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APRESENTAÇÃO
O Grupo LN Guerra foi fundado em 2010 diante da necessidade de unificação da gestão das
empresas existente, adquirida e criadas nos últimos anos. O grupo é constituído por 4
empresas:
LN Guerra Holding, LN Guerra Florestal, LN
Guerra Industrial e LN Guerra Logística. A
empresa busca ampliar sua base florestal,
através de novos processos de concessões de
florestas estaduais e federais.
A LN Guerra Industrial, em setembro de
2011, adquiriu um contrato de concessão
florestal do Conjunto de Glebas Estaduais
Mamuru – Arapiuns UMF I com uma área de
45.657,53 hectares, localizada na parte norte
do Conjunto de Glebas, entre os municípios
de Juruti e Santarém no Estado do Pará. Em
setembro de 2013 assinou o contrato de
arrendamento dando continuidade ao
desenvolvimento do projeto de manejo
florestal da antiga Fazenda Jutaituba, atual
Uberlândia, cujo o proprietário da área é a
Martins Agropecuária S/A, sediado em
Uberlândia – MG. A Fazenda Uberlândia
possui uma área total de 153.115,0258
hectares, localizada nos municípios de Portel,
Bagre, Baião e Oeiras do Pará, no seguinte
endereço: Gleba Joana Perez I, S/N, Zona
Rural, Lote 23 Setor E. O centro urbano de
maior influência é Tucuruí, distante cerca de
90 Km da fazenda a Fazenda Uberlândia,
objeto deste plano de manejo, será
denominada de Unidade de Manejo Florestal
(UMF) Fazenda Uberlândia.
A LN Guerra Florestal, é responsável pela
elaboração e execução do plano de manejo
florestal sustentável, utilizando técnicas
inovadoras, com o objetivo de melhorar a
produtividade de nossas florestas, e ainda,
minimizar os impactos ambientais provocados durante as atividades de exploração.
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MANEJO FLORESTAL
Objetivo Geral
Produzir madeira de forma sustentável visando o abastecimento contínuo da unidade
industrial do Grupo LN Guerra em compromisso com as técnicas do manejo florestal.
Objetivos específicos
 Empregar técnicas de Exploração de
Impacto Reduzido (EIR), visando
mitigar
os
danos
à
floresta
remanescente, regulando a produção,
de forma a garantir um ciclo de corte de
35 anos;


Implantar
um
programa
de
monitoramento e controle das
atividades de manejo florestal,
visando otimizar a produtividade,
reduzir impactos e custos das
operações, de modo a nortear as
possíveis mudanças que se façam
necessárias ao plano de manejo
original;



Preservar a fauna, a partir dos
levantamentos e monitoramento das
espécies, proibindo a caça (excluindo a
necessidade de subsistência das
e promovendo a exploração de UPA,s de forma não seqüencial;

comunidades locais),

Justificativa
Abastecer as unidades industriais provenientes de sua Unidade de Manejo Florestal. Os
principais produtos elaborados pelas industrias são madeira serrada, decking, S4S e pisos.
Esses produtos são comercializados para atender o mercado externo e interno.
Intimamente ligado ao contexto de demandas sociais pela conservação da floresta e proteção
ambiental, os sistemas de exploração de impacto reduzido (EIR) tem se desenvolvido. Estes
sistemas utilizam as melhores técnicas de exploração disponíveis, visando reduzir os danos da
floresta, o desgaste do solo, erosão, além de proteger as bacias hidrográficas, atenuar o risco
de incêndios e permitem a manutenção da regeneração natural e proteção da diversidade
biológica.
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A UNIDADE DE MANEJO UBERLÂNDIA
Localização da UMF - Uberlândia
A Fazenda Uberlândia está localizada geograficamente nos municípios de Portel, Bagre, Baião
e Oeiras do Pará. Sua sede é no Município de Baião no seguinte endereço: Gleba Joana Perez
I, S/N, Zona Rural, Lote 23 Setor E. O centro urbano de maior influência é Tucuruí, distante
cerca de 90 Km da fazenda (Figura 1).
Figura 1: Mapa de localização e acesso da UMF – Uberlândia, municípios de Bagre, Baião, Portel, Oeiras do
Pará, Pará, Brasil.

Fonte: LN Guerra, 2015.

A fazenda Uberlândia fica localizada em área de terra-firme, ao norte da sede do município de
Portel. Está geograficamente posicionada mais próximo da cidade de Tucuruí, sendo que
outras cidades próximas são Breves, Melgaço e Pacajá. Além das cidades mencionadas,
existem alguns pequenos vilarejos ao longo dos rios Pacajá e Jacundá. A principal forma de
acesso à região é pelo rio Pacajá que liga a área a sede do Município de Portel. Outra via de
acesso é a estrada que liga a fazenda a cidade de Tucuruí pela rodovia Transcametá, a altura
do Ramal Km 50 (Ramal do 50).
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Portel foi fundado em 1653 pelo padre Antônio

Vieira. Na localidade existia uma aldeia indígena
denominada de Aurucará. Ela foi elevada à
condição de Vila em 1758, por Francisco Xavier de
Mendonça Furtado já com o nome de Portel. Sua
economia e baseada no comércio, extração de madeira.

Baião Localiza-se a uma latitude de 02º47'26" sul e a

uma longitude 49º40'18" oeste, estando a uma
altitude de 30 metros. Sua população estimada em
2004 era de 21.673 habitantes. Possui uma área de
3202,399 km². A economia e baseada no extrativismo.

Oeiras do Pará Localiza-se a uma latitude de
02º00'11" sul e a uma longitude de 49º51'16" oeste,
estando a uma altitude de 2 metros. Sua população
estimada em 2004 era de 25 619 habitantes. Possui
uma área de 3931,859 km². A economia e baseada no
extrativismo.

Bagre O município de Bagre pertence a mesorregião

do Marajó e a microrregião de Portel.A sede
Municipal, tem as seguintes coordenadas geográficas:
01º 53` 54" latitude Sul e 50º 12` 13" longitude Leste
de Greenwich.
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Descrição da Unidade de Manejo Florestal Uberlândia
A área da propriedade é de 153.115,0258 hectares, sendo 140.626,54 hectares corresponde
a área da Unidade de Manejo Florestal. De acordo com a Lei 11.284 de 02 de março de 2006,
a área de Reserva Absoluta corresponde a 5% da área de manejo1
A área destinada ao Efetivo manejo para colheita florestal é 128.934,69 ha. Nesta área foram
excluídas as áreas de preservação permanente, área de reserva absoluta, espelho da água e
lago. (Tabela 01)
Tabela 01 : Área e Uso do solo da UMF – Uberlândia

Área
Área Total da Propriedade
Uso do Solo
Área de Preservação Permanente fora da UMF
Área de Preservação Permanente dentro da UMF
Espelho d'água fora da UMF
Espelho d'água dentro da UMF
Lago
Área da Unidade de Manejo Florestal (UMF)
Reserva absoluta 5%
Unidade de Manejo Florestal Efetiva (área líquida
para manejo)

Hectares
A
B
C
D
E
F
G
H
I

153.115,03
11.695,05
624,97
4.701,65
168,47
18,88
185,29
140.626,54
6.786,04

H=A-B-C-E
I = (H-G-F-D)*0,05

j

128.934,69

J= H-I-G-F-D

Fonte: LN Guerra, 2015.
A- Representa a área da propriedade; (B) - Área de infraestrutura; (C) (D)- De acordo com a Lei Federal n° 4.771, de
15 de setembro de 1965, art. 1°, § 2°, inciso II, Área de Preservação Permanente – APP - 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; (E) (F) (G) - Representa os rios ou lagos; (H)
Unidade de Manejo Florestal; (I) - De acordo com o art. 32 da lei 11.284 de 02 março de 2006, o PMFS deverá
apresentar área geograficamente delimitada destinada à reserva absoluta, representativa dos ecossistemas;
florestais manejados, equivalente a, no mínimo 5% do total da área concedida para a conservação da biodiversidade
e avaliação e monitoramento dos impactos do manejo florestal; (J) - Área destina a produção florestal

1 Art. 32. O PMFS deverá apresentar área geograficamente delimitada destinada à reserva absoluta, representativa dos
ecossistemas florestais manejados, equivalente a, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total da área concedida para
conservação da biodiversidade e avaliação e monitoramento dos impactos do manejo florestal.
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A UMF – Uberlândia é constituída de quatro tipos de ecossistemas florestais que são: Floresta
Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Aberta com Cipó, Floresta Ombrófila Aberta Aluvial e
Floresta Ombrófila Densa Periodicamente Alagada (Figura 2).
Figura 2: Caracterização da cobertura florestal da UMF _ Uberlândia.

Fonte: LN Guerra, 2015
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O sistema silvicultural adotado é o policíclico, amplamente, recomendado para as rendições
de florestas de Terra firme na Amazônia Brasileira. A área exclusiva de manejo é de
128.934,6855 hectares que constitui a UMF - Uberlândia, onde são destinados
aproximadamente 3.800 hectares por Unidade de Produção Anual (ha/ano), dispondo de
floresta para abastecer a indústria por cerca de 35 anos. (Tabela 02).

Tabela 02: Divisões das Unidades de Produção Anual.
Unidades de Produção
Anual (UPA)
1

Ano

Área hectares

2003

897,472

2

2003/2004

3493,944

3

2004

2593,505

4

2006/2007

3533,678

5

2007/2008

4149,698

6

2008

4200,948

7

2009/2010

3533,78

8

2010

3499,922

9

2011

3634,994

10

2015

3.500,00

11

2016

3.500,00

12

2017

3.800,00

13

2018

3.900,00

14

2019

3.847,00

15

2020

3.850,00

16

2021

3.850,00

17

2022

3.850,00

18

2023

3.850,00

19

2024

3.850,00

20

2025

3.850,00

21

2026

3.850,00

22

2027

3.850,00

23

2028

3.850,00

24

2029

3.850,00

25

2030

3.850,00

26

2031

3.850,00

27

2032

3.850,00

28

2033

3.850,00

29

2034

3.850,00

30

2035

3.850,00

31

2036

3.850,00

32

2037

3.850,00

33

2038

3.850,00

34

2039

3.850,00

35

2040

3.850,00

Total

128.934,94
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Sustentabilidade da Floresta
O planejamento da produção florestal
baseia-se nos resultados do monitoramento
do desenvolvimento das florestas e da
demanda industrial, sempre procurando o
equilíbrio entre a oferta e a demanda para
manter a sustentabilidade florestal.
A estimativa refere-se ao número de árvores
existentes na floresta, numa área de 3.500
hectares, com DAP a partir de 40 cm. Na
coluna de árvores selecionadas para
explorar, com DAP a partir de 50 cm, na
prática, subtrai-se em torno de 30% devido
às árvores ocas e outros defeitos não
observados no inventário florestal.
Somando-se a estas árvores, as remanescentes e o estoque, distribuídas de forma uniforme
na floresta, esse número de árvores garante a permanência de um número suficiente de
árvores para disseminar sementes ao longo do ciclo.
Os dados foram obtidos através do resumo do inventário 100% (Tabela 3) realizado na área e
como trata-se de uma floresta bastante uniforme, conclui-se que esse tipo florestal repete-se
por toda a UMF, com poucas variações, garantindo assim a manutenção de indivíduos jovens
e adultos. As árvores selecionadas para explorar, fornecem volume aproximadamente de 28
m3 por hectare que garantem a viabilidade econômica do PMFS.
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Tabela 03: Lista de espécies da flora identificadas por inventario 100% da UMF – Uberlândia.

Espécie
(nome vulgar)

Nº
árvores
Total

Volume Total
(m3)

Volume
Total/ha

guajara

11376

35875,289

10,250

matamata

10372

23168,565

6,620

acapu

8463

19259,702

5,503

maçaranduba

5445

25092,149

7,169

casca seca

4364

10755,056

3,073

Couratari guianensis Aubl.

tauari

4202

21270,722

6,077

Tachigali paniculata Aubl.

taxi

4056

13690,129

3,911

Parkia multijuga Benth.

faveira

3858

20122,766

5,749

Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze

barrote

3694

6736,618

1,925

Carapa guianensis Aubl.

andiroba

3186

7361,155

2,103

Goupia glabra Aubl.

cupiuba

2748

12492,907

3,569

embira quiabo

2241

5492,648

1,569

abiurana rosadinha

2159

4656,993

1,331

timborana

2069

8637,242

2,468

breu

1539

5840,840

1,669

ucuubarana

1461

8393,448

2,398

Inga paraensis Ducke

inga

1427

3176,827

0,908

Dinizia excelsa Ducke

angelim vermelho

1413

16205,111

4,630

louro preto

1405

3718,732

1,062

Espécie (Nome Científico)
Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre
Eschweilera parviflora (Aubl.) Miers
Vouacapoua americana Aubl.
Manilkara huberi (Ducke) Chevalier
Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby

Sterculia chicha A.St.-Hil.
Pouteria anomala (Pires) T.D.Penn.
Piptadenia suaveolens Miq.
Protium heptaphyllum var. brasiliense Engl.
Iryanthera paraensis Huber

Ocotea neesiana (Miq.) Kosterm.

Fonte: LN Guerra, 2015.

De acordo com o ITTO (International Tropical Timber Organization,1998), critérios e
indicadores são ferramentas para acessar tendência na condição e manejo da floresta, além
de prover uma base comum para descrever, monitorar e avaliar o progresso para o manejo
florestal sustentável.
A empresa vem utilizando um conjunto de verificadores e indicadores para avaliar anualmente
a aplicação do manejo floresta. Estes indicadores avaliam questões relacionadas a aspectos
mais gerais e as etapas do manejo, conforme descrito a seguir:
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 Aspectos gerais no que se refere a segurança no trabalho, infra-estrutura do
acampamento e monitoramento das atividades;
 A fase pré-exploratória a partir da delimitação das Áreas de Manejo Florestal e das
Unidades de Produção Anual, do inventário florestal a 100%, do microzoneamento, do
corte de cipós e infraestrutura;
 A fase exploratória através do corte e abate de árvores, do arraste e operações de
pátios;
 A fase pós-exploratória através de tratos silviculturais, proteção florestal, manutenção
da infra-estrutura e monitoramento do desenvolvimento da floresta.
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Certificação Florestal
A certificação florestal é um mecanismo de verificação independente, cujo objetivo é avaliar
se a madeira das florestas manejadas está sendo feita de forma sustentável. Por isso, para
obter o selo, o projeto deve cumprir uma série de exigências ambientais e sociais, redução
dos danos durante a extração, proteção da fauna, respeito às áreas de preservação
permanente, etc., além de ser viável economicamente. Há uma grande preocupação expressa
nos padrões do FSC com aspectos sociais do manejo florestal. Direta ou indiretamente, os
requisitos sociais são abordados de forma transversal a todos P&C do FSC, interagindo às
questões econômicas e ambientais.
O Grupo LN Guerra se compromete a seguir as técnicas do manejo florestal não apenas
visando à Certificação Florestal, mas também a melhoria contínua de seu setor florestal,
enfocando sempre a conservação ambiental.
A UMF Uberlândia adquiriu a certificação em 2015 de 153.115,0258 hectares.
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Gestão Socioambiental
A Gestão Socioambiental tem como objetivo ampliar, fortalecer e difundir o compromisso da
LN Guerra com a sociedade e o meio ambiente.
No planejamento estratégico são diversos os fatores que influenciam no desempenho da
empresa, como o ambiente econômico, político e legal, social, natural, competitivo e
tecnológico. Neste plano a abordagem foi relacionar estes fatores aos temas relativos ao
padrão de certificação florestal FSC e o levantamento socioeconômico das comunidades
locais, de modo a considerar o meio interno e externo do empreendimento florestal.

Abordagem sobre o ambiente interno e externo
A LN Guerra cumpre rigorosamente as legislações federais, estaduais e municipais pertinentes
as suas operações. Adota boas práticas de manejo florestal e implantou recentemente um
sistema de controle da cadeia de custódia de suas unidades. Vem, portanto desenvolvendo
suas atividades com credibilidade, qualidade e eficiência. Para o desenvolvimento profissional
a LN Guerra implantou um Programa de treinamento que vem abordando as seguintes
questões: saúde e segurança do trabalho; as práticas de exploração e monitoramento das
atividades; política institucional; e elaboração de mecanismos para melhoria da relação com
as comunidades locais.
Em sua política de desenvolvimento pessoal a LN Guerra deseja cada vez mais valorizar o seu
capital humano, para isso, vem se estruturando mediante a contratação de serviços
especializados para o atendimento das demandas, com vista principalmente aos aspectos
sociais relacionados a identificação e planejamento de suas ações de forma participativa e
sustentável, tendo como foco principal seus colaboradores e as comunidades locais. Hoje, o
Setor Social da empresa a responsável pelas as ações sociais que já vem sendo desenvolvidas
na Unidade florestal mediante o contato direto com as comunidades locais, execução de
levantamento de informações socioeconômicas, estabelecimento de procedimentos de
comunicação com partes interessadas e de resolução de queixas e conflitos.
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Ambiente Interno
Entre próprios e terceirizados, a UMF - Uberlândia trabalham com cerca de 385 pessoas
proveniente das comunidades locais e da sede dos municípios de Santarém, Juruti, Belterra,
Belém, Portel, Oeiras do Pará, Bagre, Baião. Uma das primícias da empresa LN Guerra é a
iniciativa agregadora de esforços para o cumprimento eficiente dos aspectos sociais e
trabalhistas estabelecidos pelos princípios e critérios do Padrão FSC.

Quadro 01: Quadro de funcionários por unidade da empresa LN Guerra.
GERAÇÃO DE EMPREGOS
Próprio
Unidade Florestal (Santarém)
Unidade de Serraria (Belterra)
Unidade de Logística Fluvial
Unidade de Beneficiamento (Belém)
Unidade Centro de Serviço
Integrado ( CSI )
Unidade UMF Martins
Total de colaboradores
Fonte: LN Guerra, 2015.

96 pessoas
81 pessoas
21 pessoas
75 pessoas

Na Unidade florestal aproximadamente
94% dos colaboradores provem das
comunidades locais e cidades próximas
ao
Empreendimento
Florestal.

12 pessoas
100 pessoas
385 pessoas

Ambiente externo
Por se tratar de uma área cercada por populações tradicionais (ribeirinhos, extrativistas,
indígenas e quilombolas) reconhecemos e respeitamos os seus direitos legais e costumeiros
relacionados a formas de possuir, usar e manejar suas terras, territórios e recursos. Além de
respeito aos direitos legais e costumeiros, considera-se as áreas de valor histórico-culturais
significativos para essas populações.
As comunidades estão distribuídas entorno da Rodovia Transcametá e ao longo do Rio Pacajá
(Figura 3), sendo 29 (vinte e nove) comunidades quilombolas, 02 (duas) comunidades
ribeirinhas, uma comunidade no interior da Fazenda Uberlândia constituída por famílias de
funcionários da empresa Martins, e 03 (três) comunidades indígenas. Totalizando 35 (trinta e
cinco).
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Figura 03: Localização das comunidades de entorno da UMF – Uberlândia.

Fonte: LN Guerra, 2015.

O planejamento de ações para desenvolvimento local obedece o agrupamento sociopolítico
das comunidades para o Plano de Gestão Social da LN Guerra (Quadro 02).
Quadro 02: Agrupamento sociopolítico das comunidades de entorno a UMF - Uberlândia
AGRUPAMENTO/COMUNID
ADE
BAILIQUE
BALIEIRO
TATITUQUARA
IGARAPÉ PRETO

JOANA PERES
UMARIZAL
COMUNIDADES RIBEIRINHAS
SAO MIGUEL ARCANJO
TOTAIS
Fonte: LN Guerra, 2015.

COMPOSIÇÃO
Bailique Beira, Bailique Centro, Poção e São
Bernardo.
Balieiro
Tatituquara
Igarapé Preto, Baixinha, Pampulônia, Teófilo,
Varzinha, Campelo, Cupu, França, Araquembaua,
Carará, Itaperusú e Iagarapezinho.

MUNICÍPIOS
ENVOLVIDOS
Baião e Oeiras
do Pará
Bagre
Bagre
Baião, Bagre,
Oeiras do Pará e
Mocajuba

Joana Peres, Fé em Deus, Espirito Santo,
Anilzinho, Xininga e Lucas

Baião

Umarizal, Boa Vista, Flores e Paritá Mirím.

Baião

Nova Canãa e São Tomé
São Miguel Arcanjo
31 comunidades

Portel
Portel
4 Municípios
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O Plano de Gestão Social
O Plano de Gestão Social elenca as potencialidades socioeconômicas das comunidades locais
de modo a promover ações de desenvolvimento de forma emancipatórias visando a melhoria
nas condições de vida e ambiente, dentro de uma relação positiva com as comunidades
através de mecanismos de comunicação, de modo a assegurar o comprometimento da
empresa do ponto de vista ético-cultural e socioambiental para com as mesmas.
O desenvolvimento da estratégia geral de Gestão socioambiental da LN Guerra é totalmente
pro-ativa em termos de engajamento com as partes interessadas, sendo baseada em duas
abordagens principais: relação com as comunidades locais e o fomento ao desenvolvimento.
O Plano de Trabalho da LN Guerra para os próximos anos mantém a característica de atuação
direta junto às comunidades seja por investimentos diretos e/ou por meio de ações
interinstitucionais com organizações focadas no desenvolvimento de ações socioambientais
na região.
Para os processos de relações com as Comunidades a gestão social baseia-se nos conceito
básicos de “ser um bom vizinho”. Para tanto, a LN Guerra estabeleceu procedimentos para
assegurar o desenvolvimento de suas ações junto às comunidades locais. No quadro abaixo
segue o resumo das ações a serem realizadas diretamente pela empresa.
Quadro 03: Procedimentos para assegurar o desenvolvimento de ações junto as comunidades do
entorno da UMF – Uberlândia.
ABORDAGEM
da empresa

Linhas de ações

Resultados esperados

Regular os mecanismos de
comunicação com as partes
interessadas

Assegurar canal de comunicação com as
partes interessadas

Avaliação dos Impactos sociais
Relação com
as
comunidades
locais

Estabelecer mecanismos para
resolução de queixas e
conflitos.

Compreender os impactos que as suas
operações geram em suas partes
interessadas e adaptar as operações
nesse sentido
Lidar de forma rápida e responsável com
as reclamações conflitos e qualquer tipo
de perda ou dano que possam ocorrer
com a permanência da empresa na
região

Fonte: LN Guerra, 2015.

A abordagem adotada para o estabelecimento de ações voltadas para o desenvolvimento
socioeconômico das comunidades tem como etapa inicial a identificação de demandas e
potencialidades a partir dos dados obtidos na realização do Diagnóstico Rápido e Participativo
junto as 31 (trinta e uma) comunidades de entorno da UMF – Uberlândia. Por se tratar de um
processo em construção participativa, as ações para elaboração do Plano de Gestão Social são
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discutidas em oficinas de trabalho junto às comunidades. Para desenvolvimento das ações
busca-se o apoio de instituições de pesquisa, ONG,s e de assistência técnica da região.

Gestão de impactos socioambientais
Como resultado de suas operações, o Grupo LN Guerra busca desenvolver o manejo florestal
viabilizando simultaneamente a exploração florestal e a melhoria das condições
socioeconômicas da região. Para isto, o Plano de Gestão de Impactos socioambientais do
Grupo LN Guerra tem como objetivo analisar os impactos sociais e ambientais diretos e
indiretos do empreendimento sobre as comunidades tradicionais localizadas no entorno da
UMF – Uberlândia.
Através de canais de comunicação efetivos com as comunidades, busca-se identificar os
impactos sociais associados as atividades de manejo e do próprio empreendimento florestal
com o intuito de adotar medidas para maximizar os impactos positivos e mitigar os negativos,
de modo a promover uma relação positiva com as partes interessadas e, melhorias na gestão
ambiental e social do manejo florestal da empresa.
Os canais de diálogo da empresa com as comunidades, são: telefones; página do site da empresa;
endereços de email e telefones dos gestores sociais; as portarias da UMF – Uberlândia para
recebimento de comunicados; visitas do gestor social; e reuniões periódicas.

Para avaliação dos Impactos sociais associados as atividades de manejo e a presença do
empreendimento florestal, foi desenvolvido o POP-SOCIAL - 01 – Procedimento de
identificação, avaliação e monitoramento de Impactos Sociais, que contempla basicamente os
seguintes procedimentos:
I Fase: Discutir internamente e criar uma lista de impactos sociais positivos e negativos;
identificar o que pode ser feito para impedir a ocorrência dos impactos negativos ou minimizar
a intensidade desses impactos; e maximizar a intensidade dos impactos positivos.
II Fase: Realizar consulta as comunidades locais para identificação de preocupações ou queixas
e impactos gerados pela presença da empresa na localidade.
III Fase: Analisar a lista de impactos sociais considerando as informações coletadas:
 Cada impacto listado é avaliado como eles são negativos e positivos;
 Cada impacto negativo é revisto e a equipe discuti as alterações a serem feitas nas operações
para minimizar ou impedir a ocorrência deste impacto;
 Cada impacto positivo é revisto, e a equipe discuti as alterações que deve ser feito nas
operações para maximizar e certifique-se de que este impacto ocorre;
Os impactos são classificados em ordem de importância, com base naqueles que ajudarão a
evitar os impactos mais negativos e maximizar os impactos mais positivos.
IV Fase: Elaboração da Matriz de Avaliação de Impactos Sociais.
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VI Fase: As atividades operacionais devem ser revistas para levar em conta as recomendações
descritas na Matriz de avaliação de impactos sociais. As auto-avaliações de impacto social são
executadas periodicamente ao final de cada ano de atividade.

Monitoramento
O Grupo LN Guerra implantará Normas de Conduta Ambiental e Patrimonial que norteia a
preocupação constante com a interferência pelo homem meio ambiente, o que resulta em
ações estratégicas de atuação como o mapeamento de risco de incêndios, invasões,
levantamento faunístico, proibição da caça e pesca na floresta, controle de despejos
industriais, domésticos e de maquinários.
Todas as ações que causem impactos diretos e indiretos ao meio ambiente deverão ser
monitoradas e implementadas as devidas medidas mitigadoras As atividades florestais serão
monitoradas pela equipe técnica da empresa.

Flora
O monitoramento do crescimento da
floresta são realizados através de
parcelas permanentes, segundo as
diretrizes de mensuração de parcelas
permanentes recomendadas pela
EMBRAPA (Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária).
O objetivo é conhecer o crescimento
da floresta em cada um desses tipos
florestais
como
base
para
estabelecer o ciclo de corte e regular
a produção, a partir da determinação do Corte Anual Permitido (CAP).
As parcelas permanentes servirão para uma avaliação complementar do impacto da
exploração e para estimar as taxas de mortalidade e de recrutamento.
Na upa 10 foram 14 parcelas instalada no ano 2014 e remedidas em 2016, após dois anos,
porque as operações ocorreram em 2015, na tabela 05 mostra a quantificação das famílias,
gêneros e espécies. Ver (Tabela 5, 6) e figura 04.
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Tabela 05 – Resumo da Diversidade florística.

Parcela Famílias Gêneros Espécies
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

22
19
21
24
24
23
18
19
21
29
22
25
22
28

28
29
27
35
36
35
21
21
25
43
29
33
32
35

40
42
37
52
52
45
27
32
36
57
40
40
41
46

Total

38

85

130

Na tabela 06, o resumo mostra gráficos e tabelas com as informações obtidas com as medições
processamento dos dados no programa MFT, apresentando a quantidade de indivíduos inventariado,
mortos, ingressantes e sobreviventes.
Tabela 06- Resumo dos indivíduos mortos ingressantes e sobreviventes.

Ano

N° de indivíduos
N

N⁄ha

(%)

2014 1501 461,8
2016 1354 416,6

90,2

N° de indivíduos mortos
M

M⁄ha⁄ano ( % )

0

0

135

29,3

9

N° de indivíduos
sobreviventes

N° de indivíduos ingressantes
I

I⁄ha⁄ano

(%)

S

S⁄ha

0

0

0

1501 461,8

8

1,7

0,5

1346 414,2

(%)

89,7

Na figura 04, mostra o comparativo entre as classes diâmetrica dos indivíduos por hectares
antes e após a exploração. O gráfico ilustra que a exploração ocorrida não afetou diretamente
o estoque da florestal, garantindo assim, o volume das espécies pra as futuras Upa,s.
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Figura 04 - Comparativo número de indivíduos por hectares.
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Danos nas Árvores Remanescentes.
A amostragem corresponde a 10% do total de árvores exploradas, as avaliações são realizadas
periodicamente. O objetivo é quantificar os danos causados nas remanescentes. Após a avaliação

operacionais e dos itens de segurança são socializados com as equipes e exposto no mural os
resultados. Diante dos resultados obtidos, quando necessário os operadores são treinados
novamente garantindo melhoria na qualidade do trabalho, sempre levando em consideração
os aspectos ambientais e segurança. Ver figura 05 e 06
Figura 05. Representação dos Danos causados nas Remanescente.

Figura 06. Avaliação dos Itens de Segurança
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AVALIAÇÃO DOS ITENS DE SEGURANÇA
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Floresta de Alto Valor de Conservação (FAVC)
Identificação Manejo e Monitoramento de Atributos de Alto Valor para Conservação
No quadro abaixo apresentamos uma síntese dos primeiros resultados do diagnóstico de
Atributo de Alto Valor de Conservação (HCV) identificados na UMF – Uberlândia, com
território em quatro municípios, Oeiras do Pará, Portel, Baião e Bagre, estado do Pará.
Quadro 04: Identificação de HCV na UMF Uberlândia, municípios de Baião Bagre, Portel e Oeiras do Pará.

Valor

Presente Ausente Confirmar Observação

HCV1: Concentrações significativas de valores de biodiversidade.
HCV1.1: Áreas Protegidas

Não cumpre função de área protegida
por tratar-se uma área privada.

HCV1.2 - Espécies ameaçadas e em
perigo de extinção.

Presença de espécies ameaçadas e em
perigo de extinção na UMF- Uberlândia.

HCV1.3 Espécies endêmicas

Presença de espécies endêmicas na UMF.

HCV1.4 Concentrações temporais
críticas

Identificar. Para este atributo estudos
documentais estão sendo realizados a
nível nacional, estadual e local, como
também, análise do inventário da UMF Uberlândia.

HCV2: Florestas extensas em nível de paisagem
HCV2 Grandes áreas florestais em
nível de paisagem, de significância
global, regional ou nacional

A UMF – Uberlândia é pequena no
contexto de floresta grande a nível de
paisagem.
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HCV3. Áreas florestais que estão
inseridas ou que contém
ecossistemas ameaçados ou em
perigo de extinção

As áreas da UMF – Uberlândia não está
inserida e nem contém ecossistemas
ameaçados ou em perigo.

HCV4: Áreas de floresta que fornece serviços ambientais básicos em situações críticas (por exemplo, proteção de
bacias hidrográficas e controle de erosão
HCV4.1: Florestas críticas para bacias
hidrográficas

As áreas da UMF – Uberlândia não se
constitui em floresta crítica para bacias
hidrográficas.

HCV4.2: Florestas críticas para o
controle de erosão

As áreas da UMF – Uberlândia não se
constitui em floresta crítica para controle
de erosão.

HCV4.3: Florestas fornecendo
barreiras críticas contra incêndios
destrutivos
HCV5: Áreas de florestas essenciais
para suprir as necessidades básicas
de comunidades locais
HCV6: Áreas florestais críticas para a
identidade cultural tradicional de
comunidades locais
Fonte: LN Guerra, 2015.

Resultados do censo de fauna e consulta pública junto as comunidades de entorno da UMF
– Uberlândia.
Mediante a realização dos 03 (três) censos de fauna, dois pré-exploratório e 01 (um) pósexploratório, foram registradas 26 espécies de vertebrados na UMF – Uberlândia (Quadro 07).
Dessas espécies, 16 foram de mamíferos e 7 foram de aves e 3 répteis.
Verificou-se através de dados sobre o senso de fauna da UMF - Uberlândia e consulta pública
junto aos colaboradores e comunidades de entorno, que as 08 espécies VU (Chelonoidis
carbonária - JABUTI VERMELHO, Chelonoidis denticulata - JABUTI AMARELO, Tapirus
terrestres – ANTA, Tayassu pecari – QUEIXADA, Anodorhynchus hyacinthinus – Arara Azul,
Penelope Pileata – JACU, Myrmecophaga tridactyla - TAMANDUÁ BANDEIRA, Priodontes
maximus – Canastra), assim como, as 03 espécie NT (Leopardus wiedii – GATO MARACAJÁ,
Panthera onca - ONÇA PINTADA e Harpia harpyja – GAVIÃO REAL) e as 02 espécies EN são
presentes no interior da UMF – Uberlândia. Assim, para as referidas espécies, considerando
sua ameça e perigo de extinção, bem como, o cenário de preocupações na qual estão
inseridas, serão aqui consideradas como HCV1.2. Análises sobre as categorias de ameaças à
extinção, segundo listagem internacional (IUCN, 2012), indicam que das 29 espécies
registradas na área de estudo (UPA 10 e UPA 11) a maioria encontra-se dentro da categoria
LC.
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Espécies endêmicas da fauna
Todas as espécies que encontram-se com algum tipo de ameaçada à extinção são aqui
consideradas importantes para conservação, logo, necessitam de atenção diante do impacto
que o MF poderá lhes causar e as condições de contexto de pressão no entorno
(desmatamento, caça predatória, incêndios florestais, pressão demográfica). Asim, dentre as
espécies identificadas, algumas merecem maior atenção quando considerado o atual estado
de conservação (categoria de ameaça) e área de ocorrência natural (área de endemismo),
sendo elas:


Penelope Pileata – JACU - (10 reg. UPA 10 censo Pré-Exploratório; 07 reg. UPA 10
censo Pós-Exp.; e 10 reg. UPA 11 censo Pré-Exp. Total = 94 reg.). Encontrado
exclusivamente no Brasil, na região compreendida entre os baixos rios Madeira e Xingu
(Gorotire e Altamira) até o leste do Pará, Maranhão e Tocantins. Pode chegar a ocorrer
no Mato Grosso e Goiás. Como pode-se verificar no mapa abaixo, a UMF – Uberlandia
está inserida na área endêmica para a referida espécie.
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Mapa de Localização de área endêmica para a espécie Penelope Pileata.



A espécie Chiropotes utahicki (15 reg. UPA 10 censo Pré-Exploratório; 05 reg. UPA 10
censo Pós-Exp.; e 01 reg. UPA 11 censo Pré-Exp. Total = 94 reg.). Essa é uma espécie
de cuxiú, um Macaco do Novo Mundo, da família Pitheciidae. É endêmico do Brasil,
sendo restrito à Amazônia, entre os Xingu e Tocantins. Verifica-se assim que, a UMF –
Uberlandia está inserida na área endêmica para a referida espécie (Figura 06).
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Mapa de Localização de área endêmica para a espécie Chiropotes utahicki.

Fonte: ICMBIO.

A Penelope Pileata e a Chiropotes utahicki são espécies presentes na lista da IUCN (2012) e
endêmicas para a UMF – Uberlândia, determinando assim, presente o HCV1.3.
HCV5. Áreas de florestas essenciais para suprir as necessidades básicas de comunidades
locais.
No entorno da UMF – Uberlândia encontra-se as comunidades ribeirinhas ao longo do rio
Pacajá (Comunidade Nova Canaã e São Tomé) e comunidades quilombolas (agrupadas:
Balieiro, Bailique, Umarizal, Joana Peres e Igarapé Preto) nas proximidades da rodovia TransCametá. Por se tratar de comunidades tradicionais, no levantamento de dados
socioeconômicos foram levantadas junto as comunidades ribeirinhas e quilombolas
informações sobre a sobreposição de uso de área no interior na UMF – Uberlândia, com base
na dinâmica de uso costumário pelas referidas comunidades.
Mediante a aplicação do método mapeamento participativo para identificação de áreas de
especial valor para as comunidades de entorno da UMF, identificou-se que algumas famílias
efetuam a coleta do fruto da castanha e do açaí, a caça, e a pesca.
Considerando a importância de garantia aos direitos costumário, assim como, da conservação
dos recursos naturais, principalmente para os que sofrem maior pressão na região de estudo,
empresas (Martins e LN Guerra) e comunidades iniciou um trabalho para definição de
estratégias que possam garantir tanto os direitos dessas famílias, como, o de assegurar o
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controle no uso de recursos, principalmente o da fauna, uma vez que, se trata de um cenário
de grande pressão sobre os recursos. Quanto as áreas de acesso no interior da UMF
Uberlândia para atividades de coleta e pesca, foram identificadas quatro áreas de castanhais,
uma área de pesca e um área de coleta de açaí.
Áreas de especial valor para as comunidades do entorno da UMF – Uberlândia.

Fonte: LN Guerra, 2015

Considerando a importância da atividade da coleta da castanha para as famílias das
comunidades quilombolas e a coleta do açaí para as famílias da comunidade Nova Canaã,
tomamos como necessário a definição do HCV5. Por se tratar e um contexto de grande
pressão sobre os recursos, o acesso deverá ocorrer mediante um plano de uso seguido de um
processo de sensibilização ambiental junto as comunidades de entorno da UMF Uberlândia,
isso para garantia de conservação de outros recursos, como o exemplo da caça, uma vez que
a UMF Uberlandia foi aqui considerada como uma Área de Floresta de Alto Valor para a
Conservação da fauna HCV1.2 e HCV1.3.
MEDIDAS DE MONITORAMENTO DOS
CONSERVAÇÃO (HCV E HCVA)

ATRIBUTOS

Ameaças e ações de mitigações
Ameaças e ações de proteção e mitigação dos HCVs e HCVA.

DE

ALTO VALOR PARA
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Código
HCV1.2;
HCV1.3.

Atributo
Espécies
de
fauna
(endêmicas
e
ameaçadas e em perigo
de extinção.

Ameaças
Atividade
de
caça
predatória;
incêndios
florestais para as áreas
de entorno da UMF;
Aumento demográfico
da população ;
Destruição do habitat
das
espécies
por
desmatamento.

Ações de proteção e mitigação
FASE I:
(a) Estabelecimento de procedimentos para
inventariar a fauna na UMF;
(b) Estudo de Fauna;
(c) Monitoramento da Fauna.
FASE II:
(a) Ações de educação ambiental para
preservação da fauna e controle no uso
do fogo;
(b) Colocação de placas proibitivas de caça
na UMF; e de atenção nas estradas;
(c) Registro e monitoramento das
ocorrências de atividades ilegais.

HCV5

Área de açaizal nativo
importante para a
comunidade
nova
Canaã
Castanha-do-brasil
importante para as
comunidades.

Não detectada

(a)Elaboração de um plano de uso da área.

-Exploração criminosa
de
castanheira
na
região.

a) Ações de educação ambiental para
preservação da flora;
b) Elaboralão de plano de uso.

Fonte: LN Guerra, 2016.
A fauna cinegética constitui recurso de uso comum, e as populações mais exploradas estão
expostas ao esgotamento em condições no quadro atual de livre acesso na prática. Por se
tratar a UMF Uberlândia em uma área de importante valor para reprodução e manutenção da
fauna num contexto local, definimos aqui as seguintes medida de para definição de ações de
gestão e manutenção dos atributos:
a) Adotar procedimento para manutenção das áreas importantes para manutenção e
reprodução das espécies ameaçadas e em risco de extinção. Para isso, será
considerada no plano de manejo, procedimentos que garantam a conservação das
áreas importantes para reprodução e manutenção das espécies;
b) Realização periódico do censo de fauna para acompanhamento da densidade
populacional das espécies da fauna;
c) Estabelecer canal de comunicação com as comunidades locais para elaboração
participativa do plano de monitoramento da UMF Uberlândia:
 Estabelecer parceria visando um trabalho de educação ambiental junto as
famílias, abordando temas relacionados ao uso responsável dos recursos
naturais e sobre o manejo florestal adotado pela empresa;
 Apoio das famílias para o controle de invasões, caça e pesca por meio de registro
de ocorrências (Procedimento de comunicação e do Protocolo de Prevenção e
Gerenciamento de Conflitos e compensação de perdas e danos-PGC).

29





Consultas regulares devem ser realizadas nas comunidades para levantar essas
ocorrências para que a empresa possam efetuar os devidos encaminhamentos.
Definir medidas de proteção contra caça e pesca predatória
Oportunizar as comunidades pra transmissão de seus conhecimentos e
alternativas quanto ao uso racional dos recursos naturais por meio de reuniões
e palestras educativas.

Serão também consideradas as áreas de proteção ambiental e de preservação permanente
(rios, igarapés, córregos e outras áreas identificadas no micro-zoneamento), como sendo,
objeto de contínuo monitoramento devido a sua importância para a manutenção do equilíbrio
do ecossistema nestes locais.

A empresa acredita que a prevenção é o melhor caminho.
Proteção contra
invasões, caça e pesca.
Será implantada vigilância permanente
nos limites das propriedades.

Proteção Área Reserva
Absoluta 5%.
Esta área será utilizada como parâmetro
de comparação do desenvolvimento da
floresta manejada ao longo dos anos,
além de servir de refúgio para a fauna
durante os períodos de atividades na
Unidade de Manejo Florestal.

