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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.  

Toda sua produção é feita com árvores provindas de um 
manejo florestal sustentável, através de um conjunto de 
tecnologias e práticas de gestão, as quais permitem o cultivo de 
pinus e eucalipto de forma economicamente viável, com 
conservação dos recursos naturais, a preservação ambiental e o 
respeito ás comunidades localizadas ao entorno das Unidades da 
Melhoramentos Florestal . 

Esta Unidade (Unidade Santa Marina), a qual entrará no 
escopo de certificação em setembro deste ano, ocupa uma área 
de aproximadamente 661,40 hectares, sendo aproximadamente 
170,00 hectares destinados a APP e Reserva Legal. 

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. 
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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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A  UNIDADE  SANTA  MARINA 
 

 

A Unidade de Negócio Florestal – Santa Marina, com sede em Bragança 

Paulista (SP), com a premissa de manter um bom manejo florestal, que 

integram as responsabilidades assumidas pela Melhoramentos Florestal 

Ltda. , através de sua Política de Responsabilidade Coorporativa. Seu objetivo é 

fornecer madeira para a Unidade Industrial de Fibras de Alto Rendimento da 

empresa, localizada na Unidade Levantina no Município de Camanducaia - MG. 

Hoje, a Unidade Santa Marina conta com aproximadamente 661,40 ha, 

sendo aproximadamente 490,00 ha representados por áreas de plantio 

comercial, responsáveis pelo abastecimento da Planta TGW.  

 Assim, a Unidade apresenta aproximadamente 26% constituídos por Áreas 

de Preservação Permanente (APP), Reserva Legal (RL) e Remanescentes de 

Floresta Nativa. 

A Unidade Santa Marina entrará no escopo de certificação Forest 

Stewardship Council® (FSC), em setembro deste ano, passando por avaliação 

criteriosa de todo o seu processo de gestão ambiental, social e de segurança. 

  

 

 

 

 

     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 como pilar para seu como pilar para seu como pilar para seu desenvolvimento.desenvolvimento.desenvolvimento.desenvolvimento.    
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A  REGIÃO 
 
  
 Os Plantios da Unidade Santa Marina estão 
concentrados no município de Bragança Paulista, que conta 
com uma população de aproximadamente 146.663 habitantes, 
e um IDH elevado de valor aproximado a 0,82. 

  
 Considerada uma cidade de boa qualidade à se viver, a 
economia do município tem por base o trinômio: agricultura, 
pecuária e indústria.  Também é forte no comércio e no setor 
de serviço, estruturando-se basicamente no comércio, escolas 
e faculdades, seguidos por indústrias (celulose, alimentícia e 
eletrônica) e agricultura. 

 

Mapa de distribuição dos talhões – Unidade Santa Marina 
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RECURSOS FLORESTAIS  MANEJADOS 
 

 A principal variedade de Eucalyptus plantada é a E. grandis, caracterizado 
pela melhor qualidade da madeira, melhor crescimento, melhor adaptação 
climática e tolerância a doenças.  

 Ademais, registre-se que a Melhoramentos Florestal  desenvolve um 
programa de seleção de clones desde 2005, contando hoje, com 
aproximadamente 6 tipos de clones selecionados de acordo com as 
características climáticas e de composição físico-química de solo de suas 
Unidades. 

 O objetivo do Manejo da Melhoramentos Florestal  é produzir madeira 
para atender a demanda de sua Unidade Industrial e conservar as condições 
naturais representativas de suas 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 Santa Marina, prevalece o plantio de Eucalyptus acima 
mencionada, o que se justifica pelas condições de solo, clima e topografia. 

 

FLORESTA  OMBRÓFILA  MISTA  
 

  Apesar de algumas espécies em comum, é possível dividir a flora 
ocorrente na região da Unidade 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 Santa Marina 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

FIGURA – LOCALIZAÇÃO DA 

UNIDADE SANTA MARINA. 
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PRODUÇÃO DE MUDAS 
 

 A Unidade Santa Marina 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 as Unidades Paulistas, como também a Unidade Mineira. O Viveiro de 
fornecimento de mudas é tratado como fornecedor crítico e, portanto, sujeito á 
rígidos controles socioeconômico-ambientais. A exemplo de comprovações de 
autorizações ambientais aplicáveis e cumprimento da legislação previdenciária, 
trabalhista e de saúde e segurança ocupacional. 

 

CULTIVO  DE 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 Santa Marina. 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: contínuo 
e o 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  a colheita são analisadas e posteriormente 
discutidas com a equipe responsável, atendendo no prazo estipulado, as cotas 
e demandas da Unidade Industrial. 

 O corte de madeiras no sistema semi - mecanizado é o principal sistema 
utilizado pela Melhoramentos Florestal ,. 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 mitigação do 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  foca no plantio através de mosaicos 
que é formaliza sua manutenção e a heterogeneidade ao longo dos anos. 

 Em função do plano prático para manter a diversidade, as áreas plantadas na Unidade   
Santa Marina são distribuídas a esmo, de acordo com planejamento de colheita por toda 
propriedade, sendo   diversificado 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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Localização FAVC – Unidade Santa Marina - Bragança Paulista 

 

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. A designação de Floresta de Alto Valor de 
Conservação deve-se a presença de um ou mais atributos de Alto Valor de Conservação 
(AVC). 

• 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). 



RESUMO PÚBLICO DO PLANO DE MANEJO FLORESTAL |  VERS ÃO INICIAL | AGOSTO 
2012 

16 

 

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 da  Melhoramentos Florestal. 

 

Principais monitoramentos realizados e respectivos responsáveis
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MONITORAMENTO  DE  FAUNA 

 

 A avaliação das espécies faunísticas presentes na Unidade 
Santa Marina leva em consideração os estudos relativos à 
implantação da Área de Preservação Ambiental (APA) Sistema 
Cantareira, bem como os trabalhos científicos realizados próximo á 
Unidade, ligados ao núcleo de estudos e pesquisa da Universidade 
São Francisco, localizada no Município de Bragança Paulista – SP.  

  De acordo com o levantamento realizado, podem ser 
encontradas 11 espécies de mamíferos, 19 espécies de aves e 3 
espécies de répteis que se encontram em vulnerabilidade de acordo 
com os apontamentos da CITES. Ainda, são encontradas 2 
espécies de aves consideradas endêmicas da região, de acordo 
com levantamento realizado por ANTUNES (2006).   

 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. 
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ESTUDO  FLORÍSTICO  E  MONITORAMENTO  

FITOSSOCIOLÓGICO 

 

 Buscando avaliar as condições ambientais dos fragmentos de 
vegetação nativa existentes na Unidade Santa Marina, localizada no 
município de Bragança Paulista – SP, de propriedade de 
Melhoramentos Florestal  Ltda . foram realizados estudos em 
campo e também levantamentos em bibliografia especializada, 
buscando avaliar as principais espécies florísticas e faunísticas 
existentes no local.  

 Para tanto, o levantamento de espécies florísticas, bem como 
as principais avaliações das condições ambientais dos fragmentos 
existentes, como dominância, frequência, densidade de espécies e 
índice de diversidade foram realizados in situ, através de estudo 
realizado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), 
adaptados por  BIOCONSULT. Além disso, foram avaliados os 
estudos realizados pela APA Sistema Cantareira, localizada nas 
imediações da Unidade, através de seu Plano Gestor. 

 Como resultados, o estudo amostrou 1320 indivíduos, 
pertencentes a 125 espécies e 44 famílias. 

 De acordo com a as espécies levantadas acima, após 
avaliação das listas de vulnerabilidade apontadas pela Convention 
on International Trade in Endangered Species (CITES) e pelo 
IBAMA, não foi identificada nenhuma espécie em risco de extinção 
na Unidade Santa Marina.  
 
 Durante a avaliação, dentro da abrangência relacionada pelo 
estudo fitossociológico do local, foi encontrada apenas uma espécie 
endêmica florística, representada pelo Melanoxylon brauna Schot. A 
classificação de espécies endêmicas relacionadas ao local leva em 
consideração a classificação de VELOSO et. Al (1991) para o bioma 
Floresta Atlântica. 
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RESPOSTAS Á  COMUNIDADE 
 

 Através do relatório realizado por empresa especializada, a 
Melhoramentos Florestal , buscou determinar os impactos socioeconômicos e 
socioambientais relativos ao manejo de plantações florestais na Unidade Santa 
Marina – Bragança Paulista , considerando confrontantes distantes de até três 
quilômetros de seus limites. 
 Após este relatório foram evidenciadas as seguintes demandas das 
comunidades adjacentes à área de manejo da empresa: 
 

���� Geração de poeira devido às atividades do manejo, causando sujidade 
das casas e problemas de saúde respiratória. 

���� Degradação da malha viária pública pelo uso de veículos e máquinas 
para o manejo.  

���� Incidência e risco de queda de árvores de eucalipto sobre residências. 
Danos materiais à propriedade e lesões graves  

���� Restrição à pesca nas áreas da fazenda. A pesca é fator cultural 
regional e em alguns casos necessária para a subsistência  

���� Proliferação de pragas durante atividades do manejo. Incômodo pela 
maior presença de insetos  

���� Extinção da fauna silvestre devido à monocultura do eucalipto  
���� Geração de ruído, provocando incômodos.  
���� Riscos de acidentes de trânsito devido à curva acentuada. Danos 

materiais à propriedade e lesões graves  
���� Bloqueio da estrada durante operação de baldeio, causando atrasos e 

riscos de acidentes graves.  
���� Impedimento de luz solar devido à sombra imposta pelo plantio próximo, 

causando umidade excessiva das residências, e com isso provocando 
ou piorando problemas respiratórios para idosos.  

���� Interrupção do fornecimento de água por acidente com tubulação do 
vizinho durante atividades de manejo, causando restrição a água para 
asseio e ingestão familiar.  

���� Acúmulo de lenhas e galhadas junto à cerca das residências, 
promovendo incidência e risco de invasão de animais peçonhentos.  

���� Bloqueio da estrada e inundação de casas, devido a alagamento durante 
precipitações pluviais, por causa da baixa bitola da tubulação para 
escoamento do córrego sob a estrada.  

 

 Ao total foram avaliados um número de 21 estabelecimentos, sendo 
estes caracterizados como casas, sítios e etc).  A escolha destes 
estabelecimentos tomaram por base dois fatores: 

����  Proximidade com as operações florestais; 
���� Existência de operação de manejo recente. 
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Através da mesma pesquisa, também foram levantados pontos positivos de 
relevância quanto a presença da Melhoramentos Florestal  na região: 

���� Apoio para delimitação de áreas confrontantes.  
���� Doação de madeira para construção de cercas.  
���� Ajuda na manutenção de estradas.  

 

Interferências do Manejo  para 

comunidade 

Status / Medidas Mitigadoras  

Geração de poeira devido ao tráfego, 
causando sujidade das casas e 
problemas de saúde respiratória para 
idosos; 

A Melhoramentos Florestal  aplicará as 

seguintes medidas com o intuito de sanar 

ou mitigar tais impactos: 

-Sinalização viária e Feed back aos 

motoristas alertando quanto ao limite de 

velocidade nas áreas interna da empresa; 

- Definição de rotas de transporte que 

causem menos impacto a comunidade; 

- Análise da possibilidade de alteração da 

saída do escapamento, para que os 

caminhões emitam menos particulados ao 

longo do trajeto. 

Impedimento de luz solar, Risco de 
queda de árvores em residências, 
proliferação de pragas e doenças 
durante as atividades florestais, 
geração de ruído. 

A empresa através de mapeamento 

demarcará as áreas que se encontram em 

proximidade de residências e no ato da 

reforma do plantio, será estabelecida área 

de servidão dessas residências. 

Risco de acidentes no trecho 
denominado “Curva da morte”, 
bloqueio de estradas e inundação de 
casas devido a baixa bitola da 
tubulação. 

Estas ações são de responsabilidade da 

prefeitura de Bragança Paulista. A 

Melhoramentos Florestal  entendendo o 

seu papel social, agendará junto a 

prefeitura e órgão competente, reunião a 

fim de intermediar o diálogo entre ambas 

as partes. 
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Restrição a pesca nas áreas da 
fazenda. A pesca é fator cultural 
regional e em alguns casos necessária 
para a subsistência 

Em virtude das áreas de Manejo, serem 

de propriedade particular da 

Melhoramentos Florestal , não é 

permitido a pesca dentro do perímetro da 

empresa. Este procedimento atende aos 

padrões de certificação FSC ( P6.c2.i7)  

no qual a empresa será auditada em 

setembro deste ano. 

Interrupção do fornecimento de água 
por acidente com tubulação de 
vizinhos durante atividades do Manejo, 
causando restrição a água para asseio 
e ingestão familiar. 

A Melhoramentos Florestal , através de 

mapeamento demarcará as áreas de 

captação de água e sinalizará o local com 

placas de advertência. 

Extinção da Fauna Silvestre devido a 
monocultura do Eucalipto 

Através de estudo de monitoramento 

faunístico a empresa acompanhará a 

biodiversidade do local, sendo os dados 

apresentados e comparados a estudos 

anteriores a fim de estabelecer uma 

relação de interferência entre o Manejo e 

as operações florestais. 

Acúmulo de lenhas e galhadas junto á 
cerca de residências, promovendo 
incidência e risco de invasão de 
animais peçonhentos. 

A empresa através de mapeamento 

demarcará as áreas que se encontram em 

proximidade de residências e no ato da 

reforma do plantio, será estabelecida área 

de servidão dessas residências. 
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CERTIFICAÇÃO  FSC 
 

 A Melhoramentos Florestal  Unidade Santa Marina, 
localizada no Município de Bragança Paulista- SP, entrará no 
escopo de certificação de seu manejo florestal em setembro de 
2012.  

 A empresa será 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 sua 
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. 
 

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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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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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”. 


