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ABREVIATURAS 
 

 

 

� APP – Área de Preservação Permanente 

 Segundo o Código Florestal (Lei Federal nº4. 771/65), área de preservação 
permanente é toda aquela constante em seus artigos 2º e 3º, coberta ou não por 
vegetação nativa, com a função ambiental de Preservar os recursos hídricos, a 
paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e 
flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas. 
 
 
 

� FAVC – Florestas de Alto Valor de Conservação 
 Áreas com presença de AAVC (Atributos de Alto Valor de Conservação), de 
acordo com os critérios do Pró-Forest. 
 
 

� UMF – Unidade de Manejo Florestal 
 

 Área continua ou não, definida e submetida ao manejo florestal, pelo 
responsável pela Unidade de Manejo Florestal, correspondendo ou não á área 
total da propriedade ou posse, que inclui áreas de produção, manutenção, colheita 
e de preservação.  
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APRESENTAÇÃO 
 

  
Fundada no ano de 1890, a Companhia Melhoramentos de São 

Paulo, é     pioneira na publicação de livros impressos,  cadernos e 
na fabricação de papeis higiênicos no Brasil. Além disso, foi 
responsável pela primeira produção de celulose no país, ramo no 
qual, mais tarde, obteve repercussão mundial pela fabricação de 
celulose de fibra curta (fibra de eucalipto). 

Dentre os seus principais empreendimentos, destaca-se a 
Melhoramentos Florestal , reflorestadora e fabricante de fibras de 
alto rendimento, que conta com duas Unidades florestais 
localizadas no Estado de São Paulo, nos Municípios de 
 Caieiras e Bragança Paulista, e uma no Estado de Minas 
Gerais, no Município de Camanducaia. Em Camanducaia, a 
Melhoramentos mantém cerca de 450 empregos diretos entre 
próprios e terceiros, além de gerar empregos indiretos através do 
processamento de resíduos florestais, transportes, serviços etc.. 

Esta Unidade - Levantina, a qual possui certificação florestal 
Forest Stewardship Council® – (FSC) ocupa uma área de 
aproximadamente 11.057 hectares, onde está instalada a fábrica 
de fibras de alto rendimento, também denominada Planta TGW, 
com capacidade de produção de 60.000 toneladas de fibras por 
ano, cuja matéria prima provém do reflorestamento sustentável de 
Pinus sp. e Eucalyptus sp.. 

Importante ressaltar que o princípio da preservação ambiental, 
hoje amplamente divulgado e buscado em todo mundo, sempre foi 
observado pela Melhoramentos Florestal  em suas práticas de 
reflorestamento mesmo antes da existência de qualquer obrigação 
legal como se pode constatar na manutenção dos biomas originais 
da região da Mantiqueira inseridos na Unidade Levantina. 
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M ISSÃO 

 

 Suprir a demanda de Fibras celulósicas de alto rendimento de maneira 
sustentável para a indústria papeleira nacional e internacional, sem 
comprometer a capacidade das próximas gerações de se valer dos recursos 
naturais, e oferecer plena qualidade de vida aos seus colaboradores e 
comunidades circunvizinhas. 

 

V ISÃO  
 

 Ser referência nacional e internacional no manejo sustentável de árvores 
plantadas e o maior produtor mundial não integrado de Fibras celulósicas de 
alto rendimento até 2025. 

 

PRINCÍPIOS E VALORES  
 

• Responsabilidade econômica, social e ambiental. 
 

• Busca constante de inovação. 
 

• Respeito à diversidade. 
 

• Flexibilidade e agilidade. 
 

• Transparência e Honestidade. 
 

• Excelência nos processos. 
 

• Reconhecimento nos esforços individuais e coletivos. 
 

• Espírito de diálogo.                                                                                                            
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Política de Desenvolvimento Florestal
Meio ambiente - Segurança

A Melhoramentos Florestal Ltda. é uma empresa que pauta suas atividades
dentro dos princípios e critérios de desenvolvimento sustentável de acordo com
o Forest Stewarship Council - FSC, seguindo de forma responsável o Plano de
Manejo Florestal.

Atuando nos Estados de São Paulo e Minas Gerais, segue as rigorosas leis
ambientais e trabalhistas, respeitando os recursos naturais, a segurança e a
saúde de seus colaboradores.

Seus plantios renováveis, executados desde a década de 1920, provam que é
possível harmonizar produção e preservação.

Os princípios da Melhoramentos Florestal são:

1. Meio Ambiente

� Proteger os ecossistemas naturais, preservando os solos cultivados e os
recursos hídricos;

� Manter áreas destinadas à conservação da flora e ao habitat da fauna;

� Prevenir atos poluentes e degradadores do meio ambiente;

� Cumprir rigorosamente a legislação aplicável.

2. Saúde e Segurança do Trabalho

� Promover a conscientização dos profissionais florestais quanto aos
procedimentos e cuidados em suas atividades diárias;

� Aperfeiçoar continuamente as práticas operacionais, reduzir riscos, melhorar
ergonomia e eliminar atos e comportamentos inseguros que possam ocasionar
lesões ou doenças ocupacionais;

� Capacitar e orientar os profissionais envolvidos nas operações florestais para
atuarem com responsabilidade na conservação do meio ambiente.

Melhoramentos Florestal Ltda.
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  Inserida na região de Camanducaia desde a 

década de 1940, a Melhoramentos Florestal  

vem contribuindo para o desenvolvimento 

socioeconômico local por meio da geração de  

empregos, de tributos e de ações sociais      

como, por exemplo, a criação da Escola    

Particular Rural Alice Weiszflog, o combate a 

caça ilegal  e outras participações. 
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A  UNIDADE L EVANTINA  
 

 

A Unidade de Negócio Florestal – Levantina, com sede em Camanducaia (MG), tem por 

premissa de manter um bom manejo florestal, que integram as responsabilidade assumidas 

pela Melhoramentos Florestal Ltda.  através de sua Política de Responsabilidade 

Coorporativa, com objetivo o reflorestamento sustentável de pinus e eucalipto integrado às 

necessidades de fabricação local de Fibras de Alto Rendimento (Planta TGW). 

Hoje, a Unidade Levantina conta com aproximadamente 11.057 ha, sendo 

aproximadamente 3.800 ha representados por áreas de plantio comercial, responsáveis pelo 

abastecimento da Planta TGW. Assim, a Unidade apresenta aproximadamente 52% 

constituídos por Áreas de Preservação Permanente (APP), Reserva Legal (RL) e 

Remanescentes de Floresta Nativa. 

A produção anual de Fibras celulósica na Unidade Industrial é de aproximadamente 

60.000 toneladas anuais, sendo destinada a produção e sustentação de papel cartão, dentre 

outros produtos por outras empresas.  

Para abastecimento da Unidade Fabril, são utilizadas madeiras de áreas próprias, cujo 

manejo passa pela auditoria de certificação Forest Stewardship Council® (FSC). 

O processo de obtenção da Fibras de alto rendimento é proveniente do desfibramento da 

madeira reflorestada por meio de processo mecânico sem utilização de agentes químicos. 

  

 

 

 

 

     Com o objetivo de atender a              Com o objetivo de atender a              Com o objetivo de atender a              Com o objetivo de atender a              

                                    todas as partes interessadas, a todas as partes interessadas, a todas as partes interessadas, a todas as partes interessadas, a         

                    Melhoramentos Melhoramentos Melhoramentos Melhoramentos     elege a elege a elege a elege a         

                    SUSTENTABILIDADE  SUSTENTABILIDADE  SUSTENTABILIDADE  SUSTENTABILIDADE      

        como pilar para seu desenvolvimento.como pilar para seu desenvolvimento.como pilar para seu desenvolvimento.como pilar para seu desenvolvimento.    
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A  REGIÃO 
 

 As atividades florestais da Melhoramentos Florestal Ltda . 
distribuem-se em três municípios, nos estados de Minas Gerais e 
São Paulo. 
  A Unidade Levantina possui a certificação florestal Forest 
Stewardship Council® (FSC) . 
 O Município de Camanducaia - MG tem como principal 
atividade econômica a agropecuária, sendo que a batata, a 
cenoura e a mandioca são os principais produtos agrícolas 
cultivados. A atividade pecuária destina-se a produção de leite e 
seus derivados, predominando as produções em pequenas 
propriedades.  O município possui inúmeras atrações turísticas, 
como grutas, cachoeiras, etc., contando com uma área de 
aproximadamente 527,572 km² e densidade demográfica de 44 
hab./km², segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

Rio Jaguary 
Camanducaia - 

MG 

ÁREA  DE PROTEÇÃOAMBIENTAL   
(APA)  - FERNÃO  DIAS 

 

 A área da Melhoramentos Florestal  está inserida em 
sua totalidade na região da APA Fernão Dias, a qual foi criada 
em 17 de julho de 1997, com  uma área de 180.000 hectares, 
abrangendo 8 municípios do sul de Minas Gerais. Dentre os 
municípios estão Toledo, Extrema, Camanducaia, 
Paraisópolis, Gonçalves, Itapeva e Sapucaí Mirim. 

 Sua criação e implantação decorreram do processo de 
licenciamento ambiental do Projeto de Duplicação da Rodovia 
Fernão Dias (BR-381), uma vez que foram realizados vários 
estudos para avaliar o Impacto Ambiental que a referida 
duplicação iria ocasionar. Inúmeras foram às avaliações e 
relatórios elaborados, quando também se avaliou a 
potencialidade para a criação e implantação da APA. 
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RECURSOS FLORESTAIS  MANEJADOS 
 

 A principal variedade de Eucalyptus plantada é o E. dunnii, relacionados por 
representarem melhorias em relação á qualidade da madeira, crescimento, clima e tolerância 
a doenças. A Melhoramentos Florestal  desenvolve um programa de seleção de clones, 
desde 2005, contando hoje com aproximadamente 6 clones selecionados, de acordo com as 
características climáticas e de composição físico-química de solo de suas Unidades. 

 O objetivo do manejo florestal da Melhoramentos Florestal  é produzir madeira para 
atender a demanda de sua Unidade Industrial e conservar as condições naturais 
representativas presente nas áreas. A empresa se propõe a garantir condições de trabalho 
florestal adequadas para seus colaboradores e prestadores de serviços, bem como contribuir 
para o bem estar e qualidade de vida das comunidades adjacentes. 

 Na Unidade Levantina, desde o ano de 2009, é plantada quase que unicamente a 
espécie de Eucalyptus, havendo uma exceção apenas em áreas de grande ocorrência de 
geadas, onde ocorre o plantio de Pinus taeda, justificando á adequação das condições 
ambientais de solo, clima e biodiversidade, por sua alta produtividade, pouco tempo de corte 
comparado a outras espécies. O incremento médio anual das florestas de Eucalyptus (IMA) é 

de 45m³/ha ano. 

 O planejamento estratégico da Unidade Levantina é vinculado ao planejamento 
industrial. As principais operações envolvidas no manejo e na produção florestal são 
desenvolvidas a partir do planejamento específico, sendo vinculadas ao inventário e cadastro 
florestal. O inventário florestal permite acompanhar o crescimento quantitativo da floresta, 
fornecendo estimativas sobre a disponibilidade da madeira. 

 

FLORESTA  OMBRÓFILA  MISTA  
 

  Apesar de algumas espécies em comum, é possível dividir a flora ocorrente na 
APA Fernão Dias em dois blocos: o das espécies ocorrentes em cotas superiores a 1.500 m 
que correspondem às componentes das Florestas Ombrófila Densa Montana, Ombrófila 
Densa Alto Montana e Ombrófila Mista, e as presentes em altitudes inferiores a essa cota, 
correspondendo à Floresta Estacional Semidecidual e as típicas dos campos altitudinais e 
afloramentos rochosos.  A Unidade Levantina está inserida no Bioma Mata Atlântica, 
apresentando diversas variações fisionômicas, estruturais e florísticas. No caso específico da 
Unidade em questão, a fisionomia florestal trata-se de Florestal Ombrófila Mista, ou seja, um 
tipo vegetacional com predomínio da espécie Araucária angustifolia, com formações 
florísticas entre 1200 e 1600 metros. 
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OBJETIVOS  DO MANEJO 
 

• Produzir madeira para atender a demanda da Unidade Industrial; 
• Produzir madeira e outros produtos de base florestal para diferentes usos; 
• Conservar as formações naturais representativas presentes nas áreas; 
• Proporcionar condições adequadas de trabalho nas operações florestais; 
• Promover o bem estar social, gerando empregos, colaborando diretamente 

ou indiretamente com as comunidades adjacentes; 
• Promover ações educativas e de estímulo para uma atuação responsável de 

seus colaboradores e da sociedade. 
 

FIGURA – LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE LEVANTINA  

 
SALVAGUARDAS  AMBIENTAIS 

 

 O controle de pragas tem por finalidade manter o equilíbrio das 
populações, mantendo a níveis mínimos e até mesmo sua erradicação, a 
fim de manter o bom desenvolvimento da floresta sem prejuízos 
econômicos à empresa, mostrando as medidas de controle adotadas, 
recomendações de melhoria para novas ocorrências e controles 
preventivos aplicados. A prática deste manejo visa promover a 
sustentabilidade das espécies presentes. 

 O manejo baseia-se nas atividades de avaliação do ecossistema, 
na tomada de decisão do combate ou não, em função da ocorrência e na 
escolha do método de combate mais adequado. 
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PRODUÇÃO DE MUDAS 
 

 A Unidade Levantina conta hoje com as mudas disponibilizadas pela 
Unidade de Caieiras – SP, através do viveiro Albert Hanser. Este viveiro tem a 
capacidade de aproximadamente 2 milhões de mudas por ano e, supre não 
somente a Unidade mineira, como também as Unidades de Caieiras e 
Bragança Paulista. O Viveiro de fornecimento de mudas é tratado como 
fornecedor crítico e, portanto, sujeito á rígidos controles socioeconômico 
ambiental. A exemplo de comprovações de autorizações ambientais aplicáveis 
e cumprimento da legislação previdenciária, trabalhista e de saúde e segurança 
ocupacional. 

 

CULTIVO  SOLO 
 

 No cultivo de solo, as operações são ordenadas de modo a manter ou 
elevar os índices de produtividade florestal, reduzir a erosão e a relação 
custo/benefício dos recursos disponíveis. 

 Por esse motivo, a conservação e manutenção dos ramais são ações 
pertinentes à gestão integrada de microbacias, adotando-se técnicas de cultivo 
que possibilitem manter a cobertura vegetal do solo (para aumentar a infiltração 
da água de chuva), promover a recuperação de matas ciliares, fazer plantio 
direto e construir terraços de controle da erosão, entre outras medidas. 

 

PLANTIO 
 

 Para desenvolvimento desta atividade, é necessária a adoção de um 
conjunto de medidas silviculturais, como, por exemplo, a época do plantio, 
preparo do solo, adubação  (fertilização mineral em doses apropriadas), 
irrigação e tratos culturais destinados a favorecer o crescimento inicial das 
plantas em campo.  

 A escolha do espaçamento de plantio tem como objetivo inicial 
proporcionar para cada árvore o espaço suficiente para se obter o crescimento 
máximo com melhor qualidade e menor custo. As práticas desenvolvidas na 
UMF têm como base o espaçamento de 3m X 2m.  
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MONITORAMENTO  DO CRESCIMENTO     
DAS FLORESTAS 

  

 O Inventário Florestal tem abrangência nas áreas de produção 
da empresa, compreendendo toda a Unidade Levantina. Ele tem a 
finalidade de estimar o volume de matéria-prima (madeira) para o 
planejamento do uso dos recursos florestais, visando à 
sustentabilidade industrial, sendo utilizados os Inventários de 
reconhecimento, contínuo e pré corte.  

 O Inventário pré-corte é realizado para se estimar os volumes 
atuais das áreas a serem colhidas, sendo necessário para gerar os 
Planos de Corte, com maior controle estatístico. É utilizado para o 
planejamento operacional das atividades de Colheita e Transporte, 
de acordo com a demanda industrial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantio – Unidade Levantina 
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COLHEITA 
 

 A colheita florestal é realizada a partir da realização do planejamento 
estratégico para a Unidade Florestal, buscando atender da melhor forma os 
procedimentos vigentes. 

 Todas as áreas destinadas para a colheita são analisadas e 
posteriormente discutidas com a equipe responsável, atendendo no prazo 
estipulado, as cotas e demandas da Unidade Industrial (Planta TGW). 

 O corte de madeiras no sistema semi - mecanizado com a utilização de 
motosserras é o principal sistema utilizado na Melhoramentos Florestal , em 
virtude das elevadas topografias existentes na região em que a Unidade 
Levantina está instalada. O corte de árvores com motosserra permite uma boa 
produtividade individual, além de poder ser feito em locais de difícil acesso.  

 

PLANO  DE PREVENÇÃO  E CONTROLE  DE 
INCÊNDIOS  FLORESTAIS 

 

 O Sistema de Incêndios Florestais – SIF da empresa funciona conforme 
o estabelecido no procedimento Formação e Treinamento de Brigada de 
Incêndio Florestal – atualmente em período de implantação na unidade 
florestal. Em caso de incêndio, os prestadores de serviço podem contar 
também com orientações dispostas em todos os módulos dos manuais 
operacionais de silvicultura e colheita. O SIF é definido em quatro etapas 
sequenciais: Prevenção, Detecção, Combate, Registros. 

Avistando um sinal de fumaça, o vigilante aciona a Área Operacional 
para o respectivo combate ao incêndio. Outra forma de detecção e localização 
ocorre via colaboradores, prestadores de serviços ou moradores da região, que 
informam via telefone ou pessoalmente. 

A Melhoramentos Florestal  possui equipe de brigada de incêndio 
treinada para eventual necessidade de combate ao fogo. As tratativas adotadas 
para a prevenção de Incêndios são o monitoramento de toda Fazenda por 
monitores treinados para abordagem de turistas e identificação de possíveis 
incendiários; manutenção de aceiros nas divisas, com uso de equipamentos e 
roçadas das cercas em locais em que não há estradas próximas as divisas. 
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GESTÃO AMBIENTAL 
 

 A conservação da fauna e flora nativas da região onde se insere a Unidade de Manejo 
da Melhoramentos Florestal , bem como de seus habitats, é prioridade na condução do 
manejo florestal, havendo orientações e controles constantes dos procedimentos operacionais 
para as diferentes operações florestais. 
 Para além destes cuidados, a empresa desenvolve estudos e programas de 
monitoramento específicos. A área de Meio Ambiente é responsável pela condução dos 
estudos de caracterização da biodiversidade e de avaliação das condições para conservação e 
recuperação. Para tal, são avaliadas as informações de relatórios de caracterização e 
monitoramento de biota.  

 Com objetivo de manter a existência da diversidade da paisagem e sua configuração 
local com floresta natural e plantada, a Melhoramentos Florestal  foca no plantio através de 
mosaicos que e formaliza sua manutenção e a heterogeneidade ao longo dos anos. 

 Em função do plano prático para manter a diversidade, as áreas plantadas na Unidade 
Levantina são distribuídas a esmo, de acordo com planejamento de colheita por toda 
propriedade, sendo  diversificada por idade, espécie, tamanho dos polígonos de produções 
(talhões) e localização no relevo.   
 Os conjuntos dos talhões contendo as variações formam o mosaico apropriado para 
manter a alta diversidade da flora e fauna. 

AVALIAÇÕES  PRÉ E  PÓS-OPERAÇÃO 
 

Esta metodologia utilizada pela Melhoramentos Florestal  em suas atividades Florestais, 
visa estabelecer as diretrizes e condutas para aplicação da Análise Preliminar de Riscos (APR) 
e do check list de verificação, que consiste na avaliação ambiental, de segurança no trabalho e 
saúde ocupacional, realizada nas fases pré e pós colheita e pré e pós implantação ou reforma 
de plantio, com o objetivo de antecipar os possíveis riscos oferecidos pela condição do local na 
sua fase operacional, de modo a proporcionar o estabelecimento de controle de riscos. 

É feito a partir de uma vistoria criteriosa da área e do seu entorno, onde os principais 
aspectos que devem ser observados e considerados são: 

• Situação das formações naturais, com ênfase nas áreas de preservação 
permanente e na reserva legal, tendo em conta as áreas definidas como Formações de 
Alto Valor para Conservação (FAVC’s); 

• Presença de processos erosivos; 
• Evidência de distúrbios diversos, como danos em áreas naturais (APP, Reserva 

Legal e outras), sinais de queima, vendaval, enchente, seca, presença de lixo, etc.; 
• Condições da microbacia e dos corpos d’água (cursos e açudes); 
• Situação das estradas e dos pontos de travessia de cursos d’água; 
• Presença de comunidades vizinhas; 
• Evidências de transtornos á comunidade; 
• Presença de locais de interesse histórico e cultural; 
• Análise preliminar dos riscos de saúde e segurança ocupacional relacionado à 

colheita; 
• Possíveis alterações a serem ocasionadas pelas operações florestais. 
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FLORESTAS DE ALTO  VALOR  DE CONSERVAÇÃO 

 
 A base para o conceito de Florestas de Alto Valor de Conservação (FAVC) é a 
identificação dos Atributos  de Altos Valores de Conservação (AAVC) que quando 
identificados, a área florestal deve ser manejada de  maneira apropriada de modo que estes 
valores sejam mantidos ou aumentados.  
 Áreas contendo concentração significativa de valores relativos à biodiversidade em nível 
global, regional ou nacional (ex: endemismo, espécies ameaçadas,  refúgios de 
biodiversidade). 

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

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

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

 
• Áreas essenciais para suprir as necessidades básicas de comunidades locais (ex: 

subsistência, saúde). 
 
• Áreas críticas para a identidade cultural tradicional de  comunidades locais (áreas de 

importância cultural, ecológica, econômica ou religiosa, identificadas em  conjunto com 
estas comunidades). 
 

Localização FAVC’s Unidade Levantina 



RESUMO PÚBLICO DO PLANO DE MANEJO FLORESTAL | 2° VE RSÃO | AGOSTO 2012  
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCERIAS  COM  A  COMUNIDADE 
 

 Criada em 1946 e localizada na Unidade Levantina em região montanhosa de linda 
paisagem (próxima a Monte Verde), a ESCOLA RURAL PARTICULAR ALICE 
WEISZFLOG atende a 130 alunos oferecendo ensino fundamental completo e de 
qualidade. Seus alunos residem em um raio de até 17 quilômetros e, desse total, apenas 
15% são filhos de funcionários. Todos os demais vêm das comunidades vizinhas. 
 A promoção do desenvolvimento social e ambientalmente sustentável faz parte da 
estratégia de gestão da empresa, que mantém programas de parceria com comunidades 
e empresas, maximizando os produtos oriundos da floresta.  

� Resíduos Florestais - Após o processo de recuperação de áreas (corte raso de 
brotações inviáveis de espécies exóticas) e também de colheita florestal, a área a ser 
plantada se encontra com grande quantidade de resíduos, sendo estes constituídos de 
ponteiras e galhadas de árvores exóticas.   Este material vem a ser processado por 
empresas especializadas, afim de transformação em cavaco, o qual será fonte principal 
de energia para as caldeiras de empresas fabricantes de cerâmica, fertilizantes e papel e 
celulose. 

 Existe também a coleta de acículas, provenientes das espécies de Pinus sp., 
extraídos para o processo de fabricação de Fibras de Alto Rendimento, onde a destinação 
final do material se dá no município de  Holambra – SP, servindo de substrato para 
produção de flores. 

� Resíduos Fabris - O processo de descascamento de Eucalyptus sp., como parte da 

transformação da madeira em pasta de celulose, tem como resíduo a própria casca da 

madeira, na qual parte é utilizada na produção de substratos, pela empresa Agrolink Imp. 

Esp. Comércio e Representação Ltda.. 

 Parte da casca de Eucalyptus sp., gerado através do processamento de madeira, é 
utilizada no processo de recuperação de áreas degradadas bem como cascalheiras 
desativadas dispostas na Unidade Levantina. 

 Existe na Unidade um sistema de cadastramento e credenciamento de moradores 
das comunidades próximas. Assim, os mesmos podem desenvolver a atividade de coleta 
de frutos de Araucária (pinhão), durante os meses frios do ano, a fim de complemento de 
renda, uma vez que estes frutos são vendidos na estrada que dá acesso ao distrito de 
Monte Verde – MG. 
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PROJETOS E  PROGRAMAS  SÓCIO AMBIENTAIS  
DA  EMPRESA 

 

ECO  MELHOR 
 

 O Programa Eco- Melhor, é um projeto de Educação Ambiental realizado 

com estudantes da Escola Particular Rural Alice Weiszflog, no município de 

Camanducaia - MG. O Projeto conta com a participação de crianças, e tem 

como objetivo principal a contribuição para mudança de percepção do 

ambiente, pelas mesmas, estimulando-as no desenvolvimento de ações 

ambientalmente corretas e disseminação das informações geradas a seus 

familiares e a comunidade em que residem. Através de palestras, atividades e 

desenvolvimento de trabalhos, as crianças constroem conhecimentos sobre a 

empresa Melhoramentos Florestal  e as atividades a ela relacionadas.

 Também são apresentados os principais cuidados e ações relacionadas 

á preservação do meio ambiente e ações sustentáveis.  

MELHOR  MEL 
 

 Visando desenvolvimento social da comunidade onde está inserida, a 

Melhoramentos Florestal  iniciou no mês de agosto o Projeto Melhor Mel.  

 Melhor Mel é um projeto que visa fomentar famílias que residem próximo 

às áreas da empresa, dando a elas a oportunidade de aprender práticas de 

Apicultura e de complementar sua renda. 

 Como etapas do projeto, será fornecido pela empresa, curso de 

Apicultura com aulas teóricas e praticas para todos os interessados. Ao final do 

curso serão selecionadas 5 famílias que darão continuidade ao projeto de 

extração, beneficiamento e comercialização do mel. 

 Mais uma vez é a Melhoramentos Florestal  preocupando com o 

desenvolvimento das comunidades onde ela está inserida. 
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PROJETO  CULINÁRIA  DO  PINHÃO 
 

 A Melhoramentos Florestal , reconhecendo o seu 
compromisso socioambiental com a comunidade de seu entorno 
promoveu o evento “Culinária do Pinhão” com o Chef de cozinha 
Breno Lerner .  O propósito do evento foi demonstrar as inúmeras 
opções culinárias de pratos salgados, doces e conservas que se 
pode produzir com a semente das árvores de Araucária (fruto de 
pinhão), considerando ser a semente de grande importância 
cultural, econômica e ambiental para a nossa região.  
  Obs. Como citado anteriormente, vale lembrar que a 
Melhoramentos Florestal  abre suas portas a comunidade para a 
coleta de sementes (pinhão) que se encontram em abundância 
dentro de suas áreas de plantio. 

 

PROJETO  HORTA 
 

 Projeto elaborado em conjunto com o projeto Eco-Melhor 
(Implantado na escola Alice Weiszflog). 
 Esse trabalho faz parte das atividades de Educação 
Ambiental, nas quais os alunos aprendem sobre o cultivo de 
verduras e legumes, bem como sobre a racionalização no uso de 
produtos químicos e a preservação do meio ambiente. 
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TRABALHANDO  COM  A  PAISAGEM 
 

 

 

 

 

 

Por influência do turismo em Monte Verde, atividade 
econômica preponderante nesse distrito de Camanducaia 
(MG), área circunvizinha à Unidade Levantina, a 
Melhoramentos Florestal  se preocupa com o manejo 
adequado do plantio de espécies exóticas garantindo a 
sua coexistência com áreas de nativas.  

Para que isso ocorra, o  
sistema de planejamento e 
 colheita florestal, realiza 
plano de corte que se impõe 
de modo a minimizar o impacto 
visual nas áreas próximas ao 
mencionado distrito. 
 Assim, nessas áreas, 
praticam-se tão-somente 
cortes de pequenas extensões 
de forma a não interferir na 
harmonia paisagística do local. 
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MONITORAMENTOS 
 

 Na UMF, os procedimentos operacionais prescrevem a realização 

regular de monitoramentos realizados por cada setor envolvido, com base em 

listas de verificação que identificam, separadamente, variáveis de controle 

operacional da qualidade e características de inspeção. Em função do número 

e da gravidade ocorrências detectadas, não conformidades são reconhecidas e 

ações corretivas iniciadas. 

 Os resultados obtidos com as ferramentas de monitoramento são 

periodicamente analisados, fornecendo elementos para aprimorar o manejo 

florestal conduzido pela Melhoramentos Florestal .  

 O desempenho das principais operações florestais é monitorado de 

acordo com o que consta nos procedimentos específicos relacionados às 

mesmas, referenciando-se através da Planilha de Monitoramentos e 

Avaliações, demonstrando, por perspectiva de monitoramento do desempenho 

do manejo responsável de plantações florestais Melhoramentos Florestal .  

Principais monitoramentos realizados e respectivos responsáveis
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MONITORAMENTO  DE  FAUNA 
 

  Através dos trabalhos realizados em campo, por          
empresa especializada, foram realizadas 42  horas de 
estudos com o registro de pelo menos 72 espécies de 
vertebrados.  Somados os registros realizados durante                               
os trabalhos de campo e aqueles indicados como de 
possível ocorrência pela literatura disponível somam-se 
420 espécies de vertebrados. No total a riqueza da                          

mastofauna na unidade de manejo pode corresponder a 143 espécies.  

 As citações de espécies endêmicas adotadas para este trabalho devem 
ser entendidas sob o referencial do bioma floresta atlântica, entendendo-se que 
espécies registradas na região da Unidade de manejo são igualmente 
encontradas em outras regiões de Minas Gerais, ou em outros estados 
brasileiros. 

  A definição de espécies ameaçadas de extinção ocorrentes na unidade 
de manejo seguiu as listas oficiais disponibilizadas em nível nacional, pelo 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA, bem como pela lista aprovada 
em deliberação pelo Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais 
- COPAM. 

 
ESTUDO  FLORÍSTICO  E  MONITORMANTO  FITOSSOCIOLÓGICO 
 

 O principal objetivo do estudo foi caracterizar os remanescentes 

florestais de mata atlântica nos domínios da empresa em termos de qualidade 

florística e conservação. As campanhas de campo nas áreas de estudo 

ocorreram entre 2009 e 2010. Durante as observações, foram levantadas 

informações sobre a qualidade do habitat. 
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MONITORAMENTO  DOS  RECURSOS  HÍDRICOS 
 

 

 

A Melhoramentos Florestal  busca sua atuação de forma 
ambientalmente correta e coerente, utilizando para tanto, diversos tipos de 
práticas sustentáveis, monitoramentos e indicadores ambientais. Dentre estes, 
está à análise da influência dos nutrientes em corpos d’água. 
 Este monitoramento é realizado nas nascentes localizadas na região dos 
Poncianos, as quais são responsáveis por dar subsídios à formação dos rios 
Camanducaia e Jaguary. Assim, o objetivo é verificar se as práticas de manejo 
da empresa influenciam ou causam qualquer tipo de impacto na qualidade das 

águas superficiais em sua área de 
influência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITORAMENTO  A  MONTANTE  A  

JUSANTE  DAS  ÁREAS  DE  PLANTIO 
 

Além do monitoramento citado acima, a 
empresa executa monitoramentos a montante e a 
jusante de suas áreas de plantio.  
 O intuito deste monitoramento é rastrear 
todas as áreas onde a empresa executa 
atividades silviculturais e identificar se há alguma 
interferência nos corpos d’água que margeiam as 
áreas de Manejo da empresa. 

Localização dos pontos de Monitoramento Hidrológico 
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MONITORAMENTO  PARA  PLANTIO  E  CONDUÇÃO  DE  NATIVAS 
 

A avaliação da cobertura vegetal em áreas a serem recuperadas indica o 
potencial de auto-recuperação de cada área, onde consideramos a 
regeneração natural como fases iniciais de estabelecimento e desenvolvimento 
das plantas.  
 Esta avaliação poderá indicar se existe na área um banco de sementes 
ou possibilidade de dispersão do entorno, que dispensariam, em parte, a 
necessidade de plantios extensivos. 

No mês de Maio de 2012, foi contratada empresa especializada com o 
intuito de avaliar o nível de regeneração das áreas de APP’s colhidas na 
Unidade Levantina a partir do ano de 2010 ate março de 2012. 

Este trabalho teve como resultado a criação de plano de ação para 
avaliação do grau de regeneração, bem como a necessidade de intervenção 
nas áreas de APP’s ate então colhidas. 

O objetivo deste trabalho é garantir que todas as áreas de APP’s no 
interior da Unidade de Manejo da Melhoramentos Florestal , sejam 
preservadas, garantindo assim a sustentabilidade do Manejo Florestal. 
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EMPREGABILIDADE  DA  MELHORAMENTOS                           

POR  REGIÃO 
 

  

 



RESUMO PÚBLICO DO PLANO DE MANEJO FLORESTAL | 2° VE RSÃO | AGOSTO 2012  
26 

 

REVISÃO  DO  RESUMO  PÚBLICO  DO  MANEJO  

FLORESTAL 
 

 A atualização e a guarda das informações referentes a planos, 
programas, controles, monitoramentos, estudos e pesquisas 
referenciados são de responsabilidade das diferentes áreas 
organizacionais e estão disponíveis nos diversos setores 
supramencionados. 

 A revisão do Plano de Manejo Florestal (PMF) ocorrerá 
sempre que houver atualizações em função de resultados de 
avaliação de aspectos e impactos ambientais, processos e 
tecnologias, controle e monitoramento de alterações significativas 
de atividades, responsabilidades e condições socioeconômicas, 
bem como mudanças nas legislações competentes com relação à 
rotina das atividades operacionais ou estratégicas da empresa. 
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CERTIFICAÇÃO  FSC 
 

 A Melhoramentos Florestal  Unidade Levantina, localizada no 
Município de Camanducaia, possui certificação de seu manejo 
florestal.  

 A empresa foi auditada pelos padrões do Forest Stewardship 
Council® (FSC), uma organização que estabelece padrões para 
gerenciamento responsável das florestas, atestando que a 
empresa, além de preservá-las, pratica o reflorestamento e utiliza 
insumos extraídos dela de forma responsável em usa produção. 

 O selo verde tem reconhecimento público no mercado 
nacional e internacional e tem grande importância para a 
Melhoramentos Florestal , pois é o aval de que a empresa prima 
por sua responsabilidade socioambiental. 

 Para conceder o selo ambiental, o FSC realiza uma auditoria 
para avaliar se o manejo é realizado de forma responsável, levando 
em conta aspectos ambientais, sociais, trabalhistas e econômicos, 
passando por um longo processo de análise de sua estrutura e 
documentação, além do treinamento de seu pessoal. 

“Todas as áreas manejadas pela Melhoramentos Flores tal, 
localizadas próximas ao distrito de Monte Verde, sã o 
provenientes de florestas plantadas”. 

 

O QUE É O FSC? 

 O Forest Stewardship Council® - FSC é uma        organização 
independente, sem fim lucrativo, não governamental que apoia o 
manejo ambientalmente correto, socialmente benéfico e 
economicamente viável das florestas do mundo. 

 Sua missão é difundir e facilitar o manejo responsável das 
florestas e da mesma forma garantir que os produtos fabricados 
respeitem os princípios e critérios estabelecidos, desde a origem da 
matéria-prima até sua venda. 
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COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

A Melhoramentos  mantém um canal de comunicação para 
esclarecimento de dúvidas, sugestões e comentários a respeito da sua 

atuação na região por meio da “OUVIDORIA”, acessível através do 
telefone +55(0XX35) 3433 – 8261. 

NOTA: QUESTÕES RELATIVAS À FAVC (Florestas de Alto 
Valor de Conservação) CITADA NESTE DOCUMENTO, 

INVASÕES, FURTOS E CAÇA EM ÁREAS DE MANEJO DA 
EMPRESA, PODEM SER TRATADA ATRAVÉS DO CANAL 

“OUVIDORIA”. 


