade da Colheita,
avaliando indicadores importantes para a condução da
floresta. Realizamos mais de 230 amostras entre áreas
de silvicultura e colheita e as notas médias, para ambas,
ficaram acima de 9, confirmando o compromisso com a
excelência operacional.
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Em 2020 a AMATA realizou o Inventário Florestal Contínuo (IFC) e auditou o
Inventário Florestal Pré-corte (IPC), realizado pela empresa compradora da
floresta. Considerando ambos os inventários, 100% da área foi monitorada, ou
seja, 12,9 mil hectares de plantio, sendo 3,9 mil ha de área de IPC e 8,9 mil de
IFC.
Os resultados do Inventário Pré-corte foram validados e ficaram muito próximos
aos valores previstos em nosso plano de longo prazo. Com um volume
ligeiramente superior ao esperado, a receita planejada pela venda em pé da
madeira foi superada no ano de 2020.

Considerando os valores de IMA* do IPC, na idade de corte, e projetando
o IMA das áreas mais jovens para 7 anos, a partir dos dados do IFC,
chegaríamos aos 7 anos com um IMA médio entre 39 e 48 m³/ha/ano
para todo o projeto da AMATA no Mato Grosso do Sul. No gráfico abaixo
temos a curva média de produtividade da região, considerando apenas
produtores independentes, onde é possível visualizar o excelente
resultado do manejo nas produtividades esperadas para as fazendas.

RESULTADOS DO MONITORAMENTO

DE ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS

*IMA: Incremento Médio Anual, indicador de crescimento da floresta
medido em m³/ha/ano.

Produtividade média esperada aos 7 anos a partir dos dados de Inventário de 2020
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O quadro abaixo apresenta o resumo das informações relativas aos recursos humanos utilizados para atingir as produções apresentadas.

INDICADORES

DE ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS

UNIDADE

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

UND

44

144

66

108

37

10

10

12

PRÓPRIOS

%

6%

38%

42%

47%

27%

100%

100%

100%

TERCEIROS

%

94%

62%

58%

53%

73%

0%

0%

0%

HOMENS

UND

31

141

64

106

36

10

10

10

MULHERES

UND

13

3

2

2

1

0

0

2

NÚMERO DE ACIDENTES COM AFASTAMENTO

UND

-

-

-

-

NÚMERO DE ACIDENTES SEM AFASTAMENTO

UND

1

0

1

-

-

TURN OVER ATIVO

%

1,88%

6,00%

16,00%

4,60%

2,66%

0,00%

0,91%

0,75%

TURN OVER PASSIVO

%

1,83%

0,60%

1,26%

0,86%

0,00%

0,00%

0,83%

0,92%

CONTRATAÇÕES LOCAIS

%

26%

51%

82%

98%

97%

100%

90%

87%

RESULTADO PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES

%

-

-

71%

64%

81%

93%

NA*

NA*

NÚMERO TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

ACIDENTES
-

1

-

2

-

-

TURN OVER

CONTRATAÇÕES

*Em 2019 e 2020, não houve pesquisa de satisfação. A análise para reestruturação do processo e ferramenta foi interrompida e será retomada
em 2021.

DESTAQUE: Em Agosto/2020 a AMATA MS comemorou 2.000 dias (+ de 5 anos) sem acidentes com afastamento.
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METODOLOGIA

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.

IMPACTOS RELACIONADOS

MEIO FÍSICO

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, de forma
impressa ou digital, neste último caso, através de formulários na
plataforma do Kobo.
Os resultados são consolidados em bancos de dados e abastecem
nossos indicadores, seja em painel BI ou diretamente na ferramenta de
controle do PIM (Plano integrado de Monitoramento).

MATRIZ DE
ASPECTOS E
IMPACTOS

ÁGUA

MEIO BIÓTICO

SOLO

FLORA

FAUNA

ATIVIDADES
RELACIONADAS

MONIT. A

MONIT. B

MONIT. C

RESULTADOS
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RESULTADOS 2020
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O uso de máquinas pesadas e a disposição de substâncias químicas no solo (utilização de substâncias químicas: adubos e agroquímicos) 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 possíveis impactos negativos identificados

Contaminação de Solo e Água

Indução de Processos Erosivos

Atropelamento de Fauna

Danos a Áreas de Vegetação Natural

DE ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS

O que fazemos para mitiga/prevenir?

* Manutenção de Máquinas e Equipamentos;
* Check-list de Máquinas e Equipamentos;
* Aferição de dosadores de químicos;
* Monitoramento Hidrológico;
* Kits de emergência ambiental
* Penalização de nota de qualidade em atividades com dano ambiental;
* Planejamento de estradas;
* Construção de saídas d'água e manutenção de Mini Curvas;
* Limitação da velocidade de tráfego de máquinas e veículos;
* Orientação constante a colaboradores;
* Planejamento de Estradas;
* Construção e manutenção de estradas e aceiros;
* Mapeamento e delimitação de áreas naturais;
* Monitoramento de integridade.

Caso queira consultar a lista completa de impactos e medidas de mitigação e prevenção, entre em contato com um dos nossos canais de comunicação.

Em 2020 as notas ambientais operacionais, que verificam a existência e o nível de impactos ambientais causados pela operação, foram sempre
acima da média, o que significa que não foram identificados impactos em relação as atividades executadas de silvicultura e colheita
florestal (empresa compradora da floresta).
16
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INTEGRIDADE DA FLORESTA
Além dos monitoramentos in loco, são realizados anualmente os
monitoramentos através de imagens de satélite para avaliação de
integridade dos plantios e áreas naturais. Neste sentido, foram
realizados quatro monitoramentos por imagem de satélite e
nenhum deles detectou qualquer anormalidade em relação a
integridade das florestas plantadas e das áreas destinadas a
conservação (APP e RL), além de estresse hídrico devido a forte
estiagem de 2020. Os sensores orbitais de detecção de incêndio
indicaram um foco na Faz. Mata Verde, em área plantada. O rápido
e efetivo combate impossibilitou que o fogo se alastrasse e
invadisse áreas de conservação.

RESULTADOS DO MONITORAMENTO

DE ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS

O único impacto identificado a partir de outros monitoramentos em
campo está relacionado à invasão de gado nas áreas da Fazenda
Santa Izabel. Identificamos que os animais pertencem a uma
fazenda vizinha e, apesar de diversos comunicados aos
responsáveis, boletins de ocorrência e monitoramentos, o
problema teve reincidências ao longo de 2020. Como há o risco de
impacto nos locais onde estes animais acessam, para 2021 a
AMATA está discutindo outras alternativas para solução da
situação.
PRADs
Em relação ao Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, fechamos o ano cumprindo 100% dos monitoramentos planejados. Contudo, iniciamos
um processo de revisão completa de nossos programas para o MS. Esse trabalho teve início em 2020 e será concluído em 2021, passando pela unificação
de PRADs, análise crítica de dados históricos, revisão dos pontos de monitoramento, revisão de metas e marcos. Com a conclusão desse trabalho teremos
monitoramentos e resultados mais claros para as áreas de recuperação presentes em nossas fazendas e, durante esse processo de melhoria, os
monitoramentos serão mantidos conforme o plano existente.
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MONITORAMENTO HIDROLÓGICO
A hidrografia da região onde as propriedades da AMATA estão
inseridas é bastante rica. Localizadas na grande Bacia
Hidrográfica do Rio Paraná, o principal rio da região é o Rio
Sucuriú, que inclusive dá nome à sub bacia onde estão
inseridas as fazendas. O Rio Sucuriú, juntamente com o Rio
Verde (outro importante rio da região) configuram-se dois
grandes contribuintes do Rio Paraná.
Tendo isso em vista, monitoramos anualmente a qualidade da
água das fazendas com base em parâmetros da resolução
CONAMA 357/2005 para rios de água doce.
Em 2020 foi realizado um monitoramento hídrico por
amostragem. Oito pontos de amostra foram dispostos de
forma que toda área da operação fosse abrangida no
levantamento.
Os parâmetros de avaliação consideram a influência de
substâncias químicas utilizadas na operação, bem como
substâncias potencialmente contaminantes que podem
acidentalmente ser carreadas ou derramadas para os corpos
hídricos. Os resultados do monitoramento hidrológico de 2020
indicaram que: 100% dos parâmetros analisados, em todos os
pontos amostrados, se encontravam dentro dos limites
indicados. Sendo assim, não foram identificados impactos
sobre os recursos hídricos monitorados.
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BIODIVERSIDADE | FAUNA

INFORMAÇÕES DA ÁREA
DE MANEJO FLORESTAL - AMF
RESULTADOS 2020

MONITORAMENTO DE FAUNA
- Avaliação Ecológica Rápida
As fazendas da AMATA estão inseridas em uma região de transição de Floresta
Estacional e formações florestais de Cerrado, com encraves de campos de cerrado.
Essa transição propicia a coexistência de diversos ambientes e ecossistemas
fazendo com que a biodiversidade de espécies animais e plantas da região sejam
bastante diversas.

RESULTADOS DO MONITORAMENTO

DE ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS

Tendo em vista a importância e necessidade de aprofundar os conhecimentos sobre
biodiversidade, em 2020, a AMATA conduziu uma nova Avaliação Ecológica Rápida
(AER) nas Áreas de Alto Valor de Conservação (AAVC), compreendendo as fazendas
Embay, Mata Verde e Santa Izabel.
O estudo foi realizado em parceria com uma consultoria, por meio do levantamento
de dados secundários - listas de espécies da fauna e flora locais, estudos científicos
previamente realizados, literatura reconhecida - e dados primários, envolvendo
levantamento de campo.

Principais resultados e conclusões da Avaliação:
1) Mais de 90 espécies de aves identificadas nas fazendas;
2) Presença de espécies como borralhara-assobiadora (Mackenziaena leachii) e
choca-da-bolívia (Thamnophilus sticturus), ambas não características da
região, pode indicar o uso de corredores ecológicos;
3) Levantamento de 15 espécies de mamíferos, sendo 14 espécies nativas e 1
exótica;
4) Praticamente metade das espécies de mamíferos registradas estão
ameaçadas ou quase ameaçadas, fato este que evidencia a necessidade de
um monitoramento sistemático buscando acompanhar as populações que
estão presentes nestas fazendas.

Anta (Tapirus terrestris) na Fazenda Embay. Registro próprio.

- Avistamentos
Em 2020, seguimos com o avistamento de fauna registrado
pelos colaboradores e contabilizamos aproximadamente 294
avistamentos, considerando também rastros. Foram
avistados 507 animais sendo 85% deles relacionados à
mastofauna, 12% relacionado a avifauna e 3% a
herpetofauna.
Evoluímos nesse monitoramento quanto ao controle e
geração de indicadores mas, a partir de 2021, o objetivo é
refinar esse processo para que contribua de forma ainda
mais efetiva para comparações com a Avaliação Ecológica
Rápida e dê suporte à avaliações mais criteriosas sobre
possíveis impactos da operação sobre a biodiversidade.
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BIODIVERSIDADE | FLORA

INFORMAÇÕES DA ÁREA
DE MANEJO FLORESTAL - AMF
RESULTADOS 2020
RESULTADOS DO MONITORAMENTO

DE ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS

MONITORAMENTO FLORA
O último levantamento de flora realizado por meio de Avaliação
Ecológica Rápida demonstrou que as formações florestais observadas
em campo estão divididas entre Cerradão e as Matas Ciliares,
encontradas em zonas de interflúvio e em zonas ripárias,
respectivamente.
Quanto às veredas de pequena extensão, bastante frequentes nas
fazendas Santa Izabel e Mata Verde, merecem especial atenção uma
vez que muitas se encontram em locais de fácil acesso e, deste modo,
mais susceptíveis à pressão das atividades antrópicas.
Os campos úmidos ocorrem em todas as fazendas, associados a
cursos hídricos ou afloramentos de lençóis freáticos. Estes, exercem
importante função hidrológica na região, devido seu efeito estabilizador
na alimentação de cursos hídricos e como manancial para o entorno
mesmo em períodos de seca.
Depois desse trabalho o monitoramento esteve voltado principalmente
à integridade dos fragmentos, observada a partir de rondas em campo
e análise periódica de imagens de satélite.

Vereda às margens do rio Sucuriú - Fazenda Mata Verde

Apesar dos monitoramentos demonstrarem a integridade desses
locais, em 2020 o plano de monitoramento de Flora foi revisado e as
Avaliações Ecológicas Rápidas devem ocorrer com mais frequência,
trazendo novas informações sobre a biodiversidade. Dando início a
esse processo, está previsto para 2021 um novo monitoramento para
a área como um todo.
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BIODIVERSIDADE

INFORMAÇÕES DA ÁREA
DE MANEJO FLORESTAL - AMF
RESULTADOS 2020
RESULTADOS DO MONITORAMENTO

DE ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS

As informações acerca da flora e fauna disponíveis para as fazendas da AMATA no Mato Grosso do
Sul nos permitem estabelecer quais seriam os principais vetores de pressão e ameaça,
principalmente considerando o histórico da região e o padrão de uso e ocupação do solo descrito
para a bacia hidrográfica na qual as fazendas se inserem. Assim, identificamos vetores externos e
internos de ameaça:
Externas

Internas

Caça e pesca dentro das fazendas da AMATA

Danos à áreas com ninhos ou tocas causados por
atividades operacionais

Incêndios causados por atividades ilegais ou não
autorizadas

Atropelamento de fauna

Roubo de madeira

Incêndios decorrentes de atividades operacionais.

Invasão de gado em áreas de preservação

Ocorrência de espécies exóticas em áreas de
conservação

Para os casos citados são adotadas as seguintes medidas para prevenir e mitigar esses riscos:
•
Execução do P.O. de integridade florestal e patrimonial;
•
Execução do cronograma de monitoramento ambiental e social do agente socioambiental;
•
Aplicação de ações previstas no PRAD;
•
Registro de ocorrências no caderno de campo e elaboração de planos de ação para correção e
mitigação de impactos;
•
Execução dos monitoramentos pós-operacionais;
•
Avaliação anual de integridade por meio de imagens de satélite e metodologia NDVI.
•
Elaboração de plano de brigada de incêndios e/ou PIF;
•
Instalação de kits de combate a incêndio em máquinas e estruturas;
•
Treinamento e formação de brigadistas.
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IMPACTOS SOCIAIS

INFORMAÇÕES DA ÁREA
DE MANEJO FLORESTAL - AMF
RESULTADOS 2020
RESULTADOS DO MONITORAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS
Vivenciamos um ano completamente diferente em 2020. Com a
pandemia decorrente do COVID-19, a AMATA decidiu, por precaução
sanitária, suspender sua rotina de visita às comunidades, vizinhos e
parceiros. Mesmo sem as visitas presenciais, mantivemos todos os
canais de comunicação em funcionamento. Não foram recebidas
solicitações/reclamações via telefone socioambiental ou qualquer outro
meio de comunicação.

DE ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS

POTENCIAIS IMPACTOS SOCIAIS
Degradação de ruas e estradas

Danos a patrimônio individual e coletivo
Êxodo Rural
Sazonalidade de contratação de mão de obra
Lançamento de poeira nos vizinhos
Alteração da qualidade da água
Produção excessiva de Ruído

Atropelamentos de pessoas e animais domésticos
Geração de Empregos locais
Melhoria da capacidade técnica dos colaboradores
Além disso, buscamos aplicar a mesma metodologia de
classificação de impactos para as questões sociais e, através dos
resultados, não foram identificados impactos sociais decorrentes
das atividades realizadas pela AMATA e/ou pela colheita
realizada pela compradora da floresta.
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IMPACTOS SOCIAIS

INFORMAÇÕES DA ÁREA
DE MANEJO FLORESTAL - AMF
RESULTADOS 2020

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

Danos a patrimônio individual e coletivo

Êxodo Rural

EXEMPLOS DE POSSÍVEIS IMPACTOS POSITIVOS
IDENTIFICADOS

Geração de Empregos locais
Melhoria da capacidade técnica dos
colaboradores

RESULTADOS DO MONITORAMENTO

DE ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS

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;
* Comunicar comunidades e moradores quando alguma operação poderá trazer riscos ou
impactos para o local;
* Evitar tráfego intenso em períodos de chuva intensa em estradas de terra utilizadas pelas
comunidades;
* Contribuição na manutenção e recuperação de estradas;
* Sinalização de Estradas utilizadas pela AMATA;
* Parceria com prefeituras;
* Privilégios nas Contratações locais e em comunidades;
* Implantação de projetos em comunidades para alternativa de geração de trabalho e renda;
* Ações especificas para reparar e/ou compensar danos e perdas.

O QUE FAZEMOS PARA POTENCIALIZAR?

* Privilegiamos a contratação local;
* Firmamos parcerias com fornecedores locais;
* Desenvolvemos fornecedores locais;
* Oferecemos cursos e capacitações a funcionários;
* Oferecemos cursos e capacitações a pessoas das comunidades de influência;

Caso queira consultar a lista completa de impactos e medidas de mitigação e prevenção, entre em contato com nossos canais de comunicação.
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GESTÃO DE RELACIONAMENTO SOCIAL

INFORMAÇÕES DA ÁREA
DE MANEJO FLORESTAL - AMF
RESULTADOS 2020
RESULTADOS DO MONITORAMENTO

DE ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS

A região de atuação da AMATA no Mato Grosso do Sul apresenta
características sociais peculiares, devido à existência de grandes propriedades
rurais e à ausência de núcleos de aglomerados rurais, como vilarejos e
comunidades. O entorno é composto por pequena quantidade de famílias
pulverizadas, residentes nas fazendas, onde possuem relação de trabalho
com os proprietários das áreas. Abaixo, estão os resultados do
monitoramento do último ano:

AMATA
FRENTE INTERNA
Atende as necessidades
dos colaboradores
diretos ou terceirizados

Treinamentos

Prevenção
e combate
a incêndios

Corte para os
motosserristas

Segurança
do trabalho

Políticas de recursos
humanos e gestão
trabalhista padronizadas

• Priorização de Contratação Local: fechamos 2020 com média
de 87% dos colaboradores contratados dentro dos municípios
de influência da AMATA.
FRENTE EXTERNA

• Priorização de Fornecedores Locais: em 2020, 44% das
aquisições de serviços foram realizadas nos municípios de
influência da AMATA (Água Clara, Três Lagoas, Ribas do Rio
Pardo e Campo Grande), gerando um valor de
aproximadamente 670 mil reais.

Primeiros
socorros

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

Valor compartilhado
entre AMATA e
Comunidades locais

Outro importante indicador, acompanhado em nosso PIM (Plano Integrado de
Monitoramento), leva em consideração o total de gastos dentro do estado de
influência em relação ao total de gastos da unidade. Neste quesito, em 2020,
71% dos gastos da unidade operacional se concentraram no estado do Mato
Grosso do Sul.

Agente
Socioambiental
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AREAS DE ALTO VALOR DE CONSERVAÇÃO (AAVC)

INFORMAÇÕES DA ÁREA
DE MANEJO FLORESTAL - AMF

Devido à histórica pressão antrópica na região de inserção das fazendas , a maior parte da cobertura original foi substituída por uso agropecuário de maneira que fragmentos de
floresta conservados tem grande potencial de abrigar maior diversidade, com destaque à fauna. Estes fragmentos potencialmente abrigam espécies de Rivulideos endêmicos
(peixes) e espécies de aves migratórias que utilizam estas áreas como “paradas” e nidificação. Além disso, estes fragmentos representam importantes “peças” no mosaico de
conectividade ecológica da região.
Com base em nosso procedimento interno e levando em consideração essa análise inicial, a AMATA entendeu que estes pontos representam ao mesmo tempo uma AAVC do tipo
1 (Biodiversidade) e do tipo 2 (Paisagem). Resumimos abaixo os riscos e as respectivas ações de mitigação definidas para potenciais impactos nas AAVCs:

Fazendas

Atributo

Vetor

Descrição

Atividades que ocasionem
Atividades Operacionais conversão de ambientes
naturais

Medidas de Mitigação
• Não converter ambientes
naturais.
• Monitorar Integridade da
Floresta;

Mata Verde,
Embay e Santa
Izabel

Tipo 1 e 2

Monitoramento
• Monitorar condições de integridade das
áreas naturais mensalmente;
• Monitorar por imagem de satélite integridade
das áreas pelo menos uma vez ao ano.

Situação 2020
Não foram identificados impactos através
dos monitoramentos realizados.

• Monitorar integridade das áreas naturais
mensalmente;

Invasão das áreas por terceiros
• Mapear comunidades do entorno
Invasão por terceiros:
no intuito de caçar, retirar
• Monitorar por imagem de satélite integridade
e estabelecer canais de diálogo;
Não foram identificados impactos através
das áreas pelo menos uma vez ao ano;
Caça, Roubo de Madeira madeira com valor econômico,
dos monitoramentos realizados.
converter áreas nativas em
e Incêndios;
• Sinalização das áreas;
pastagens
• Monitorar focos de incêndio mensalmente e
aplicar ações previstas no PIF (Plano de
• Executar o Plano de Integridade
Integridade Florestal).
Florestal.

Invasão de gado em
áreas de floresta nativa

Pisoteio e predação de mudas
jovens de sub bosque das áreas
de conservação e
assoreamento de rios em APP

Processos erosivos

Erosões presentes em
diferentes níveis de intensidade • Isolamento das áreas;
provocando degradação do solo - Promoção de regeneração da
e assoreamento de corpos
vegetação natural
d´água

Espécies exóticas

• Lavratura de boletim de
ocorrência;
• Comunicação com
os proprietários dos animais.

• Isolamento das áreas;
Presença de gramíneas exóticas - Promoção de regeneração da
(braquiária)
vegetação natural

• Registro de ocorrências por meio do Sistema A partir dos monitoramentos de campo e
de Gestão Florestal (SGF);
da AER, realizados em 2020, identificamos
que ainda há presença de animais (Gado)
• Monitorar por imagem de satélite integridade na Faz. Santa Izabel. Os vizinhos foram
das áreas pelo menos uma vez ao ano, além comunicados, mas novas ações estão
de rondas periódicas.
sendo planejadas para 2021.
O início do 2º ciclo florestal em parte das
fazendas indica que os processos erosivos
• Monitoramento in loco e por
em áreas de cultivo estão controlados. As
aerolevantamento por meio do Programa de
demais áreas, por estarem em APP, estão
Recuperação de Áreas Degradadas
sendo monitoradas e a revegetação tem
sido monitorada.
• Monitoramento in loco por meio do Programa A regeneração da vegetação nativa sobre
de Recuperação de Áreas Degradadas
as gramíneas, embora lentamente, vem
ocorrendo a contento.

Em 2020, as avaliações de integridade com base em imagens de satélite constataram que a integridade das AAVCs foi mantida, sem nenhum indício de danos ou
problemas nestes locais. As rondas locais identificaram a presença de gado nas áreas da Faz. Santa Izabel e, durante a AER, foram verificados possíveis 25
impactos destes animais na regeneração e potencialização de processos erosivos. Esses levantamentos foram analisados e um plano de ação para mitigação
está em andamento. Esse plano passa pela revisão e atualização dos PRADs e envolve também a discussão de novas estratégias para retirada desses animais
do local.

RESULTADOS 2020
RESULTADOS DO MONITORAMENTO

DE ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS

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 Mato Grosso do Sul
Água Clara
Telefone: 55 67 3239-1773
Endereço: Rua Leodório Vitório da
Silva, 62, Jardim Nova Água Clara
Água Clara MS
Cep: 79680-000
Caixa postal 121

AMATA Matriz
São Paulo
Telefone: 55 11 3054-3557 Rua
Funchal, 263 - Sala 173 - Vila
Olímpia
São Paulo/SP - CEP:
04551-060
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Agradecemos os colaboradores da AMATA que cederam as suas fotos para ilustrar esse material.

