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APRESENTAÇÃO 

Este documento apresenta de forma resumida as 
diretrizes técnicas que estão sendo realizadas na 
Área de Manejo Florestal 1A, localizada no 
município de Terra Santa/PA da Floresta 
Nacional Saracá-Taquera concedida a EBATA 
Produtos Florestais, empresa vencedora da 
Concorrência N° 02/2012, promovida pelo 
Serviço Florestal Brasileiro, nos termos da Lei n° 
11.284/2006 e do Decreto n° 6.063/2007. 

A EBATA Produtos Florestais, fundada em 
1987, fabrica vários produtos de madeira, 
especialmente pisos de madeira, a partir de 
madeiras nativas da Amazônia Brasileira. Com 
larga experiência no mercado madeireiro 
internacional, exporta anualmente para mais de 
70 clientes em 35 países diferentes. Seus 
produtos são reconhecidos no mercado 
internacional como produtos de alta qualidade e 
para produzí-los, dispõe de máquinas de alta 
tecnologia importadas e nacionais e sistemas de 
controle de produção. 

Através da concessão florestal, a EBATA busca 
avançar em direção à base produtiva, atingindo a 
autosuficiência de matéria-prima florestal em 
uma área com origem controlada e rastreável, 
segurança jurídica e horizonte de longo prazo, 
visando a sustentabilidade do seu negócio, a 
certificação florestal e a ampliação dos seus 
negócios.  

Dessa forma, este documento constituiu-se a 
partir de informações simplificadas, descritas no 
Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS).  

 
O Manejo Florestal 

Segundo a Lei Federal n. 11.284/2006, manejo 
florestal é definido como “a administração da 
floresta para a obtenção de benefícios 
econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se 
os mecanismos de sustentação do ecossistema 

objeto do manejo e considerando-se, cumulativa 
ou alternativamente, a utilização de múltiplas 
espécies madeireiras e de múltiplos produtos e 
subprodutos não madeireiros, bem como a 
utilização de outros bens e serviços de natureza 
florestal. “ 

Com o manejo florestal é possível utilizar os 
produtos florestais madeireiros e não madeireiros 
de uma floresta, mantendo a sua estrutura e as 
suas funções ecológicas em perfeito estado. 
Técnicas de engenharia florestal, tornam possível 
sua utilização de forma indefinida, através do 
ciclo de corte – estimado entre 25 a 35 anos.  

Baseando-se nesse ciclo, retira-se de forma 
seletiva uma determinada quantidade de produto 
da floresta, considerando a capacidade de 
estoque, do ambiente, da resiliência e 
regeneração e, dividindo-se a área (Unidade de 
Manejo Florestal) em partes menores, 
conhecidas como unidades de produção anual 
(UPAs), que contém outra subdivisão do 
território em unidades de trabalho (UTs), 
visando a sua utilização até alcançar a quantidade 
permitida e viável. 
 

As Concessões Florestais 

Na Amazônia, em função dos problemas 
fundiários, já não se encontram tantas áreas 
privadas disponíveis para o manejo. O 
instrumento da Concessão Florestal, criado pela 
Lei 11.284/2006 (art. 4°, III), constituiu o 
instrumento adequado para promover o 
fortalecimento da economia florestal na 
Amazônia e da exploração sustentável das 
Florestas Nacionais.  

Assim, o Contrato de Concessão Florestal 
relativo à Unidade de Manejo Florestal 1A da 
Floresta Nacional Saracá-Taquera, firmado com 
a Ebata Produtos Florestais, é decorrente da 
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licitação pública promovida pelo Serviço 
Florestal Brasileiro, nos termos do Edital n° 
02/2012. 

A metodologia adotada para elaboração do 
PMFS da UMF 1A seguiu as diretrizes e a 
estrutura contida na Instrução Normativa (IN) 
MMA 05/2006, na Norma de Execução IBAMA 
01/2007, na IN MMA 06/2008 considerando 
ainda outras normas legais aplicáveis ao tema. 

 

OBJETIVOS 

Administrar a floresta visando obter benefícios 
econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se 
os mecanismos de sustentação do ecossistema, 
objeto do manejo e considerando-se, cumulativa 
ou alternativamente, a utilização de múltiplas 
espécies madeireiras, de múltiplos produtos e 
subprodutos não-madeireiros, bem como a 

utilização de outros bens e serviços em acordo a 
legislação que rege a atividade florestal na 
Amazônia brasileira e ao que estabelece o 
contrato de concessão florestal firmado, visando 
o abastecimento das unidades industriais da 
empresa com matéria prima de fonte sustentável 
e legalizada.   

 

Objetivos Específicos 

§ Apresentar as diretrizes técnicas que irão 
orientar as atividades do PMFS da UMF 
1A da Flona Saracá-Taquera; 

§ Apresentar o programa de monitoramento 
e controle de desempenho das atividades 
do PMFS; 

§ Produzir madeira em tora de boa 
qualidade, com origem legal e rastreável; 

Figura 1. Mapa da Flona Saracá-Taquera, Oriximiná, Faro e Terra Santa, PA. 
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§ Como produto secundário, utilizar o 
resíduo florestal; 

§ Promover o uso múltiplo da floresta; 

§ Promover a conservação florestal; 

§ Promover e apoiar a pesquisa técnica e 
científica; 

§ Determinar o estoque florestal existente e 
promover a regeneração natural; 

§ Proporcionar condições adequadas de 
trabalho nas operações florestais;  

§ Promover ações sociais visando o 
desenvolvimento socioeconômico das 
comunidades adjacentes; 

§ Promover ações educativas sobre as 
práticas de manejo florestal e sobre o 
processo de concessão florestal junto as 
comunidades adjacentes e trabalhadores; 

§ Apresentar um sistema silvicultural e 
exploratório adequados; 

§ Compatibilizar a intensidade de 
exploração à capacidade da floresta; 

§ Monitorar o desenvolvimento da floresta 
remanescente e adotar medidas 
mitigatórias dos impactos ambientais e 
sociais. 

 

O Empreendimento 

A Floresta Nacional de Saracá-Taquera, criada 
pelo Decreto Federal n° 98.704, de 27 de 
dezembro de 1989, é uma unidade de 
conservação do grupo das Unidades de Uso 
Sustentável. O Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade é o responsável 
pela sua gestão.  

A área objeto do PMFS é a Unidade de Manejo 
Florestal (UMF) 1A da Floresta Nacional de 
Saracá-Taquera, concedida por meio do Contrato 

de Concessão Florestal firmado em 25 de março 
de 2014, após processo licitatório (Concorrência 
02/2012), onde a empresa EBATA consagrou-se 
vencedora. 

1. Estado: Pará 

2. Município: Terra Santa e Oriximiná 

3. Área Total: 26.898 hectares  

4. Região: 
Mesorregião do Baixo 
Amazonas / Calha 
Norte 

 
A Flona Saracá-Taquera está localizada na 
margem direita do Rio Trombetas e inserida nos 
municípios de Faro, Oriximiná e Terra Santa. 
Limita-se ao norte com a Reserva Biológica do 
Rio Trombetas, e tem como limite geográfico, 
em sua maior parte, o Rio Trombetas.  

O acesso à Flona Saracá-Taquera pode ser feito 
por via aérea, com voos regulares a partir de 
Manaus, Belém ou Santarém ou por via fluvial, 
pelo Rio Amazonas, subindo pelo Rio Trombetas 
até Porto Trombetas, onde se encontra a sede da 
Mineração Rio do Norte. 

 

Tipologias ocorrentes na UMF 1A e seus 
quantitativos, Flona Saracá-Taquera. 

Tipologia Área (em ha) Dimensão 
(%) 

Floresta Ombrófila 
Densa de Terras 
Baixas 

13.004,20 48,35 

Floresta Ombrófila 
Densa Submontana 10.107,50 37,58 

Floresta Ombrófila 
Densa Submontana 
de platôs 

3.618,50 13,45 

Florestas Pioneiras 
com Influência 
Fluvial 

167,80 0,62 

Total UMF 1A 26.898,00 100% 
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Caracterização Socioeconômica do Município 
de Terra Santa/PA 

O município integra a mesorregião Baixo 
Amazonas e a microrregião de Óbidos. Com 
mais de 107 mil km², tem ao norte a Guiana 
Francesa e o Suriname; ao sul, os municípios de 
Juriti, a leste, Óbidos; e a oeste, Faro.  

De acordo com o IBGE, o município de Terra 
Santa foi criado pela lei nº 5.699, de 13 dezembro 
de 1991, com o desmembramento de algumas 
áreas dos municípios de Faro e Oriximiná.  

O município possui vilas e povoados. Entre elas: 
Conceição, Alemã, Santa Maria, Terezinha, 
Varre Vento, Porto Aurora, Paraíso, Nazaré e 
Timbó, Abaucu, Chuedá, Urupanã e outras. 

No ano de 2015 foram registrados 150 docentes 
para o ensino fundamental, 20 para o ensino 
médio, e no ensino pré-escolar 28 docentes.  

No censo realizado em 2015 pelo IBGE, no 
município de Terra Santa há 22 escolas 
municipais de ensino fundamental, 1 escola de 
ensino médio, 13 escolas de ensino pré-escolar.  
E há 14 estabelecimentos de saúde.  

E no ano de 2016 estimou-se a população em 
18.105 pessoas.  

 

Macrozoneamento da UMF 

O zoneamento da Flona Saracá-Taquera 
apresentado em seu Plano de Manejo demonstra 
que a UMF 1A, está inserida exclusivamente na 
Zona de Produção Florestal. A seguir o 
macrozoneamento da área do PMFS: 

 

 
                                                
1 A Reserva Absoluta é uma área representativa dos 
ecossistemas manejados, delimitada para fins de 
comparação em empreendimentos certicados e concessões.  

Distribuição das áreas no zoneamento da UMF 
1A, Flona Saracá-Taquera. 

 
Área Quantitativo 

(ha) 
Quantitativo 

(%) 
Área Total 26.897,96 100,00 

Área Produtiva 20.421,63 75,90 
APP 5.131,43 19,10 

Reserva Absoluta 1.344,90 5,00 

 

Ciclo de corte 

O ciclo de corte adotado para este PMFS foi de 
30 anos. 

  

Número e Tamanho das UPAs 

Considerando uma área de manejo produtiva de 
20.421,63 ha e o ciclo de corte inicial adotado de 
30 anos, serão 30 UPA’s, com área aproximada 
de 680,72 ha cada. 

A reserva absoluta1 da UMF é de 1.344,90 ha, 
correspondendo a 5% da área do PMFS.  
 

Estimativa da Produção Anual 

A produção se baseia em alguns possíveis 
cenários que podem ocorrer em cada unidade de 
produção anual, baseando sua delimitação os 
divisores naturais existentes na UMF.  

Considerando que para a intensidade de corte 
calculada de 25,80 m³/ha (valor máximo 
permitido por lei) para o ciclo de corte proposto, 
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estima-se uma produção a ser colhida 
anualmente entre 10.000 m³ a 17.544 m³.  

 
Estimativa de produção anual para a UMF 1A, Flona 
Saracá-Taquera (lote-sul) 

Informação Quantitativo 
mín 

Quantitativo 
máx 

UPA (ha) 500,00 680,72 
Intensidade de 
Corte (m³/ha) 20,00 25,80 

Produção Anual 
Estimada (m³) 10.000,00 17.562,58 

 

Atividades Pré-Exploratórias 
Demarcação das UPA’s 

A UMF foi demarcada pelo Serviço Florestal 
Brasileiro antes do inicio das operações de 
manejo florestal. Após o início das operações 

pela EBATA, a mesma será responsável pela 
instalação dos marcos de poligonação.  

 
Critérios de Subdivisão das UPA em UT 

Para o melhor ordenamento das atividades e 
equipes de trabalho envolvidas, além de um 
melhor controle da produção, as UPAs serão 
subdivididas em unidades menores de 
aproximadamente 100 ha (medindo 1.000 x 
1.000 m), denominadas Unidades de Trabalho 
(UT), que terão formato regular sempre que a 
topografia e a hidrografia da área permitir e, onde 
não permitirem (devido à presença de rios, 
grotas, igarapés), a forma das mesmas será de 
acordo com os limites naturais.  
 

Figura 2. Localização da Reserva Absoluta na UMF 1A. Flona Saracá-Taquera. 
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Inventário a 100% 

O inventário 100% objetiva quantificar e 
qualificar as espécies de interesse comercial da 
empresa, conhecendo-se o volume comercial e o 
potencialmente comercial, e assim definir as que 
serão destinadas a colheita e as de estoque futuro. 

As árvores de espécies comerciais, potenciais e 
estoque, serão inventariadas com DAP a partir de 
40 cm, contudo, somente são selecionadas para 
exploração, árvores comerciais com DAP a partir 
de 50 cm. As árvores com diâmetro entre 40 e 
49,9 cm ficarão mapeadas como estoque futuro. 

Os grupos de espécies a serem inventariados 
foram baseados nas informações geradas no 
inventário florestal amostral realizado para fins 
de licitação da concessão florestal, de 
responsabilidade do Serviço Florestal Brasileiro.  

A partir desses dados, utilizaram-se critérios 
mercadológicos, técnicos e legais, que levou a 
decisão de inventariar uma lista de 102 espécies 
de interesse.  

 
Classes de fuste a serem adotadas no Inventário 
Florestal a 100%, UMF 1A, Flona Saracá-
Taquera. 

Fuste Descrição 

1 

Árvore de tronco reto, que apresenta 
excelentes condições para serrar, 
com excelente possibilidade de 
aproveitamento da madeira. 

2 

Árvore com alguma tortuosidade, 
mas ainda em condições de uso 
como madeira serrada, que 
possibilitam bom aproveitamento do 
fuste. 

3 
Árvore com tortuosidade ou defeito, 
com baixas possibilidades de uso 
como madeira serrada. 

4 
Árvore com grandes defeitos 
aparentes, quase sem possibilidade 
de aproveitamento do fuste. 

5 

Árvores com fuste reto, com alto 
grau de conicidade em sua base, que 
não permite aproveitamento de mais 
de 50% do seu fuste no presente 
ciclo de corte, porém possibilitando 
uso futuro com maior grau de 
aproveitamento. 

Depois que a árvore é inventariada, com as 
informações de diâmetro, qualidade de fuste e 
identificação botânica, a mesma recebe uma 
plaqueta de alumínio com o número da UPA, UT 
e árvore.  

 

Identificação Botânica 

Para identificação das árvores, integra a equipe 
de inventário florestal, profissionais treinados 
para este objetivo, conhecidos como mateiros, 
que são profissionais de conhecimento sobre as 
espécies de florestas e que auxiliarão na 
identificação das mesmas. 

São realizadas ainda a coleta de amostras 
botânicas das novas espécies que surgirem 
durante o inventário florestal 100%, bem como 
para espécies que não forem possíveis de 
identificação em campo, levadas para um 
Herbário da Embrapa Amazônia Oriental. 

 

Microzoneamento 

É o zoneamento da UPA de forma mais 
detalhada, onde se coletam dados de campo 
dentro das Unidades de Trabalho (UT), durante o 
inventário florestal 100%. Coletam-se dados de 
igarapés e cursos d’água que não aparecem na 
imagem de satélite, e também informações sobre 
a localização das nascentes e grotas assim como 
a declividade e áreas intermitentes.  
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Corte de Cipós 

Com a realização da atividade de corte de cipós 
há uma série de benefícios como a redução dos 
danos ambientais durante a extração, a redução 
dos riscos envolvidos na atividade florestal e o 
aumento na regeneração das espécies florestais. 

O corte de cipós é realizado durante o inventário 
florestal. Não serão cortados cipós de todas as 
árvores para não fazer cortes excessivos, uma vez 
que os cipós constituem fonte de alimentos para 
aves e mamíferos.  

 

Critérios para Seleção de Árvores para Corte 
e Manutenção 

É nessa atividade que são selecionados os 
indivíduos aptos a serem colhidos e os 
necessários a manutenção da biodiversidade e 
recuperação do estoque explorado. Nesse PMFS 
serão usadas as seguintes categorias:  

• Árvores passíveis de corte (a explorar); 

• Árvores remanescentes; 

• Outras árvores; 

 

Critérios de Seleção 

Os critérios de seleção são: 

§ O diâmetro mínimo de corte das árvores 
deve ser de 50 cm para todas as espécies, até 
que se tenha definição de DMC específico 
para espécies;  

§ Manutenção de pelo menos 10% do número 
de árvores por espécie, na área de efetiva 
exploração da UPA, respeitado o limite 
mínimo de manutenção de 3 árvores por 
espécie por 100 ha, em cada UT;  

§ Manutenção de todas as árvores das espécies 
cuja abundância de indivíduos seja igual ou 
inferior a 3 árvores por 100 ha de efetiva 
exploração da UPA em cada UT; 

§ Para as espécies constantes na Portaria 
MMA 443/2014, foram aplicados os 
critérios de seleção da IN MMA 01/2015, 
com a manutenção de pelo menos 15% do 
número de árvores por espécie, na área de 
efetiva exploração da UPA, respeitado o 
limite mínimo de manutenção de 4 árvores 
por espécie por 100 ha, em cada UT 

§ Árvores ninho, aquelas que possuem ninhos 
de pássaros identificadas durante o 
inventário, deverão ser excluídas da seleção 
para corte;  

Além dos critérios mencionados, em médio 
prazo, deveremos considerar parâmetros 
fitossociológicos que servirão de base também 
para a seleção futura.  

 

Critérios e Cuidados para as Árvores 
Remanescentes 

Os critérios e cuidados a serem adotados para as 
árvores que se enquadrem como remanescente 
serão: 

a) Manter-se-á todas as árvores das espécies 
que apresentem abundância de indivíduos 
com DAP superior ao DMC seja igual ou 
inferior a 3 árvores por 100 hectares de área 
de efetiva exploração da UPA (ou 4 
árvores/100 ha, de acordo com IN MMA 
01/2015), em cada UT; 

b) Sempre que possível, será feita a distribuição 
uniforme nas classes de diâmetro para a 
seleção de árvores remanescentes; 

c) Grupos de indivíduos de uma mesma espécie 
localizados muito distantes são evitados. 
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Planejamento da Rede Viária 

A primeira fase do planejamento da rede viária 
consistirá da utilização de imagens de satélite e 
mapas da UPA com todas as APP plotadas, assim 
como áreas inacessíveis, árvores estoque, 
remanescentes e árvores selecionadas para corte, 
para proporcionar um melhor aproveitamento das 
áreas mais apropriadas à localização de estradas 
e pátios e ainda, para evitar a construção de 
pontes. As áreas são sinalizadas indicando o local 
dos pátios e das estradas a serem construídas.  

 

Construção das Estradas 

A construção das diversas estradas que 
interligam o PMFS deverá atentar para alguns 

procedimentos, visando diminuir os impactos a 
vegetação remanescente, diminuir os riscos a 
segurança e saúde no trabalho e otimizar os 
custos envolvidos com a atividade. 

Na construção de pontes, serão tomados cuidados 
especiais visando evitar represamento de água, 
erosões e danos às APP. 

 

Sistema de Drenagem das Estradas 

Ao longo das estradas, faremos a construção de 
vias de escoamento que permitirão a passagem da 
água, sempre que houver chuvas, não permitindo 
o acúmulo de água e encharcamento da rede 
viária. Nos trechos das estradas, onde houver 
declives/aclives, teremos o cuidado de diminuir 
o espaçamento das vias de escoamento e no 
sentido que permita a saída da água para dentro 
da floresta, onde há maior absorção de água do 
que nas estradas. 

 

Atividades de Exploração 

Corte e Derrubada 

A derrubada é uma das fases mais importantes da 
operação florestal. As técnicas são utilizadas 
visando:  

• Produtividade;  
• Segurança e saúde do trabalhador;  
• Proteção das árvores remanescentes;  
• Proteção das APP; 
• Proteção da fauna.  

Para a atividade de corte/derrubada de árvores, os 
operadores de motosserra utilizarão como 
ferramenta de orientação, os mapas de corte e 
arraste, com as espécies a serem derrubadas em 
cada Unidade de Trabalho.   

O principal equipamento utilizado na atividade 
de corte é a motosserra. A execução de um 
trabalho com motosserra é de alto risco e requer 

Tipos de 
Estrada na 
UMF 1A 

Característica 

Principal, 
permanente 
ou primária 

§ Infraestrutura permanente; 
§ Não está restrita a UMF; 
§ Poderá ser revestida com piçarra 

ou cascalho; 
§ O leito será boleado; 
§ Terá estruturas permanentes de 

drenagem. 

Acesso 

§ Infraestrutura permanente; 
§ Permite acesso ao 

acampamento, as UPA; 
§ Devem estar restritas a UMF; 
§ Poderá ser revestida com piçarra 

ou cascalho; 
§ O leito será boleado. 

Secundária 

§ Infraestrutura permanente; 
§ Uso exclusivo dentro das UT’s; 
§ Utilizadas para retirar a matéria-

prima das UT’s até a estrada 
principal, além de permitir o 
acesso para realização de outras 
atividades; 

§ Podem ser revestidas com 
piçarra ou cascalho; 

§ Sempre que possível, será 
construída no sentido Leste-
Oeste. 
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certas precauções para se evitar acidentes. De 
acordo com a NR 31, item 31.12.20, só podem 
ser utilizadas motosserras que apresentem os 
seguintes dispositivos: 

 

Dispositivos de segurança obrigatórios em uma 
motosserra. 

 

Técnicas de Corte Direcionado 

O procedimento de abate das árvores e as 
técnicas de corte direcionado das árvores devem 
obedecer: 

Teste de oco: é realizado para verificar a 
presença de oco. 

Árvore apta a derrubar: se a árvore for 
considerada apta para derruba, a plaqueta da 
mesma é retirada para ser colocada no toco. 

Direção de queda: são analisadas as 
possibilidades de queda da árvore, preferindo-se 
para clareiras naturais, para a proteção das 
remanescentes e segurança dos operadores.  

Caminhos de fuga: feitos no sentido contrário da 
direção de queda das árvores como medida de 
segurança, durante a atividade de derruba. 

Corte: inicia-se com o corte na direção planejada 
para a árvore cair. Depois, faz-se um corte 
longitudinal “de cima para baixo” onde os cortes 
encontram-se formando um ângulo de 45 graus. 

Em seguida, devem ser feitos cortes nos lados 
contrários ao entalhe direcional dos dois lados e 

um mais no centro, 10 cm acima do primeiro 
corte, fazendo-os sempre do mesmo tamanho. 
Feito isso, executa-se o corte de abate. 

Substituição de árvores: a equipe de derruba 
poderá substituir uma árvore oca ou que 
apresente outro problema, por uma ‘Substituta’ 
da mesma espécie. A substituição deverá ser por 
árvores da mesma espécie dentro da UPA ou UT, 
respeitando-se os critérios de seleção de corte e 
manutenção. 

Marcação no mapa de corte arraste: todas as 
vezes que a árvore é derrubada, marca-se com um 
X o número da mesma no mapa. Quando a árvore 
é derrubada, é colocada a sua direção de queda. 

 

Método de Traçamento e Retraçamento do 
Fuste e das Toras 

Após o abate da árvore selecionada, será feito, o 
traçamento do fuste, para que o skidder florestal 
faça o arraste das toras com impactos mínimos à 
floresta.  

 

Planejamento e Construção dos Ramais de 
Arraste 

Objetiva a redução dos danos a floresta, garante 
a segurança da equipe de operações e dar maior 
produtividade a operação da maquina.   

O planejamento de arraste é realizado 
inicialmente por meio do mapa de corte, onde se 
define o traçado preliminar. Em seguida, em 
campo, será realizado o reconhecimento dos 
obstáculos, sinalizando o trajeto do ramal de 
arraste e feito os ajustes do planejamento no 
mapa. 

A operação de arraste é realizada por um trator 
florestal equipado com guincho que transporta a 
tora com a extremidade da frente da tora 
suspensa, evitando a formação de sulcos e 
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compactação do solo. Após o arraste a tora será 
empilhada, com o auxilio de uma carregadeira 
e romaneada nos pátios da UT.  

 

Planejamento para Construção de Pátios de 
Estocagem 

Os pátios de estocagem têm por objetivo o 
armazenamento das toras na floresta até que seja 
realizado o transporte. Os pátios são planejados e 
construídos ao longo das estradas secundárias, 
em UTs regulares, com dimensões de 20 x 25 m. 
Nas UTs irregulares, a distribuição, quantidade e 
tamanho dos pátios serão definidos pela 
topografia, hidrografia e pelo volume de madeira 
a armazenar.    

Além dos pátios de estocagem das Unidades de 
Trabalho, o PMFS utilizará um pátio de 
estocagem central com dimensão de 
aproximadamente 80 x 80m, objetivando 
depositar toras de madeira durante o período do 
verão para que caso haja necessidade, transportar 
no inverno.  

 

Rastreabilidade da Madeira 

Para o rastreamento da madeira nas diversas 
etapas do manejo, são desenvolvidas algumas 
atividades que visam garantir o controle de toda 
a cadeia da madeira desde a árvore que será 
explorada até a saída da unidade de 
processamento industrial. 

O processo de rastreabilidade se inicia no 
inventário florestal, quando todas as árvores que 
serão inventariadas recebem uma plaqueta de 
identificação.  

Essa plaqueta é colocada no toco da árvore, após 
a sua derrubada, permitindo refazer em qualquer 
momento a sua origem, e através das fichas de 
controle e monitoramento, identifica-la. 

No momento do traçamento, são colocadas novas 
plaquetas de identificação nas toras, sendo uma 
nova numeração para cada secção de tora. Estas 
plaquetas servem de link entre as toras e as 
árvores inventariadas.  

Essas informações constarão na ficha de controle 
e monitoramento que acompanhará o mapa de 
corte e arraste e, repassada entre os trabalhadores 
de cada atividade (corte, traçamento, arraste e 
romaneio), sendo passada para o escritório, onde 
haverá a sistematização dessas informações. 

Quando as toras são descarregadas na serraria, o 
romaneio deverá ser realizado e as informações 
sistematizadas.  

Os dados serão digitados em planilha a serem 
utilizadas em programa do sistema de cadeia de 
custodia das concessões disponibilizado pelo 
Serviço Florestal Brasileiro.  

 

Carregamento e Transporte 

Após o arraste das toras para o pátio de 
estocagem será utilizada uma carregadeira para 
os caminhões florestais específicos para 
transporte de toras que levarão para o pátio da 
indústria no município de Terra Santa.  
 

Máquinas, equipamentos e equipe envolvida 
com o transporte florestal 

Modal Equipe Maquinas e 
Equipamentos 

Modal   rodoviário 
Carregamento e 

Transporte e 
descarregamento 

§ 01 Operador de 
Carregadeira 

§ 01 Auxiliar técnico 
§ 02 Motoristas de 

caminhão 

§ 01 Carregadeira 
§ 02 Caminhões 

Descarregamento 
Indústria 

§ 01 Operador de 
Carregadeira 

§ 01 Auxiliar de 
pátio 

§ 01 carregadeira 
 

 

Documentos de Transporte 

Todo o transporte de toras, a partir da saída UMF 
1A, só ocorrerá devidamente acompanhado da 
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Nota Fiscal, Documento de Origem Florestal, 
emitido via sistema pelo IBAMA e Documento 
de saída do sistema de cadeia de custódia do SFB.  

 

Descarregamento 

O descarregamento acontecerá após o transporte 
das toras de madeira, por via terrestre UMF 1A 
ao pátio da indústria em Terra Santa.  

Toda a área destinada a embarques e 
desembarques possuirá placas informativas, 
evitando acidentes do trabalho. 

 

Resíduos Florestais 

A exploração madeireira gera uma quantidade de 
resíduos substancial, principalmente na atividade 
de derrubada, gerado a partir dos galhos, 
destopos, etc. com potencial de uso para geração 
energética, pequenos artefatos de madeira ou 
produção artesanal. A empresa fará a utilização 
desses resíduos, denominados toretes de acordo 
com previsão legal e com a proposta vencedora 
contida no Contrato de Concessão Florestal, que 
prevê a exploração do material lenhoso residual 
da exploração florestal.  

A base legal para utilização dos resíduos será a 
Resolução CONAMA 406/2009, especificada 
em seu art. 8° “é permitido a utilização de 
resíduos tais como galhos e sapopemas, 
provenientes das árvores exploradas”, além da 
Instrução Normativa n° 5 de 11/12/2006, que 
regulamenta, em seu Artigo 28, a extração de 
resíduos de exploração florestal e estabelece os 
métodos de cubagem e ratificado pela Lei 
11.284, de 2 de março de 2006, que estabelece 
em seu Artigo 15, que o objeto da Concessão será 
fixado em edital, e no edital específico da Flona 
Saracá-Taquera, estabelece que entre os produtos 
objetos da concessão, está o material lenhoso 
residual da exploração.  

Em maio de 2015 o IBAMA estabeleceu a 
Instrução Normativa n° 9/2015, a qual estabelece 
os procedimentos para autorizar o 
aproveitamento de matéria-prima florestal, sob a 
forma de toras, toretes e lenha, proveniente das 
árvores abatidas para a implantação da 
infraestrutura, bem como o aproveitamento dos 
resíduos da exploração florestal das árvores 
autorizadas para corte em áreas sob regime de 
manejo florestal sustentável, em 
empreendimentos licenciados, ambientalmente, 
pelo Ibama. 

 

Monitoramento do Crescimento da Floresta 

O monitoramento do crescimento da floresta é 
realizado através de parcelas permanentes, 
segundo as diretrizes de mensuração de parcelas 
permanentes recomendadas pela Embrapa 
Amazônia Oriental. 

Parcelas Permanentes são unidades amostrais da 
de floresta instaladas de forma aleatória dentro 
das UPAs um ano antes de serem exploradas. 
Com dimensões de 50m x 100m (0,5ha), as 
arvores inseridas na parcela são medidas, 
identificadas e classificadas quanto a qualidade 
de fuste e iluminação de copa. Contratualmente, 
a EBATA deve instalar, até o ultimo ano de 
exploração (ano 30) pelo menos 50 hectares de 
parcelas permanentes (cerca de 100 unidades, 
entre 3 a 5 PPs por UPA). Na Reserva Absoluta, 
serão instaladas 5 PPs que servirão para as 
análises de crescimento da floresta, sem 
atividade exploratória (área testemunha). 

As medições serão feitas 1 ano antes da 
instalação e outro depois da exploração (após 
isso, apenas no terceiro ano e quinto ano após a 
extração e assim sucessivamente) avaliando a 
estrutura fitossociológica da floresta que está 
sendo manejada, bem como sua estrutura 
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horizontal (diamétrica), e uma análise qualitativa 
da mesma. 

As parcelas permanentes também servirão para 
uma avaliação complementar do impacto da 
exploração (danos) e para verificar a dinâmica de 
crescimento florestal. 

 

Diretrizes de Segurança no Trabalho 

Equipamento de Proteção Individual 

Os EPI’s, segundo a Norma Regulamentadora 
(NR) n. 6 (do Ministério do Trabalho), tem sua 
existência jurídica assegurada em nível de 
legislação ordinária, através dos artigos 166 e 
167 da CLT, onde define e estabelece os tipos de 
EPI’s a que as empresas estão obrigadas a 
fornecer a seus empregados, sempre que as 
condições de trabalho o exigirem, a fim de 
resguardar a saúde e a integridade física dos 
trabalhadores. 

A EBATA disponibiliza todos os EPI’s de acordo 
com o Art.166, que determina o fornecimento aos 
empregados, gratuitamente, de equipamento de 
proteção individual adequado ao risco e em 
perfeito estado de conservação e funcionamento, 
sempre que as medidas de ordem geral não 
ofereçam completa proteção contra os riscos de 
acidentes e danos à saúde dos empregados. 

Na figura a seguir destacam-se os EPI’s usados 
nas atividades que envolvem o manuseio de 
motosserras, dentre as quais a derruba de árvores, 
uma das atividades de maior risco na atividade 
florestal:  

 

 

 
Equipamento de Proteção Individual para o 

motosserrista. 

         

Treinamentos na UMF 1A 

O PMFS prevê um programa de treinamento para 
capacitar os trabalhadores florestais, com cursos 
e oficinas para as diversas atividades a serem 
desenvolvidas no PMFS.  

 

Apoio das Equipes 

As equipes terão a disposição um carro de 
transporte que fará o deslocamento das mesmas 
do acampamento até as áreas de trabalho, além 
de equipamentos de comunicação via rádio. Em 
casos de emergência, além do carro de transporte 
dos trabalhadores, haverá um carro utilitário para 
dar suporte as atividades do PMFS que permitirá 
um rápido apoio. Há em Terra Santa hospital de 
pronto atendimento em caso de urgências.  

Outras medidas que serão adotadas no PMFS 
será a realização do Diálogo Diário de Segurança 
(DDS) com o objetivo de incentivar os 
funcionários a prática do trabalho com 
segurança, toda manhã, antes das atividades do 
dia. 
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Serão utilizadas sinalizações através de placas, 
visando contribuir na conscientização dos 
trabalhadores a cerca do assunto de segurança e 
saúde no trabalho, durante as atividades 
florestais.  

 

Diretrizes para Redução de Impactos na 
Floresta 

Todas as ações que causem impactos diretos e 
indiretos ao meio ambiente, deverão ser 
monitoradas e implementadas as devidas 
medidas mitigadoras.  

Da mesma forma, deve-se salientar que as 
equipes, tanto de gerenciamento como de campo 
deverão ser devidamente treinadas para 
empregarem metodologias de gestão de recursos 
naturais de forma a minimizar impactos e custos, 
além do emprego de técnicas de exploração de 
impacto reduzido de forma a minimizar os danos 
na floresta.  

Assim serão identificadas e monitoradas as 
atividades de maior impacto, que ofereçam 
condições de avaliação e mensuração 
diretamente no campo pela equipe da empresa. 

Com o sistema de manejo e exploração, os 
impactos ambientais são reduzidos. Todavia, a 
queda de árvores pode danificar as vizinhas, 
principalmente as jovens. Mas a derrubada 
orientada, minimiza isso.  

Outros impactos podem ser originados da 
exploração mecanizada, principalmente devido à 
possibilidade de compactação e erosão do solo. 
Estes deverão ser reduzidos por meio de 
planejamento cuidadoso das estradas, pátios e 
trilhas de arraste.  

As atividades de derruba, construção de estradas, 
arraste das toras e operação no pátio serão 
monitoradas periodicamente pela equipe técnica. 

Nas atividades descritas anteriormente, os 
impactos a serem observados serão 
principalmente danos à vegetação, ao solo e à 
hidrografia. Os danos à vegetação serão 
monitorados de acordo com a metodologia 
desenvolvida pela Concessionária por meio do 
Relatório de Danos e Desperdícios, gerando 
informações por UPA. 

Os diagnósticos realizados, os dados do 
inventário e das parcelas permanentes oferecerão 
os dados primários para posterior 
monitoramento.  

Os impactos sonoros, resíduos sólidos e outros 
serão monitorados de acordo com a legislação 
brasileira. Com relação as medidas de segurança 
necessárias ao desenvolvimento das atividades 
florestais e industriais, será elaborado um Plano 
de Segurança do Trabalho. 

Para avaliação dos impactos à fauna deverá ser 
contratado serviço de profissional habilitado para 
essa atividade, além de que poderão ser firmados 
convênios com instituições especializadas no 
assunto. 

A concessionária dispõe de um Plano de Proteção 
Florestal (PPF), com medidas a serem tomadas, 
em caso de sinistros de incêndios florestais, e se 
preocupa em capacitar os colaboradores para 
atuarem nessas frentes de trabalho.
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Descrição de Impactos Biológicos e Medidas Mitigadoras. 
IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS MITIGADORAS 

FAUNA 

Destruição dos habitats. Impacto de baixa intensidade, 
temporária, reversível, imediata e local. 

• Preservar árvores que servem de abrigo à 
determinada espécie. 

• Ter cuidado para não danificar ou mesmo 
descaracterizar esses habitats. No inventário a 
100%, identificar as árvores ninho e na seleção de 
árvores, selecioná-las para remanescente; não 
selecionar outra árvore para derrubar próxima desta 
numa distância tal que na derrubada, esta venha 
afetar aquela.  

Migração de algumas espécies. Impacto de baixa 
intensidade, temporária, reversível, imediata e local. 

• Após certo período ocorrerá regeneração natural das 
UPAs exploradas, possibilitando retorno dos 
animais. 

• Logo após a exploração e entrada de luz, o banco de 
sementes se desenvolve, crescendo inicialmente as 
espécies pioneiras que são fonte de alimentos para 
os animais que passam a frequentar o ambiente 
recém explorado. 

• O inventário da fauna antes e depois da exploração, 
possibilitará o conhecimento sobre o índice de 
migração dos animais e a possível alternância de 
exploração das UPAs. 

Redução de áreas de alimentação e cria. Impacto de alta 
intensidade, temporário, reversível, imediato e local. 

• Avaliar na fase pré-exploratória do projeto as áreas 
vitais à sobrevivência dos animais. 

• Apoio às pesquisas que darão subsídios nesse 
sentido. 

• Manter as áreas de palmeiras como também árvores 
ocas, áreas de refúgio no sub-bosque, árvores ninho, 
inclusive as árvores ocas e senis que servem de 
abrigo natural à fauna local. 

Caça e morte de animais. Impacto de baixa intensidade, 
adversa, temporária, reversível, imediato e local. 

• Adotar uma política de proteção à fauna local, não 
permitindo a caça e pesca predatória. 

Aumento na população de insetos e doenças. Impacto de 
baixa intensidade e local, adversa, temporária, reversível 
e imediata. 

• Evitar a proliferação de pragas e doenças através de 
manutenção geral da área. 

• Controle de doenças endêmicas através dos 
programas nacionais de controle. 

Transito intenso de veículos dentro da propriedade, 
podendo causar morte de animais e proporcionar fuga 
dos mesmos para locais distantes. 

• Regular o trânsito apenas por determinadas estradas. 
• Realizar campanhas, colocar placas indicativas 

sobre o cuidado que se deve ter com os animais 
atravessando as estradas. 

FLORA 
IMPACTOS POSITIVOS MEDIDAS SINERGÉTICAS 

Aumento da regeneração natural. Impacto indireto, de 
curto prazo, temporário, de grande magnitude, elevada 
importância e ocorrência comprovada. 

• Estimular o desenvolvimento das espécies pioneiras 
em concorrência de luz. 

• Induzir a germinação de sementes que se encontram 
no solo. 
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Incremento volumétrico de espécies de sub-bosque. 
Impacto direto, local, a médio prazo, cíclico, ocorrência 
certa e relevante importância. 

• A retirada das árvores dominantes por meio da 
exploração seletiva permitirá que a área foliar das 
espécies remanescentes receba maior incidência de 
luz solar, favorecendo assim um melhor 
desenvolvimento e consequentemente maior 
incremento. 

Diminuição da cobertura vegetal. Impacto de 
intensidade elevada, local, adversa, em longo prazo, 
reversível e imediata. 

• Não retirar todos os resíduos florestais oriundos da 
extração de toras, deixando estoque para nutrição 
das remanescentes através da decomposição. 

• Estabelecer um programa de enriquecimento da 
floresta explorada (se necessário). 

Danos mecânicos à vegetação. Impacto de intensidade 
elevada e local, adversa, temporária, reversível e 
imediata. 

• Direcionar a queda das árvores a serem exploradas. 
• Corte de cipós antes de iniciar a derruba. 
• Planejar o arraste de toras, inclusive dos locais de 

manobra dos skidders. 

Redução da variabilidade genética. Impacto de baixa 
intensidade fraca e local, adversa, temporária, reversível 
e imediata. 

• Preservação de indivíduos isolados ou que 
apresentem menos de 3 indivíduos a cada 100 
hectares (ou 4 indivíduos/100 hectares para as 
espécies incluídas na lista de vulneráveis do 
IBAMA). 

• Preservação de pelo menos 5 árvores dioicas com 
diâmetro mínimo de corte a cada 100 hectares. 

• Abater poucas árvores por unidade de área. 
• Manutenção de árvores com DAP ≥ 50 cm como 

porta sementes ou remanescentes.   
DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS AO MEIO SÓCIO ECONÔMICO 

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS MITIGADORAS 

Produção de lixo. Temporário com efeitos residuais, 
imediato, reversível e local. 

• Coleta seletiva de lixo. 
• Reciclar os resíduos para utilização em processos de 

compostagem ou venda. 

Proliferação de doenças. Temporário, imediato, 
reversível, local ou regional. 

• Vacinas contra doenças endêmicas. 
• Cuidar do destino dos efluentes líquidos e resíduos 

sólidos. 
• Evitar criadouros de vetores. 

IMPACTOS POSITIVOS MEDIDAS SINERGÉTICAS 
Ofertas de emprego local, a curto e médio prazo, 
temporário e permanente, de extrema importância com 
ocorrência comprovada. 

• Estimular o homem rural a permanecer no campo. 
• Fornecer infraestrutura às condições de vida do 

homem no campo. 

Aumento da arrecadação de impostos. 
• Adquirir melhor qualidade da matéria prima. 
• Favorecimento da exportação. 
• Incremento nos recursos monetários arrecadados. 
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Medidas de Proteção da Floresta 

Medidas de Manutenção da UPA em Pousio 

As áreas consideradas de proteção ambiental e 
de preservação permanente (rios, igarapés, 
córregos e outras áreas identificadas no 
microzoneamento), serão objeto de contínuo 
monitoramento devido a sua importância para a 
manutenção do equilíbrio do ecossistema nestes 
locais. 

As áreas de encostas, morros a rede hidrográfica 
e locais de topografia acidentada serão 
preservados e nesses locais serão colocadas 
placas de advertência indicando serem essas 
áreas protegidas por lei. 

Além destas, todas as UPA, quando em seu 
pousio, serão monitoradas, através das parcelas 
permanentes para crescimento e avaliação de 
danos e desperdício, sendo que em casos que se 
façam necessários, estas poderão sofrer 
intervenções silviculturais, tais como plantio em 
áreas cipoálicas, ações voltadas a segurança do 
local ou ainda poderão ser realizadas atividades 
de exploração de produtos não madeireiros, 
evitando que essas áreas fiquem muitos anos 
sem atividades e sem tráfego de pessoas que 
contribuem para a segurança e proteção da área. 

 

Prevenção e Combate a Incêndios 

Como parte do planejamento operacional do 
PMFS serão elaborados procedimentos 
específicos para a prevenção e combate a 
incêndios florestais que serão utilizadas como 
balizadora de ações que permitam a proteção da 
floresta. 

De uma forma geral, as ações que serão 
realizadas para combater o fogo na floresta 
serão: campanhas internas explicando sobre os 
perigos e prejuízos materiais, para a fauna, flora, 

equipamentos e instalações. Além do mais, 
placas indicativas serão colocadas ao longo das 
estradas, especialmente para o caso de terceiros 
que utilizam estradas principais dentro da UMF. 

Como medida educativa, por ocasião de 
reuniões e palestras, o público será alertado para 
o perigo de se jogar ponta de cigarro no chão, 
acender fogueiras na floresta e arredores e 
abastecer as máquinas sem observar os 
princípios de segurança. 

Em áreas identificadas como de risco (beira das 
pastagens, áreas de exploração recente e as 
bordas das estradas principais) serão colocadas 
placas de advertência para o perigo de 
incêndios florestais e será feita também 
manutenção, isto é, retirada de galhos secos que 
caem nas cedas dessas áreas, para evitar que o 
fogo penetre na floresta. 

No planejamento desta atividade, será realizada 
capacitação de alguns trabalhadores, visando à 
formação de uma brigada de incêndio. A 
finalidade principal da brigada de incêndio nas 
atividades de Manejo Florestal é o de combate 
aos princípios de inicialização de fogo e no 
combate direto quando este está sem controle. O 
objetivo é através de recursos materiais e 
humanos garantir com uso de técnicas 
apropriadas para os incêndios a eliminação dos 
mesmos.  

Haverá a disponibilização em local de fácil 
acesso, algumas ferramentas essenciais para o 
combate de incêndios. As ferramentas são: 
enxadas, pás, foices, abafadores e extintores. 

 

Prevenção de Invasões 

A área de manejo florestal será monitorada via 
análise de imagem de satélite, que permitirá 
identificar ações de desmatamento, focos de 
calor ou degradação da vegetação da floresta na 
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UMF, bem como no entorno, garantindo 
informações com localização precisa e rapidez 
nas ações que visem coibir qualquer ação dessa 
natureza. Como a UMF 1A localiza-se em uma 
Floresta Nacional, portanto área pública, há a 
competência do ICMBio de monitoramento da 
Floresta Nacional Saracá-Taquera como um 
todo que irá complementar as ações de 
monitoramento a serem realizadas pela 
concessionária. 

 

Acampamento e Infraestrutura 

A construção está de acordo com a MTE – NR 
31, garantir condições adequadas de trabalho, 
higiene e conforto para todos os trabalhadores. 

No início das atividades pré-exploratórias do 
PMFS, principalmente do IF 100%, o 
concessionário poderá construir um 
acampamento provisório, visando abrigar os 
trabalhadores dentro dos padrões estabelecidos 
pelas normas de saúde e segurança do trabalho 
até a construção do acampamento permanente, 
normalmente definido após identificação de 
local mais adequado ao propósito, tendo em 
vista que essa infraestrutura atenderá a 
permanência dos trabalhadores em longo prazo. 

Esta NR define ainda, no quesito as questões 
relativas à estrutura e logística de acampamento 
e alojamento na floresta, as seguintes normas: 

• Os pisos das edificações não devem 
apresentar defeitos que prejudiquem a 
circulação de trabalhadores ou a 
movimentação de materiais. Além disso, 
a cobertura do local de trabalho deve 
assegurar proteção contra as 
intempéries; 

• As edificações rurais devem:  

i) proteger contra a umidade; 

ii) serem projetadas e construídas para 
evitar insolação excessiva ou falta de 
insolação;  

iii) possuir ventilação e iluminação 
adequadas;  

iv) serem limpas e desinfetadas; 

v) possuírem sistema de saneamento 
básico, como a coleta das águas servidas 
na limpeza e na desinfecção, de forma a 
evitar a contaminação do meio ambiente. 

• As instalações sanitárias devem ser 
constituídas de:  

i) lavatórios e vasos sanitários, sendo 
cada item na proporção de um para cada 
grupo de vinte trabalhadores ou fração; 

ii) mictórios e chuveiros, sendo cada 
item na proporção de um para cada grupo 
de dez trabalhadores ou fração. 

• A NR31 também traz recomendações 
para o desenho das instalações. 

Outro aspecto ressaltado pela NR 31 trata sobre 
as Áreas de Vivência. De acordo com este 
instrumento, o empregador deve disponibilizar 
aos trabalhadores áreas de vivência compostas 
de instalações sanitárias e locais para preparar e 
fazer as refeições e, quando houver a 
permanência de trabalhadores entre as jornadas 
de trabalho, também alojamentos e lavanderias. 

Tais áreas de vivência devem ter condições 
adequadas de conservação, higiene, iluminação 
e ventilação e terem sido construídas com 
materiais adequados para as paredes, pisos e 
coberturas. 

As instalações sanitárias devem conter 
lavatórios e vasos sanitários, na proporção de 1 
para cada 20 trabalhadores, além de mictórios e 
chuveiros, na proporção de 1 unidade para cada 
10 trabalhadores. 
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O alojamento deve ser equipado com camas ou 
redes, de acordo com os costumes de cada local, 
e devem conter armários individuais para guarda 
de objetos pessoais. Além disso, o empregador 
deve disponibilizar água potável e fresca em 
quantidade suficiente nos locais de trabalho. 

 

Sanitários e Captação de Água 

Respeitando-se os dispositivos nas normas 
citadas anteriormente, dimensionamos as 
seguintes estruturas a serem disponibilizadas 
aos trabalhadores florestais no desempenho de 
suas funções e permanência no PMFS. 
Consideramos 40 trabalhadores florestais a 
utilizarem as referidas instalações. 

As instalações sanitárias serão constituídas de: 

• Três lavatórios; 

• Três vasos sanitários masculinos, um 
feminino e um para visitante. 

• Três mictórios, respeitando-se a 
proporção especificada na norma; 

• Quatro chuveiros para o banheiro 
masculino, um para o banheiro feminino 
e um para os visitantes; 

• Uma lavanderia com quatro tanques, 
para os funcionários. 

As instalações sanitárias apresentam: 

• Portas de acesso que impeçam o 
devassamento e ser construídas de modo 
a manter o resguardo conveniente; 

• Serão separadas por sexo, sendo que a 
determinação das quantidades será 
determinada após contratação da mão-
de-obra; 

• Água limpa e papel higiênico; 

• Estarão ligadas a um sistema de fossa 
séptica ou sistema equivalente; 

• Recipientes para coleta de lixo. 

A água para banho será disponibilizada através 
de chuveiros com água de boa qualidade a ser 
captada em manancial hídrico. 

 

Destinação do Lixo 

O lixo e os resíduos orgânicos e inorgânicos 
derivados das atividades do manejo florestal e 
permanência dos trabalhadores no acampamento 
e demais estruturas são adequadamente 
manipulados, armazenados e dispostos de 
acordo com as normas de higiene, saúde e 
segurança no trabalho e evitando qualquer dano 
ao meio ambiente. 

Para fins de esclarecimento, trataremos as 
seguintes categorias de lixo: 

• Lixo inorgânico: é o lixo de descarte 
geralmente composto de peças de 
máquinas e equipamentos, lubrificantes 
e embalagens dos mesmos, além de 
demais recipientes e materiais que não se 
decompõem rapidamente. 

• Lixo orgânico: são principalmente as 
sobras de cozinha, restos de alimentos, 
restos de comida, madeiras e partes de 
vegetais como ramos e folhas. 

A primeira separação do lixo a ser realizada será 
dos considerados orgânicos dos inorgânicos. 
Sempre que possível será feita a reutilização do 
lixo, evitando o acúmulo. O lixo orgânico 
poderá ser utilizado para a fabricação de adubo 
orgânico. 

Será destinado um local com cinco recipientes 
que permitam a separação do lixo orgânico do 
não orgânico, sendo: plástico; papel; metais e 
vidros. Esses recipientes serão identificados de 
acordo com a categoria do resíduo.  

O lixo que não puder ser reaproveitado receberá 
a destinação adequada, conforme legislação 
vigente.  
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Medidas de Higiene e Organização 

A concessionária compreende que para garantir 
um trabalho seguro e eficiente, se faz necessário 
disponibilizar condições adequadas de higiene, 
segurança e organização para os trabalhadores 
que desempenharão as funções no PMFS.  

Nesse sentido, uma série de ações serão 
realizadas pela concessionária, visando garantir 
um ambiente propício a boa prática florestal. 
Dentre estas, destacamos: 

• Disponibilizar água potável e fresca em 
quantidade suficiente nos locais de 
trabalho. A água potável será 
disponibilizada em condições higiênicas, 
sendo proibida a utilização de copos 
coletivos; 

• Assegurar uma alimentação saudável, 
incluindo água com qualidade, uma 
cozinha limpa longe dos depósitos de 
lixo, com instalação de despensas 
adequadas e refrigeradores que 
mantenham os alimentos armazenados 
de forma adequada, um refeitório limpo 
e adequado para a realização de refeições 
diárias, mantendo-se as recomendações 
nutricionais para atividades florestais; 

• Cuidar da saúde dos funcionários, 
incluindo submeter todos os 
funcionários a exames médicos anuais, 
além de manter medicamentos e 
utensílios para situações de emergências; 

• Proporcionar um sistema de transporte 
adequado e eficaz para que os 
funcionários não cheguem fora do 
horário no local de trabalho; 

• Considerar o bem-estar dos funcionários, 
garantindo um sistema de folgas, para 
assegurar uma relação saudável com 

seus familiares; identificar possíveis 
situações de alcoolismo, violência e 
tomar as medidas necessárias para saná-
las; assegurar atividades de lazer e 
recreação em momentos livres de 
trabalho e permanência no local; 

• Observar a legislação vigente, 
ambiental, trabalhista, segurança e saúde 
no trabalho, dentre outras, necessárias ao 
correto cumprimento das atividades de 
um PMFS. 

 
Dimensão de Refeitório, Dormitório, 

Cozinha e Lavanderia 

A concessionária dispõe de um refeitório 
coberto que protege contra as intempéries para 
realização das refeições que deverá atender aos 
seguintes requisitos: 

• Boas condições de higiene e conforto; 

• Capacidade para atender a todos os 
trabalhadores; 

• Água limpa para higienização; 

• Assentos em número suficiente; 

• Água potável, em condições higiênicas; 

• Depósitos de lixo identificados e com 
tampas. 

Será destinado ainda um local ou recipiente para 
a guarda e conservação dos alimentos e 
refeições, em condições higiênicas. 

Os alojamentos possuem: 

• Local adequado para que sejam armadas 
as redes com segurança e conforto; 

• Armários individuais para guarda de 
objetos pessoais; 
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• Portas e janelas com telas capazes de 
oferecer boas condições de vedação e 
segurança; 

• Recipientes para coleta de lixo; 

• O alojamento será separado por sexo. 
Ressaltamos que a determinação das 
dimensões será após a contratação da 
mão-de-obra. 

Será proibido no alojamento: 

• A utilização de fogões, fogareiros ou 
similares no interior dos alojamentos; 

• A permanência de pessoas com doenças 
infectocontagiosas no interior do 
alojamento. 

A Cozinha é o local destinado para preparo de 
refeições e será dotado de lavatórios, sistema de 
coleta de lixo e instalações sanitárias exclusivas 
para o pessoal que manipula alimentos. Esse 
local não terá ligação direta com os alojamentos. 

As lavanderias foram instaladas em local 
coberto, ventilado e adequado para que os 
trabalhadores alojados possam cuidar das roupas 
de uso pessoal. Serão dotadas de tanques 
individuais ou coletivos e água limpa. 

Todos os trabalhadores que venham a prestar de 
serviços a concessionária terão acesso às 
mesmas condições de higiene, conforto e 
alimentação oferecidas aos empregados. 

Serão construídos ainda no local destinado para 
o acampamento, porém, respeitando-se uma 
distância segura, uma oficina onde serão 
realizadas manutenções nas máquinas e 
equipamentos que serão utilizadas no PMFS um 
local para armazenamento de combustíveis que 
terá um piso com pequena elevação do solo, 
evitando-se o contato direto destes com o solo, 
além de garantir ventilação, evitando-se 
saturação do ambiente pelos combustíveis. 

Somente terão acesso a esses locais, os 
trabalhadores diretamente ligados (borracheiro, 
mecânico, ajudantes) e quando necessário e 
informado a coordenação, outros trabalhadores 
que precisem de algum serviço e os 
coordenadores. 

Todos os equipamentos novos, bem como EPI, 
uniformes, entre outros, ficarão em um espaço 
próprio que será destinado como almoxarifado. 
Este local será coordenado pelo auxiliar técnico 
que fará a entrega e controle desses materiais, 
evitando-se danos ou má conservação destes. 

Ressaltamos que este deverá ser um documento 
dinâmico, permitindo que todas as normas 
técnicas apresentadas possam ser melhoradas, à 
medida que as atividades venham a ser 
executadas em campo e sempre prevendo as 
bases conceituais desse plano de menor impacto 
ambiental, segurança e saúde no trabalho, 
benefícios sociais, otimização econômica de 
atividades e produtividade. 

 
Gestão Social 

Como estratégia social, a EBATA, 
desenvolverá o Plano de Gestão 
Socioambiental (PGS), um instrumento por 
meio do qual direitos de trabalhadores e 
comunidades locais são respeitados e 
ampliados.   
Anular e/ou mitigar impactos, estabelecer 
canais eficientes de diálogos, criar 
oportunidades de trabalho e benefícios 
socioeconômicos para as comunidades locais, 
investir mais em qualidade de vida no trabalho 
são alguns enfoques dados pelo PGS. 
 

Programas, Protocolos e Planos 

O Plano de Gestão Socioambiental abordará 
duas frentes de atuação: Gestão de Pessoas e a 
Relação com comunidades. Não é um 
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instrumento de gestão acabado. Avaliações 
institucionais devem contribuir para a melhoria 
contínua dos programas, protocolo e planos 
sempre procurando apontar aqueles que devem 
ser incluídos, excluídos e aperfeiçoados. 
 

Monitoramento de Impactos Sociais 

A EBATA possui o Plano de Avaliação e 
Monitoramento de Impactos Socioambientais 
(PGS-TS-02), o Procedimento de Comunicação 
com as partes interessadas (PRO-TS-01) e o 
Protocolo de Prevenção e Gerenciamento de 
Conflitos (PRO-TS-02). São procedimentos 
integrados baseados na aplicação de diferentes 
canais de comunicação que permitem através do 
diálogo com as comunidades locais e 
trabalhadores o monitoramento dos impactos 
sociais e com isso, adotar medidas para 
maximizar os impactos positivos e mitigar os 
negativos.  

Reuniões com comunidades e organizações, 
pesquisa de satisfação, entrevistas, participação 
no conselho consultivo da Flona Saraca-
Taquera, visitas periódicas, dialogo com o diário 
de segurança (DDS), caixa de sugestões   são 
formas de levantar informações junto as pessoas 
afetadas pela presença do empreendimento 
florestal. 

A EBATA, desenvolverá na UMF 1A: 

• Programa de apoio ao desenvolvimento 
comunitário; 

• Programa de Educação Ambiental; 
• Programa de Comunicação Social; 
• Protocolo de Prevenção e 

Gerenciamento de Conflitos; 
• Plano de Avaliação e Monitoramento de 

Impactos Socioambientais. 

                                                
2 Guia geral para identificação de AAVCs, HCVRN, 2013. 

A Gestão integradas desses programas permite a 
EBATA a direcionar suas ações para minimizar 
os impactos socioambientais identificados junto 
as comunidades locais afetadas pela presença do 
empreendimento florestal. 

 
Programa de Comunicação com as partes 

interessadas 
Desenvolvido pela EBATA, visando a 
construção e manutenção de uma relação 
positiva com as partes interessadas através de 
mecanismos de comunicação, de modo a 
assegurar o comprometimento da empresa do 
ponto de vista ético-cultural e socioambiental 
para com as partes interessadas.  

Este processo se dar por diferentes ferramentas 
de comunicação, onde serão realizadas visitas 
nas comunidades e/ou reuniões periódicas. E na 
oportunidade serão divulgadas as ações e 
atividades da empresa. Assim como na 
realização de “Dia de Campo”.  

 
Atributos de Alto Valor de Conservação 

(AAVCs) 
Para identificação e avaliação dos AAVCs são 
considerados os critérios2 estabelecidos pelo 
PROFOREST e HCV Resource Network 
(HCVRN), conforme abaixo: 

AVC 1: Diversidade de espécies 

“Concentrações de diversidade biológica, 
incluindo espécies endêmicas e espécies 
raras, ameaçadas ou em perigo de extinção, 
que sejam significativas em nível global, 
regional ou nacional”. 

AVC 2: Ecossistemas e mosaicos em escala da 
paisagem 

“Grandes ecossistemas e mosaicos de 
ecossistemas em escala da paisagem, que 
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são significativos em nível global, regional 
ou local, e que contém populações viáveis da 
grande maioria das espécies de ocorrência 
natural em padrões naturais de distribuição e 
abundância”. 

AVC 3: Ecossistemas e hábitats 

“Ecossistemas, hábitats ou refúgios raros, 
ameaçados ou em perigo”. 

AVC 4: Serviços ecossistêmicos 

“Serviços ecossistêmicos básicos em 
situações críticas, incluindo a proteção de 
mananciais e controle de erosão de solos 
vulneráveis e encostas”. 

AVC 5: Necessidades das comunidades 

“Locais e recursos fundamentais para 
satisfazer as necessidades básicas de 
comunidades locais ou populações indígenas 
(ex.: para meios de vida, saúde, nutrição, 
água), identificados através do diálogo com 
estas comunidades ou populações 
indígenas”.  

AVC 6: Valores culturais 

“Áreas, recursos, habitats e paisagens de 
especial significado cultural, arqueológico 
ou histórico em nível global ou nacional, 
e/ou de importância cultural, ecológica, 
econômica ou religiosa/sagrada crítica para 
a cultura tradicional de comunidades locais, 
populações indígenas ou populações 
tradicionais, identificadas em cooperação 
com estas comunidades ou populações”. 

Com base nesses critérios, a empresa realizou 
uma consulta publica às comunidades, 
organizações de base local, e outros atores 
locais, para identificação dos atributos.  

Para identificação e avaliação dos seis tipos de 
AAVCs possíveis, as seguintes etapas foram 
estabelecidas: 

• Identificação das AAVCs presentes na 
UMF através da verificação em campo;  

• Interpretação dos seis AAVCs no 
contexto regional da UMF, embasada em 
dados secundários e consulta pública. 

• Verificação em campo da presença dos 
AAVCs; 

• Decisão sobre o status do AAVC;  

• Elaboração de propostas de ações para 
garantir a proteção dos AAVCs; 

• Revisão externa das ações de proteção e 
de monitoramento por especialistas 
qualificados e independentes; 

• Informar as partes interessadas que o 
AAVC está presente e das medidas 
estabelecidas para proteção e 
monitoramento desses atributos, quando 
aplicável. 

Durante o processo de consulta foi identificado 
como AAVC do tipo 4, o Rio Jamary, ligado às 
comunidades de Jamary e Paraiso. Esse corpo 
hídrico presta serviços básicos fundamentais 
(higiene pessoal, produção de alimentos, 
irrigação e até para o consumo), além da 
manutenção do estoque de peixes para as 
comunidades.  

Suas nascentes encontram-se no interior da 
UMF. Para sua proteção, foi desenvolvido e 
estabelecido de forma participativa (com os 
atores sociais locais) um Plano de Avaliação e 
Monitoramento do AAVC. 

Como medidas de proteção do AAVC, temos: 

• Ações de educação ambiental para 
preservação do meio ambiente junto as 
comunidades envolvidas com os 
atributos; 

• Ações de saúde e higiene nas 
comunidades envolvidas; 
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• Microplanejamento das atividades 
operacionais; 

• Uso das técnicas de exploração de 
impacto reduzido pela empresa; 

• Aplicação do Plano de Proteção Florestal 
da empresa; 

• Instalação de placas de identificação de 
AAVC; 

• Implantação de Projetos sociais como 
por exemplo do Manejo do açaí e plantio 
de essências florestais nas áreas 
degradadas. 

• Para monitoramento das condições 
ambientais do AAVC estabeleceu-se 
como ações: 

o Análise de parâmetros 
geomorfológicos do atributo; 

o Análise   parâmetros físico-
químico do atributo; 

o Vistoria aos igarapés pela equipe 
do social e ambiental a cada 6 
meses (incêndios, 
desmatamentos, erosão, novas 
ocupações, etc.); 

o Análise anual por ferramentas de 
sensoriamento remoto. 

 
 

CENTRAL DE MONITORAMENTO 
SOCIOAMBIENTAL 

 
Ao longo deste documento verificamos a 
existência de diversas iniciativas e ações de 
monitoramento: desde o crescimento anual da 
floresta, de ações com atores sociais locais, até 
o cumprimento dos indicadores do próprio 
contrato de concessão perante o poder 
concedente (SFB).  

Grande parte das iniciativas de monitoramento 
deste PMFS possuem mecanismos de 

funcionamento distintos, com métricas e 
períodos avaliativos diversos (ex.: PPs são 
medidas incialmente ano a ano e depois, de 
cinco em cinco anos). 

Esta última seção do resumo público visa 
centralizar os diversos indicadores de 
monitoramento executados até esta edição do 
documento (fev/2017) junto com os resultados 
obtidos. 

 
Parcelas Permanentes 

Foram instaladas até o momento 18 PPs, sendo 
que destas, 05 estão na Reserva Absoluta. A 
área total instalada até o momento corresponde 
a 8,25 hectares (o compromisso contratual é de 
50 hectares de PPs até o trigésimo ano do 
PMFS). 

Mesmo tratando-se de parcelas instaladas 
recentemente, obtivemos alguns resultados 
parciais relacionados as variáveis monitoradas.  

No ano de 2014, em 0,75 ha foram levantadas 
273 árvores com DAP ≥ 10 cm. Desse total, 151 
árvores foram identificadas em nível de espécie, 
enquanto 46 foram em nível de gênero e 76 não 
foram identificadas, recebendo, portanto, a 
denominação NI.  
Após a exploração florestal, no levantamento 
realizado em 2016 verificou-se o total de 256 
árvores. Desse total, 132 foram identificadas em 
nível de espécie, e 43 em nível de gênero.  
Assim, no ano de 2014 e 2016 verifica-se que a 
maior abundância foi para as árvores não 
identificadas. Todavia, antes da exploração 
florestal a espécie Protium decandrum (Aubl.)  
March (Breu vermelho) foi a segunda mais 
importante (24), seguida por Pouteria guianensis 
Aubl. (Abiurana) com 19 árvores. Enquanto 
Aspidosperma spruceanum Benth. Ex Mull. Arg 
(Araracanga) apresentou 5 indivíduos. 
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Do total de 273 árvores mensuradas, 240 
puderam ser classificadas com o grau de 
iluminação da copa. Dessa forma, contata-se que 
antes da exploração, 110 árvores encontram-se 
com copa parcialmente iluminada. Enquanto 86 
recebem radiação difusa, uma vez não houve 
interferência por meio da colheita florestal. 

Número de árvores por classe diamétrica antes 
da exploração florestal 

 

Na estrutura horizontal da floresta, antes da 
exploração florestal as árvores Não 
Identificadas indicaram o maior índice de valor 
de importância, com 27,43%, seguida pela 
espécie Protium decandrum (Breu vermelho), 
com 8,57% e Pouteria guianensis (Abiurana) 
com 6,86%.  

O gênero Pouteria sp. e a espécie Ocotea 
canaliculata (Louro pimenta) embora tenham 
indicado a mesma abundância relativa (4,40%), 
esta última ocorreu em um número maior de 
parcelas.  

Destaca-se ainda que as espécies Hymenaea 
parvifolia Huber (Jutaí mirim) e Brosimum 
rubescens Taub. (Muirapiranga) indicaram o 
menor valor de importância na estrutura 
florestal, com 0,35%, uma vez que apresentaram 

os mesmos valores para os parâmetros 
fitossociológicos.  

 
Número de árvores por grau de iluminação da 

copa antes da exploração florestal. 
1: Copa emergente ou completamente 
iluminada;  
2: Copa parcialmente iluminada, ou seja, 
parcialmente coberta por copas de árvores 
vizinhas;  
3: Copa completamente coberta por copas de 
árvores vizinhas, recebendo apenas luz lateral 
ou luz difusa. 
 

Antes e após a exploração florestal, a população 
indicou o padrão do tipo “J” invertido, onde o 
maior número de árvores concentra-se nas 
menores classes diamétricas, enquanto o menor 
número de indivíduos encontra-se nas maiores 
classes.  

Já na segunda medição, verificou-se o mesmo 
padrão de distribuição diamétrica, mesmo após 
a exploração florestal, contínua e decrescente, 
indicando que a floresta possui estoque de 
árvores remanescentes, e capacidade de 
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recomposição diante de perturbações por ação 
da atividade exploratória. 
 

Número de árvores por classe diamétrica após 
a exploração florestal. 

 
Na primeira medição, na classe 10|-20 foram 
mensuradas 146 árvores, seguida da classe 20|-
30 com 73. E na classe 80|-90 ocorreram apenas 
3 árvores. Ressalta-se ainda que não ocorreram 
árvores na classe 60|-70 (antes e após a colheita 
florestal). 

 
Área Explorada UMF 

Até início de 2017, a concessionária já explorou 
2 UPAs, totalizando 1.749,68 hectares. Isso 
corresponde a cerca de 6,50% da área total da 
UMF (26.897,96 hectares). 

 
Resumo da Performance Exploratória da 

UPA 1 (2015/2016) 
A primeira UPA do PMFS foi autorizada pelo 
IBAMA para explorar um total de 700,00 
hectares, sendo que destes, 638,63 hectares 
foram efetivamente explorados (descontando as 
APPs e áreas destinadas a infraestruturas da 
própria UPA, como pátios e estradas 
secundárias).  

As áreas protegidas como APPs totalizaram 
50,05 ha (cerca de 7,2% da UPA). As áreas 
destinadas para infraestruturas totalizaram 
11,31 ha (distribuídos entre 18,41 km de 

estradas de acesso e secundárias e 58 pátios de 
estocagem). 

O volume autorizado para ser explorado 
naquele ano foi de 15.067,44 m3 distribuídos em 
2.585 árvores (vale ressaltar que o número de 
árvores deixadas como remanescentes foram de 
1.918, representando um volume de 8.895,99 
m3).  

Do volume destinado para corte nesta UPA, um 
total de 8.493,45 m3 foi efetivamente explorado 
(1.748 árvores selecionadas para corte foram 
efetivamente extraídas e houve o ingresso de 
259 indivíduos classificados previamente como 
substitutas e que foram extraídas também). O 
principal motivo do descarte (80,3% das 
árvores) foi a ocorrência de ocos (identificados 
no momento da extração, principalmente nas 
espécies Timborana e Itaúba).  

 

Relatório de Danos e Desperdícios 
Em janeiro de 2017 foram realizados a coleta de 
informações sobre danos e desperdícios da UPA 
1 (2015/2016). Os dados tomados em campo 
referem-se a amostragens de: largura, altura e 
comprimento de trilhas de arraste e estradas 
secundárias; altura de tocos de árvores e; danos 
em árvores remanescentes. Esses dados estão 
sendo sistematizados para a finalização do 
relatório, prevista para o primeiro trimestre de 
2017. 

 

Monitoramento e Avistamentos de Fauna 

Para a avaliação dos impactos das atividades 
florestais sobre a fauna, a concessionária 
realiza monitoramento independente com 
serviços de profissional habilitado para essa 
atividade. A metodologia desse monitoramento 
considera o estabelecimento de transectos em 
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UPAs que foram exploradas recentemente e em 
UPAs que serão exploradas na safra seguinte.  

Além do monitoramento independente, o SFB 
(unidade regional de Santarém) iniciará a partir 
de 2017, o monitoramento de fauna nas UMFs 
da Flona Saracá-Taquera.  

É importante frisar que a concessionária poderá 
firmar parcerias e convênios de pesquisa 
adicionais com instituições e/ou pesquisadores 
especializados no assunto. 

Os avistamentos de fauna são campanhas que 
fazem parte da atividade de Inventário Florestal 
a 100%. Durante o IF100, os trabalhadores 
foram instruídos e treinados (através da Norma 
Operacional n. 12) para registrarem a presença 
e/ou sinais de presença de elementos de fauna 
(pegadas, ninhos, nichos de alimentação, etc.). 
Durante o IF100 da próxima UPA (2017/2018), 
ocorreram 10 avistamentos de fauna. 

 

Levantamento de perfil socioeconômico de 
comunidades locais 

Esses levantamentos têm como objetivo a coleta 
de informações sobre o comportamento social e 
econômico de comunidades além de identificar 
Atributos de Alto Valor de Conservação 
(AAVCs) e Avaliação de Impactos 
Socioambientais localizadas próximas a UMF 
1A. Em 2016, seis comunidades foram visitadas 
pela equipe da EBATA, no município de Terra 
Santa, a saber: Redobra, Uichi, Vira-Volta, 
Urupanã, Jamary e Paraíso (com a 
participação de 138 comunitários) do entorno 
da UMF. 

 

Registro de Reclamações e Diálogo com 
Comunidades 

A empresa possui um procedimento de 
comunicação no qual registra todas as 

demandas e reclamações tanto dos 
comunitários quanto dos trabalhadores e em 
seguida define as tratativas com o retorno para 
os mesmos. Uma estratégia de comunicação 
com as comunidades é a realização de reuniões 
com os mesmos e seus representantes. Em 2016 
e início de 2017 foram realizadas 7 reuniões 
com as comunidades, lideranças e STTR de 
Terra Santa. A equipe social da empresa foi 
convidada também a participar de reuniões na 
Câmara de Vereadores de Terra Santa, 
Conselho Consultivo da Flona e CONDEMA 
(Conselho Municipal de Meio Ambiente). 

Nas reuniões, a equipe social da empresa 
apresentou e discutiu as seguintes pautas:  

• Procedimentos de Mapeamento de Área 
de Uso Costumário;  

• Validação de medidas de proteção e de 
monitoramento de AAVCs 

• Integração de atividades com as 
Secretarias de Meio Ambiente e de 
Cultura, Turismo e Desporto para 
integração de atividades de educação 
ambiental e desenvolvimento de projetos 
sociais; 

• Manejo de Açaí plantado, produção de 
hortaliças, turismo na praia do Cajual, 
produção de ervas medicinais e manejo 
do Tucumã; 

• Ações educativas em Meio Ambiente, 
Saúde e Higiene; 

Sobre as reclamações, em 2016 registramos três 
reclamações relacionadas as atividades de 
transporte de toras entre o pátio de 
concentração localizado dentro da UMF e o 
porto de embarque de toras, próximo da sede 
municipal de Terra Santa (distante cerca de 35 
km). Estas reclamações foram registradas e as 
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providencias tomadas para melhorar a 
atividade de transporte florestal.  

 

Caracterização de AAVC 
No início de 2017 a EBATA realizou a 
caracterização do único AAVC identificado na 
UMF 1A, tendo o Rio Jamary como de Atributo 
de Alto Valor de Conservação e o igarapé 
Urupanã identificado como Local de Interesse 
Comunitário. No dia 30 de janeiro de 2017 foi 
realizado um levantamento de caracterização 
ambiental do Rio Jamary para analisar os 
parâmetros geomorfológicos e físico-químico 
(além de avaliação por sensoriamento remoto).  

 

Inciativas de Educação Ambiental 

Entre o segundo semestre de 2016 e inicio de 
2017, foram realizadas 6 ações/reuniões para 
abordagem de temas relacionados a educação 
ambiental, além da apresentação sobre as 
práticas de manejo florestal desenvolvidas pela 
concessionária e medidas protetivas da UMF 
1A. 

 

Aquisição de Produtos e Serviços Locais 
Durante o ultimo ano de atividades da EBATA 
na região de Terra Santa (2016), foram 
adquiridos produtos (principalmente alimentos, 
material de expediente, óleos e combustíveis, 
etc.) e serviços (mecânica em geral, 
borracharia, construção civil) de sete 
fornecedores locais. 

  

Treinamentos e Capacitação 

Frequentemente a concessionária promove 
treinamentos para seus colaboradores da UMF 
1A, em técnicas de corte (com instrutores do 
Instituto Floresta Tropical), formação de 

brigada de incêndios florestais, primeiros 
socorros. Além disso, são ministradas palestras 
sobre concessão florestal, manejo florestal de 
impacto reduzido, certificação florestal para 
seus colaboradores. 

 

Empregos 

Desde o inicio das operações da EBATA em 
Terra Santa no ano de 2015, os empregos 
diretos gerados sempre estavam relacionados 
as atividades exploratórias. A partir de agosto 
de 2016, foram iniciados as atividades de 
transporte de toras entre a UMF e o porto de 
embarque (localizado em um imóvel rural, a 4,5 
km da sede municipal de Terra Santa) e em 
janeiro de 2017, entrou em operação a unidade 
de desdobro de madeira em tora, proveniente da 
UMF 1A.  

Assim, contabilizando essas três frentes de 
ações relacionadas às atividades da UMF, 
serão gerados em média 32 empregos diretos na 
serraria (todos morando em Terra Santa), e na 
extração, durante a safra, aproximadamente 40 
postos de trabalho (28% advindos de Terra 
Santa e 72% de Oriximiná). 

 

 
 

CONTATO 
 
Este documento esta disponibilizado no site 
http://www.ebata.com.br/. Para sugestões e 
comentários a respeito deste documento ou das 
atividades da empesa favor entrar em contato 
pelo e-mail contato@ebata.com.br. 

 

 


