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Apresentação
O Grupo LN Guerra foi fundado em 2010
diante da necessidade de unificação da
gestão das empresas existentes
adquiridas 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. O grupo 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.
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.

Respeitamos as comunidades locais e apoiamos o desenvolvimento de projetos
sociais para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem no entorno das
áreas de manejo florestal.
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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 30 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 comunidades
locais), e promovendo a exploração de UPA's de forma não seqüencial;
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JUSTIFICATIVA
Abastecer as unidades industriais provenientes de sua Unidade de Manejo Florestal. Os
principais produtos elaborados pelas indústrias 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) têm 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 permitir a manutenção da
regeneração natural e proteção da diversidade biológica.

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE MANEJO FLORESTAL
A UMF I está localizada na parte norte do Conjunto de Glebas Estaduais MamuruArapiuns, entre os municípios de Juruti e Santarém no Estado do Pará.
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ÁREAS E USO DO SOLO
Considerando a área exclusiva de manejo 41.422,3 hectares, sendo que a Unidade de
Produção Anual 01 e 02 será de 3.000,000 hectares cada e o restante das unidades de
1.265,08 hectares. O grupo dispõe de floresta para abastecer a indústria por cerca de 30
anos.
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(1) - Representa a área total concedida ao Grupo LN Guerra;
(2) - Área de infraestrutura;
(3) - 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;
(4) - 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;
(5) - Representa os rios ou lagos;
(6) - Área destina à produção florestal.

DESCRIÇÃO DO SISTEMA SILVICULTURAL
O sistema silvicultural a ser adotado é o
policíclico, amplamente recomendado
para as rendições de florestas de terra
firme na Amazônia brasileira. A
EMBRAPA denominou o referido sistema
de Sistema Brasileiro de Manejo
Seletivo. Em cada ciclo as árvores
maduras são colhidas em cortes
intermediários.

A REGIÃO
No Estado do Pará o projeto está inserido na região dos municípios de Santarém e Juruti,
no Conjunto de Glebas Mamuru-Arapiuns.
Localização da UMF I do Conjunto de Glebas Mamuru-Arapiuns
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Santarém é o principal centro
socioeconômico do oeste do estado do
Pará. A economia é baseada na agricultura,
comércio, extração de madeira, além do
processamento de pescado para
exportação.

Juruti está localizado na fronteira com o
estado do Amazonas. A economia e
baseada na mineração, cultivo da mandioca,
pesca, pecuária e o extrativismo.

O Projeto do Grupo LN Guerra tem uma área de influência que atingirá (direta ou
indiretamente) as comunidades distribuídas ao longo do Rio Maró e Rio Aruá, e as
localizadas no eixo Três Juruti.
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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.
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A estimativa refere-se ao número de árvores existentes na floresta numa área de
3.000 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 para
disseminar sementes ao longo do ciclo.
Os dados foram obtidos através do resumo do inventário 100% realizado na área
e como trata-se de uma floresta bastante uniforme, conclui-se que esse tipo florestal se
repete por toda a UMF, com poucas variações, garantindo assim a manutenção de
indivíduos jovens e adultos. As árvores selecionadas para explorar fornecem volume em
torno de 25 m3 por hectare que garantem a viabilidade econômica do PMFS.

Número de Árvores
Nome Científico

Espécie

Total Explorar

Rema Estoque

Pouteria pachycarpa Pires

goiabão

3956

1533

959

Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre

guajara

2985

1385

Couratari guianensis Aubl.

tauari

2314

Terminalia amazonica (J.F.Gmel) Exell.

tanimbuca

Piptadenia suaveolens Miq.

Volume de Árvores
Total

Explorar

Rema

Estoque

1464

10.419,14

5.086,71

2.685,14

2.647,28

373

1227

7.143,07

4.017,40

917,95

2.207,72

291

1688

335

10.721,91

2.421,4

7.601,70

698,99

1813

900

635

278

7.051,50

4.523,22

2.045,22

483,06

timborana

1742

786

669

287

6.747,23

3.840,75

2.435,90

470,57

Hymenaea courbaril L.

jatoba

1338

1065

138

135

9.395,70

8.341,74

751,68

302,28

Mezilaurus itauba (Meisn.) Taub. ex Mez

itauba

1512

997

214

301

4.946,06

3.651,43

844,42

450,21

Hymenaea oblongifolia Huber

jatoba curuba

1542

996

138

408

5.254,93

4.111,22

405,76

737,95

Manilkara huberi (Ducke) Chevalier

maçaranduba

1473

969

155

349

6.030,66

4.812,81

588,92

628,93

Tabebuia serratifolia (Vahl) Nichols.

ipe

917

631

113

173

4.874,39

4.102,70

434,04

337,65

Área de Reserva Absoluta
A área da propriedade é de 45.657,5373 hectares, sendo 43.371,4675 hectares
destinados ao manejo. De acordo com a Lei 11.284 de 02 março de 2006, a área Reserva
Absoluta corresponde a 5% da área de manejo. Ver mapa
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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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.
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.

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 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.
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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.

Ambiente Interno
Entre próprios e terceirizados, a UMF - I 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 da certificação.
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 de concessão florestal (ribeirinhos, extrativistas,
indígenas) reconhecemos e respeitamos os seus direitos legais e costumeiros
relacionados a formas de possuir, usar e manejar suas terras, territórios e recursos. Além
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de respeito aos direitos legais e costumeiros, considera-se as áreas de valor históricoculturais significativos para essas populações.

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 proativo 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
conceitos 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 02: Procedimentos para assegurar o desenvolvimento de ações junto as comunidades do
entorno da UMF – I
Abordagem
Linhas de ações
Resultados esperados
da empresa
Regular os mecanismos de
Assegurar canal de comunicação com as
comunicação com as partes
partes interessadas
interessadas
Compreender os impactos que as suas
Avaliação dos Impactos sociais
operações geram em suas partes
Relação com
interessadas e adaptar as operações
as
nesse sentido
comunidades
Lidar de forma rápida e responsável com
locais
Estabelecer mecanismos para
as reclamações conflitos e qualquer tipo
resolução de queixas e
de perda ou dano que possam ocorrer
conflitos.
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 30 (trinta anos) comunidades de entorno
da UMF – I. Por se tratar de um processo em construção participativa, as ações para
elaboração do Plano de Gestão Social são discutidas em oficinas de trabalho junto às
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comunidades. Para desenvolvimento das ações busca-se o apoio de instituições de
pesquisa, ONG,s e de assistência técnica da região.
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 –I a para
recebimento de comunicados; visitas do gestor social; e reuniões periódicas.

15

MONITORAMENTO
O Grupo LN Guerra implantará Normas de Conduta Ambiental e Patrimonial que
norteiam a preocupação constante com a interferência pelo homem no 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, abertura de estradas, pátios de estocagem, derruba de árvores
(clareiras abertas pela queda das árvores) e trilha de ramais de arraste são monitoradas
pela equipe técnica da empresa e pelo IDEFLOR-bio (Instituto de Desenvolvimento
Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará).
As atividades florestais são abertura de estradas, pátios de estocagem, derruba
de árvores (clareiras abertas pela queda das árvores) e trilha de ramais de arraste são

monitoradas. Essa pratica de monitoramento serve para quantificar as áreas abertas
do dossel afetado pela exploração florestal.
Os resultados das análises do monitoramento avaliados nas operações do
manejo são dados coletados durante os 4 anos de exploração. O percentual apresentado
de área aberta em relação a área manejada foram 6% a 8%. Ver Quadro 03.
QUADRO 03 – QUANTIFICATIVO DE ÁREAS ABERTAS EM TODAS AS OPERAÇÕES.

ESTRADAS
TOTAL DE
ÁREA
ABERTA
(%)

PÁTIO
TOTAL DE
ÁREA
ABERTA
(%)

RAMAIS
TOTAL DE
ÁREA
ABERTA
(%)

CLAREIRA
TOTAL DE
ÁREA
ABERTA (%)

UPA,s

ANO

ÁREA DA UPA
(ha)

Upa 01

2012

2986,82

1,12%

0,38%

5,24%

7,66%

Upa 02

2013

2943,39

0,85%

0,38%

4,17%

6,22%

Upa 03

2014

1.229,50

1,07%

0,42%

4,12%

6,89%

Upa 04

2015

1.174,48

1,19%

0,35%

3,95%

7,94%

8.334,19

3,04%

1,18%

13,53%

28,71%

TOTAL

FAUNA
O ecossistema do Pará apresenta a
biodiversidade característica da região
amazônica, onde já foram catalogadas
mais de duas mil espécies de peixes,
cerca de 950 espécies de pássaros, 300
espécies de mamíferos e cerca de 10%
de todas as espécies de plantas
existentes na Terra.O monitoramento
de fauna tem como objetivo conhecer
as espécies e seu comportamento, bem
como a interação destas com a floresta. Os resultados destes estudos são utilizados
como indicadores ambientais da biodiversidade nas áreas da empresa auxiliando no
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planejamento de ações de proteção da fauna e da flora e promovendo a exploração de
unidades de produçao anual de forma não seqüencial.
QUADRO 04 – RESULTADO DO INVENTÁRIO DE FAUNA REALIZADO NA UMF I .
Categoria
de
Ameaça

Táxon
(Nome comum)
Alouatta nigerrima - Guariba
Ara chloropterus - ARARA
VERMELHA
Cabassous unicinctus - TATU
RABO DE COURO
Cebus apela - MACACO PREGO
Chelonoidis carbonária - JABUTI
VERMELHO
Chelonoidis denticulata - JABUTI
AMARELO
Chiropotes utahickae - MACACO
CUXIU
Crypturellus cinereus - NAMBU

Dasyprocta leporina - COTIA
Mazama americana - VEADO
MATEIRO
Mazama nemorivaga - VEADO
FUBOCA
Mico humeralifer - MACACO
SAUIM
Mitu tuberosum - MUTUM
Myrmecophaga tridactyla
Taman - TAMANDUÁ BANDEIRA
Nasua nasua - QUATI
Panthera onca - ONÇA PINTADA
Pecari tajacu - CATITÚ
Penelope superciliaris - JACU
Psophia viridis obscura JACAMIM
Sciurus aestuans - QUATIPURÚ
Tapirus terrestres - ANTA
Tayassu pecari - PORCO DO
MATO

Mamífero

LC

Ave

LC

Endemismo
Rio Tapajós (m esquerda até sul
R. Amazonas (Manaus)

Nº de
Registro
19
1

Mamífero
Mamífero

1
LC

Pará, Amapá, Roraima, Guiana e
Bolívia

35

Répteis

12

Répteis

6
Amazônia, Rio Xingu e Tocantins

Mamífero
Ave

13
18

Mamífero

LC

Mamífero

DD

Mamífero

LC

Leste do Brasil e da bacia
Amazônica ao sul do Rio
Amazonas

182

17
13
Amazônia
16
R.Tapajós (margem esquerda)
Mamífero
Ave

DD
LC

Mamífero

VU

Mamífero

NT

Mamífero
Ave

LC

Ave
Mamífero
Mamífero

EN

Calha Sul do Rio Amazonas
América Central e Sul

América Central e do Sul
Sul América do Norte, América
Central e Sul.

17
4
2
6
1
2
10

Sul do Rio Amazonas e Rondônia

Mamífero

VU

América do Sul

17
8
2
1

FLORA
O
monitoramento
do
crescimento da floresta é
realizado 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.
No quadro abaixo o resultado das parcelas permanente manejada em 2012,
apresentando um Incremento de 2,5 cm/ha/ano.
Quadro 05: Resultado das Parcelas Permanente manejada em 2012 na UMF I
Nº DE INDIVÍDUOS
Nº DE INDIVÍDUOS
Nº DE INDIVÍDUOS Nº DE INDIVÍDUOS
TODA A
MORTOS
INGRESSANTES
SOBREVIVENTES
COMUNIDADE
N
N/ha (%)
M
M/ha/ano (%) I I/ha/ano (%)
S
N/ha (%)
2012
1282
428
0
0
0
0
1282
2013
1112
370,7 86,6
180
55,4
14 8
2,5
0,6 1102 367,3 85,8
Soma
180
8

FLORESTA DE ALTO VALOR DE CONSERVAÇÃO (FAVC)
A empresa LN Guerra Indústria e Comércio de Madeiras Ltda, realizará no período de
abril de 2015 a dezembro de 2016 o processo de identificação, validação, definição do
manejo e monitoramento de HCVA. A partir de 2017 iniciasse o processo de
monitoramento de fato. Para a identificação dos atributos lançaremos mãos dos
seguintes métodos:
i)

Estudos de fauna e flora a partir do censo de parcelas e de pesquisas a serem
realizadas pela equipe da empresa Ln Guerra, Universidade Federal do Oeste
do Pará (UFOPA), Faculdade Integrada do Tapajós ( FIT )
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ii)
iii)

iv)

v)
vi)

Consultas públicas junto aos colaboradores e comunidades de entorno da
UMFI;
Consulta pública junto a órgãos e instituições (ex: Museu Emílio Goeldi,
Universidade Federal do Pará-Belém, UFOPA, IDEFLOR-BIO, FIT, IBAMA,
ICMBIO, Instituto de Patrimônio Histórico e Artísitico Nacional-IFHAN) para
ajuda/contribuição no processo de identificação e elaboração do plano de
manejo e monitoramento;
Consulta pública junto a órgãos e instituições (ex: Museu Emílio Goeldi,
Universidade Federal do Pará-Belém, UFOPA, IDEFLOR-BIO, IBAMA, ICMBIO,
Instituto de Patrimônio Histórico e Artísitico Nacional-IFHAN) para parecer
final sobre definição dos atributos seguidos do plano de manejo e
monitoramento.
Parecer final sobre o processo de identificação dos atributos e de seu plano
de manejo e monitoramento.
Produtos: Parecer final sobre o processo de identificação dos atributos e de
seu plano de manejo e monitoramento; relatório de identificação, manejo e
monitoramento dos HCVs.
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IMPACTOS AMBIENTAIS
As operações são todas monitoradas através de técnicas de Exploração de Impacto
Reduzido (EIR) visando mitigar os danos à floresta remanescente regulando a produção,
de forma que garanta um ciclo de corte de 30 anos.
Logo após o término das atividades florestais é realizado o monitoramento. Os dados
coletados periodicamente são avaliados sistematicamente visando à melhoria contínua
e a revisão dos procedimentos.

Quadro 06: Principais Impactos Ambientais a serem monitorados durante a exploração.

Principais Impactos Ambientais na Atividade de Manejo
Construção e manutenção de infraestruturas florestais
1.

Erosão do solo

2.

Compactação do solo

3.

Obstrução de igarapé e córregos

4.

Possíveis impactos ambientais na área portuária.

5.

Danos as remanescentes e espécie protegidas por lei

6.

Impactos no solo decorrente de derramamento de combustível e lubrificante.

Colheita de Árvores
1.

Danos as remanescentes e espécie protegidas por lei;

2.

Danos as áreas de preservação permanentes ( APP’s)

3.

Impactos causados a fauna e flora

4.

Impactos no solo decorrente de derramamento de combustível e lubrificante.

Arraste de Árvores
1. Danos as remanescentes e espécie protegidas por lei;
2. Danos no solo decorrente do arraste;
3. Impactos no solo decorrente de derramamento de combustível e lubrificante.
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PROTEÇÃO AMBIENTAL
Proteção contra fogo
Para combater o fogo na floresta, a LN Guerra
tem como base o estabelecimento do Plano de
Proteção contra incêndio florestal.
Periodicamente campanhas internas para
esclarecimento sobre os perigos e prejuízos
materiais para a fauna, flora, equipamentos e
instalações serão realizadas. Placas indicativas
foram colocadas ao longo das estradas,
especialmente para o caso de terceiros que
utilizam nossas estradas principais. Na Base
Florestal existe uma equipe de campo de brigada
de incêndio treinada para o combate ao fogo e
possui equipamentos específicos em locais de
fácil acesso.
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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.
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