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APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO

O RESUMO DO PLANO DE MANEJO e seus complementos são
instrumentos desenvolvidos para estabelecer canais de diálogo
permanentes entre a AMATA e a sociedade, garantindo o envolvimento
prévio e o conhecimento contínuo das populações de entorno, da
sociedade civil e do governo sobre as operações, os impactos e os
planos da organização.
A AMATA é a empresa que faz a ponte entre a floresta e o mercado
consumidor ao disponibilizar madeira certificada, produzida com
responsabilidade socioambiental e garantia de origem. A madeira
AMATA vem de florestas plantadas – de espécies nativas, eucalipto e
pínus – e também do manejo de baixo impacto , pois a empresa acredita
que trabalhar com os diversos tipos de floresta – contínuo florestal – é
um ativo. Dessa forma, oferece ao mercado madeira sólida, serrada e
para processo.
Em cada operação, a AMATA vai além do respeito às normas
ambientais. Sua forma de atuar está pautada na sustentabilidade, na
busca pela certificação concedida por instituições independentes e na
obtenção da licença social para operar. Afinal, é preciso gerar valor e
compartilhá-lo com todos os envolvidos: clientes, acionistas,
trabalhadores, fornecedores e moradores das comunidades do entorno
das áreas de manejo.

A AMATA utiliza seu Resumo do Plano de Manejo (RPM) como
ferramenta de comunicação com a sociedade - o Plano de Manejo, na
íntegra, também está disponível na seção Biblioteca em nosso website.
A AMATA lançou seu RPM para a operação do Mato Grosso do Sul em
2013 e este é o sexto complemento, contendo os resultados de
monitoramento em 2019. Estamos buscando nos aperfeiçoar cada vez mais
no modelo de documento e na forma de comunicar – temos um canal
aberto* para isso e aguardamos suas contribuições.
Reforçando o propósito de substituir madeira de desmatamento ilegal por
madeira com garantia de origem, a operação da AMATA no Mato Grosso do
Sul está focada no plantio de eucalipto, por meio do manejo voltado ao
múltiplo uso da floresta e com objetivo futuro de comercialização da madeira
produzida, no corte final e nos desbastes. Desta forma, o projeto garante a
produção e comercialização constante e sustentável das espécies escolhidas,
que gera benefícios e garante a viabilidade econômica dos plantios.

APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO
INFORMAÇÕES DA ÁREA
DE MANEJO FLORESTAL - AMF
RESULTADOS 2019

* Você pode encontrar nossos contatos na última página deste documento
RESULTADOS DO MONITORAMENTO
DE ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS
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INFORMAÇÕES DA ÁREA DE MANEJO FLORESTAL - AMF

RESULTADOS 2019

RESULTADOS DO MONITORAMENTO
DE ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS

INFORMAÇÕES DA ÁREA DE MANEJO FLORESTAL - AMF

Na Operação do Mato Grosso do Sul,
os principais objetivos da realização do
projeto são:
§ Plantio de espécies exóticas,
predominantemente do gênero
eucalipto, em áreas anteriormente
utilizadas
como
pasto,
com
finalidade econômica, por meio de
manejo voltado ao múltiplo uso da
floresta;
§ Comercialização
da
madeira
produzida, seja no corte final ou nos
desbastes, gerando benefícios e
garantindo a viabilidade econômica
do projeto.
É importante ressaltar que o presente
projeto está em conformidade com a
Legislação Vigente voltada para a
atividade de plantio de eucalipto, bem
como, em alinhamento com os fatores
de competitividade e benchmarking de
mercado.

busca ampliar o portfólio de produtos e
consolidar a base do seu modelo de
negócio. Alinhado com a estratégia
original da empresa, essa operação
tem imensa importância no contínuo
florestal. Trata-se de uma fonte
fundamental de madeira para suprir a
crescente demanda nos mercados
nacional e internacional, demanda que
não será suprida pelas madeiras
tropicais.
A AMATA pretende direcionar sua
produção para o uso múltiplo da
madeira, oferecendo matéria-prima
para o mercado de madeira sólida e
direcionando de forma estratégica
parte da colheita para produção de
energia e celulose.
Para alcançar todos estes objetivos,
a AMATA, dentro de suas áreas no
Mato Grosso do Sul, vem atuando de
forma eficaz na silvicultura, que hoje
possui alto grau de mecanização na
região devido ao relevo favorável.
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Com o plantio de eucalipto, a AMATA
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INFORMAÇÕES DA ÁREA DE MANEJO FLORESTAL - AMF

LOCALIZAÇÃO DAS
FAZENDAS DO MS

As propriedades da AMATA no estado do Mato Grosso do Sul se situam
entre os municípios de Água Clara e Três Lagoas. Composta por 5
fazendas (Embay, Timbaí, Mata Verde, Santa Isabel do Rio Bonito e Santa
Vitória), a operação no estado possui uma área total de 22.809 hectares
As tabelas abaixo apresentam a distribuição do uso do solo nas
propriedades, assim como a situação legal em cada uma delas.
Fazenda
EMBAY
TIMBAÍ

Área de Plantio

APP

Outros

Área total

4.423

1.031

2.420

7.874

824

136

643

1.603

MATA VERDE

2.581

776

185

3.542

SANTA ISABEL

4.523

1.830

2.324

8.677

SANTA VITÓRIA

552

290

271

1.113

12.903

4.063

5.843

22.809

Total

Fazenda

Município

Situação Legal

Área total

EMBAY

Três Lagoas

Parceria

7.874

TIMBAÍ

Três Lagoas

Parceria

1.603

MATA VERDE

Três Lagoas

Arrendada

3.542

SANTA ISABEL

Três Lagoas / Água Clara

Arrendada

8.677

SANTA VITÓRIA

Três Lagoas

Parceria

1.113

-

-

22.809

Total
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INFORMAÇÕES DA ÁREA DE MANEJO FLORESTAL - AMF
O mapa abaixo apresenta a localização das cinco fazendas na operação do Mato Grosso do Sul.
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RESULTADOS DE 2019

PRODUÇÃO
Todo processo produtivo da AMATA é controlado e monitorado. Para isso, temos
procedimentos operacionais e administrativos, sistemas de controle e pessoas dedicadas a
essas atividades.
O programa de implantação das fazendas consiste no plantio da espécie exótica do gênero
eucalipto com uso de diferentes materiais genéticos adaptados a região. Para tanto, foram
adotados inicialmente dois sistemas de manejo, o Ciclo Longo, com foco na produção de toras
para processamento mecânico em serraria/laminação em regime de múltiplo uso e o Ciclo Curto
com objetivo de produção de madeira apenas para processo (energia, celulose, painéis).
Em 2017, após uma revisão dos manejos adotados, foi iniciado um novo modelo, denominado
Ciclo Único. As implantações a partir do momento da aprovação seguiram este formato, visando
flexibilidade para a decisão quanto ao regime das áreas.
Apesar de um planejamento inicial considerando parte das áreas com desbaste e um corte raso
somente próximo dos 15 anos, em 2018, após uma análise detalhada do mercado e
perspectivas futuras na região, uma nova revisão do plano de longo prazo foi realizada, retirando
todos os desbastes previstos e adotando um regime único de corte raso entre o 6º e 8º ano para
100% das áreas.
Abaixo estão resumidas as configurações nos três tipos de manejo adotados até o momento.

Manejo

Densidade Plantio

APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO

Idade Corte Raso

INFORMAÇÕES DA ÁREA

Ciclo Curto

800 árv/ha

6º ao 8º ano

Ciclo Longo

1.208 árv/ha

6º ao 8º ano

Ciclo Único*

925 árv/ha

6º ao 8º ano

*Flexível, podendo ou não optar pelo desbaste. Apesar disso, o plano vigente não
prevê desbastes para a operação.

DE MANEJO FLORESTAL - AMF
RESULTADOS 2019
RESULTADOS DO MONITORAMENTO
DE ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS
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RESULTADOS
Com pouco mais de 12,9 mil hectares plantados na
região, concluídos em 2017, a operação do Mato
Grosso do Sul teve como foco em 2019 as atividades
de manutenção e monitoramento dos plantios. Estas
atividades ocorreram dentro do programa proposto,
orçamento aprovado e qualidade exigida. Para 2020,
em relação a silvicultura, permanecem os desafios de
manter a qualidade destes plantios, seguindo as
atividades
previstas
e
intensificando
nossos
monitoramentos. Ainda em 2020 temos o início da
colheita em nossas áreas, a ser realizada por terceiros,
em aproximadamente de 3.700 hectares fazendas
Embay, Timbaí e Santa Vitória. A venda em pé da
floresta já estava prevista em nosso plano de longo
prazo e foi concretizada entre 2018-2019.

12,9

2,1

Abaixo estão resumidos os principais resultados de produção no ano de 2019:

§

O ano de 2019, como mencionado, foi mais um ano de atenção a manutenção de nossos plantios, intensificando
monitoramentos e realizando as atividades de limpeza e combate à formigas de forma bem direcionada;

§

Apesar de equipe e operações reduzidas, preparação e reciclagem são muito importantes. Neste sentido,
fechamos o ano com um total de 190 horas de treinamento. Com temas variados, esses treinamentos têm refletido
positivamente na qualidade das atividades e na manutenção do recorde de dias sem acidente (com afastamento)
na operação.
APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO

§

§

Quanto ao combate à formigas, em 2019 foi dado continuidade ao plano de melhoria estabelecido em 2017 e um
total de 3.756 hectares foram operados, mantendo os plantios sadios e sem danos relevantes causados pelo
ataque de formigas;

INFORMAÇÕES DA ÁREA
DE MANEJO FLORESTAL - AMF
RESULTADOS 2019
RESULTADOS DO MONITORAMENTO

Ainda em 2019, em relação as estruturas internas, realizamos a manutenção de 407 km de estradas principais e
secundárias e reformamos 450 minicurvas, as quais foram definidas após análise de campo.
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DE ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS

RESULTADOS

No quesito controles, iniciamos em 2019 um projeto de
reestruturação e melhoria em nossos relatórios de
Silvicultura. O trabalho ainda terá desdobramentos ao
longo de 2020, contudo já conseguimos estruturar um novo
modelo de relatório semanal para a gestão operacional,

que de forma automatizada, é enviado e usado para
acompanhamento
da
realização
das
atividades,
rendimentos, eficiência e custos operacionais. Abaixo
segue um exemplo do dashboard de indicadores que é
divulgado para a operação e demais áreas envolvidas.

APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO
INFORMAÇÕES DA ÁREA
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RESULTADOS
Abaixo apresentamos os resultados referentes a apuração de prescrição e custos operacionais, assim como o Inventário florestal Contínuo, realizado em 2019.

§

Em 2019 realizamos um novo desafio, com discussão sobre a prescrição atual: sequência de atividades, rendimentos, fator de realização, insumos,
justificativa de realização, novas propostas, entre outros a estruturação de uma prescrição voltada para reforma e talhadia;

§

Uma nova rodada de visitas para benchmarking foi realizada ao longo de 2019 com empresas da região, abordando temas e definições internas, que
proporcionaram conhecimento sobre esse novo manejo seja consolidado. A ideia é estar preparado, para o momento pós colheita que está previsto
para 2020.

§

Abaixo apresentamos os dados do último inventário realizado, Inventário Florestal Contínuo (IFC) efetuado em 2019, para 100% das áreas. Após 2
anos do último inventário, identificamos que algumas áreas não acompanharam a curva de crescimento prevista. Acreditamos que essa situação possa
estar relacionada ao relevante déficit hídrico enfrentado na região entre 2017 e 2019. Esses resultados nos levaram a revisar as curvas de crescimento
para as fazendas, adequando-as à nova realidade. Com base nos dados do IFC, projetamos o IMA estimado na idade de corte (7 anos) e chegamos a
um IMA médio de 41 m³/ha/ano, ponderado para as áreas. Abaixo temos as informações do IMA apurado no IFC 2017, IFC 2019, assim como a
projeção com base em cada um desses inventários, assim é possível comparar os resultados entre os anos. Os dados estão separados por fazenda e
são comparados a curvas de referência, como por exemplo a média da região. *Bloco Haddad (Fazendas Embay, Timbaí e Santa Vitória).

Bloco Haddad
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RESULTADOS – RECURSOS HUMANOS

O quadro abaixo apresenta o resumo das informações relativas aos recursos humanos utilizados para atingir as produções apresentadas.

INDICADORES

UNIDADE

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

UND

44

144

66

108

37

10

10

PRÓPRIOS

%

6%

38%

42%

47%

27%

100%

100%

TERCEIROS

%

94%

62%

58%

53%

73%

0%

0%

HOMENS

UND

31

141

64

106

36

10

10

MULHERES

UND

13

3

2

2

1

0

0

NÚMERO DE ACIDENTES COM AFASTAMENTO

UND

NÚMERO DE ACIDENTES SEM AFASTAMENTO

UND

1

0

1

TURN OVER ATIVO

%

1,88%

6,00%

16,00%

4,60%

2,66%

0,00%

0,91%

TURN OVER PASSIVO

%

1,83%

0,60%

1,26%

0,86%

0,00%

0,00%

0,83%

CONTRATAÇÕES LOCAIS

%

26%

51%

82%

98%

97%

100%

90%

RESULTADO PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES

%

71%

64%

81%

93%

NA*

NÚMERO TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

ACIDENTES
-

1

-

-

-

-

-

-

-

2

-

TURN OVER

CONTRATAÇÕES

-

-

APRESENTAÇÃO D DOCUMENTO
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DE MANEJO FLORESTAL - AMF

*Em 2019, não houve aplicação de pesquisa de satisfação. O processo está passando por análise de conteúdo e ferramenta de aplicação.

RESULTADOS 2019
RESULTADOS DO MONITORAMENTO
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RESULTADOS DO MONITORAMENTO DE ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS

IMPACTOS AMBIENTAIS
Metodologia

A
avaliação
de
impactos
ambientais da AMATA é um
instrumento preventivo, que tem
como objetivo identificar as
consequências ambientais da
operação,
identificando
as
possíveis interações entre as
atividades operacionais e os
elementos do meio ambiente.
Para construção da matriz, as
atividades
relacionadas
às
operações da AMATA são
listadas. Um grupo multidisciplinar
identifica os aspectos relacionados
a cada atividade e aponta os
possíveis impactos ocasionados
por eles.

Com base nessa análise, foi
estabelecida uma estratégia de
monitoramento
para
acompanhar esses possíveis
impactos
e
medidas
de
prevenção e mitigação dos
mesmos.
Os
impactos
identificados são agrupados
de
acordo
com
a sua
influência: no meio físico (água
e solo) e no meio biótico (flora e
fauna).
A partir desse agrupamento, as
atividades operacionais são
avaliadas em campo por meio
de fichas, que recentemente
estão sendo substituídas por
ferramentas digitais em alguns
desses monitoramentos, como o
uso de formulários em aplicativos
(Kobo).
O esquema do monitoramento
de impactos ambientais está
ilustrado na figura ao lado.

IMPACTOS
RELACIONADOS

ASPECTOS
SIGNIFICANTES

MEIO FÍSICO

MATRIZ DE
ASPECTOS E
IMPACTOS

ÁGUA

MEIO BIÓTICO

SOLO

FLORA

FAUNA

ATIVIDADES
RELACIONADAS

MONIT. A

MONIT. B

MONIT. C

APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO
INFORMAÇÕES DA ÁREA
DE MANEJO FLORESTAL - AMF
RESULTADOS 2019
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IMPACTOS AMBIENTAIS

O uso de máquinas pesadas e a disposição de substâncias químicas no solo (utilização de substâncias químicas: adubos e agroquímicos) foram
identificados como as atividades de maior potencial de impacto nessa fase da operação.
Para cada impacto identificado foram estabelecidas medidas de prevenção e mitigação conforme exemplo abaixo.

Exemplos de potenciais impactos

Contaminação de Solo e Água

Indução de Processos Erosivos

Atropelamento de Fauna

Danos a Áreas de Vegetação Natural

Medidas de Prevenção e Mitigação

* Manutenção de Máquinas e Equipamentos;
* Check-list de Máquinas e Equipamentos;
* Aferição de dosadores de químicos;
* Monitoramento Hidrológico;
* Kits de emergência ambiental
* Penalização de nota de qualidade em atividades com dano ambiental;
* Planejamento de estradas;
* Construção de saídas d'água e manutenção de Mini Curvas;
* Limitação da velocidade de tráfego de máquinas e veículos;
* Orientação constante a colaboradores;
* Planejamento de Estradas;
* Construção e manutenção de estradas e aceiros;
* Mapeamento e delimitação de áreas naturais;
* Monitoramento de integridade.

APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO
INFORMAÇÕES DA ÁREA
DE MANEJO FLORESTAL - AMF
RESULTADOS 2019
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Caso queira consultar a lista completa de impactos e medidas de mitigação e prevenção, entre em contato com um dos nossos canais de comunicação.

RESULTADOS DO MONITORAMENTO E AÇÕES CORRETIVAS

Em 2019 as notas ambientais operacionais, que
medem o quanto as atividades da empresa
causaram impactos ambientais, foram sempre
acima da média.
Ainda quanto ao monitoramento de possíveis
impactos, verificamos, de forma recorrente ao longo
de 2019, a invasão de gado nas áreas da Fazenda
Santa Izabel. Identificamos que os animais
pertenciam a uma fazenda vizinha. Apesar de
diversos comunicados aos responsáveis, boletins
de ocorrência e monitoramentos, o problema teve
reincidências ao longo do ano.
Como há o risco de impacto nos locais onde estes animais acessam, a AMATA tem intensificado os monitoramentos e comunicados aos proprietários, com
intuito de sanar por completo o problema. Neste sentido, realizamos dois estudos por imagem de satélite para avaliar a existência de problemas quanto a
integridade nas nossas áreas de preservação e reserva legal. Incluindo a análise nos locais acessados pelo gado. Apesar da recorrência quanto ao acesso, os
resultados dos monitoramentos demonstraram que não houve alteração em RL e/ou APPs dentro dos limites das fazendas, incluindo estes locais em
específico.

APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO
INFORMAÇÕES DA ÁREA
DE MANEJO FLORESTAL - AMF
RESULTADOS 2019

Em relação ao Programa de Recuperação de Áreas Degradadas fechamos o ano tendo superado nossa meta ao executar 100% das atividades planejadas.

RESULTADOS DO MONITORAMENTO
DE ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS
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RESULTADOS DO MONITORAMENTO E AÇÕES CORRETIVAS
MONITORAMENTO HIDROLÓGICO

Sendo assim, monitoramos anualmente a qualidade
da água das fazendas com base em parâmetros da
resolução CONAMA 357/2005 para rios de água
doce.
Em 2019, foram realizados monitoramentos em 06
pontos amostrais.
Os parâmetros de avaliação consideram a influência
de substâncias químicas utilizadas na operação
bem
como
substâncias
potencialmente
contaminantes que podem acidentalmente ser
carreadas ou derramadas para os corpos hídricos.
Os resultados do monitoramento hidrológico de
2019 indicaram que não foram identificados
impactos sobre estes recursos hídricos que
pudessem estar relacionados as atividades
realizadas pela Amata.
APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO

A hidrografia da região onde as
propriedades da Amata estão inseridas
é bastante rica. O rio principal da
região é o Rio Paraná, que inclusive
dá nome à Bacia onde estão inseridas
as fazendas.

O Rio Sucuriú (o mais importante da
região seguido do Rio Verde) também
dá nome à sub-bacia da qual pertence,
que é uma das mais importantes da
Bacia do Paraná.

INFORMAÇÕES DA ÁREA
DE MANEJO FLORESTAL - AMF
RESULTADOS 2019
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BIODIVERSIDADE
As informações acerca da flora e fauna disponíveis para as fazendas
da AMATA no Mato Grosso do Sul nos permitem estabelecer quais
seriam os principais vetores de pressão e ameaça, principalmente
considerando o histórico da região e o padrão de uso e ocupação do
solo descrito para a bacia hidrográfica na qual as fazendas se
inserem. Assim, identificamos vetores externos e internos de
ameaça:

Externas

Internas

Caça e pesca dentro das fazendas da
Amata

Danos à áreas com ninhos ou tocas
causados por atividades operacionais

Incêndios causados por atividades ilegais
ou não autorizadas

Atropelamento de fauna

Roubo de madeira

Incêndios decorrentes de atividades
operacionais.

Para os casos citados são adotadas as seguintes medidas para
prevenir e mitigar esses riscos:
•
Execução do P.O. de integridade florestal e patrimonial;
•
Execução do cronograma de monitoramento ambiental e social
do agente socioambiental;
•
Registro de ocorrências no caderno de campo e elaboração de
planos de ação para correção e mitigação de impactos;
•
Execução dos monitoramentos pós-operacionais;
•
Avaliação anual de integridade por meio de imagens de satélite
e metodologia NDVI.
•
Elaboração de plano de brigada de incêndios;
•
Instalação de kits de combate a incêndio em máquinas e
estruturas;
•
Treinamento e formação de brigadistas;
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BIODIVERSIDADE

As fazendas da AMATA se inserem em uma região de transição de Floresta
Estacional e formações florestais de Cerrado, com encraves de campos de
cerrado. Essa transição propicia a coexistência de diversos ambientes e
ecossistemas fazendo com que a biodiversidade de espécies animais e
plantas da região sejam bastante diversas e variadas.
Tendo em vista a importância e necessidade de aprofundar os conhecimentos
sobre biodiversidade, em 2017, a Amata conduziu uma avaliação ecológica
rápida nas áreas, em parceria com uma consultoria. Quanto à avifauna, foram
registradas, com base na literatura, 351 espécies para a região.
No que diz respeito aos mamíferos, as fontes secundárias consultadas
acusaram a ocorrência de 118 espécies na região, especialmente de pequeno
porte. Destas, algumas foram consideradas vulneráveis (vide tabela abaixo).
Nome do Táxon

Nome Comum

Priodontes maximus
Myrmecophaga tridactyla
Lonchorhina aurita
Sapajus cay
Chrysocyon brachyurus
Lycalopex vetulus
Puma concolor
Puma yagouaroundi
Panthera onca
Tapirus terrestris
Tayassu pecari
Blastocerus dichotomus
Ozotoceros bezoarticus

Tatu-canastra
Tamanduá-bandeira
morcego
macaco-prego
lobo-guará
gato-palheiro
onça-parda
gato-mourisco
onça-pintada
anta
queixada
Cervo-do-pantanal
Veado- campeiro
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Vestígios Onça Pintada- Fazenda Santa Izabel do Rio Bonito

BIODIVERSIDADE | FLORA

As formações florestais observadas em campo foram
o Cerradão e as Matas Ciliares, encontradas em
zonas de interflúvio e em zonas ripárias,
respectivamente.
Quanto às veredas de pequena extensão, bastante
frequentes nas fazendas Santa Izabel e Mata Verde,
merecem especial atenção uma vez que muitas se
encontram em locais de fácil acesso e, deste modo,
mais susceptíveis à pressão das atividades antrópicas.
Os campos úmidos ocorrem em todas as fazendas,
associados a cursos hídricos ou afloramentos de
lençóis freáticos. Estes, exercem importante função
hidrológica na região, devido seu efeito estabilizador na
alimentação de cursos hídricos (manutenção de
nascentes) e como manancial para o entorno mesmo
em períodos de seca.
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Vereda às margens do rio Sucuriú - Fazenda Mata Verde (Fonte: Index Florestal, 2016)
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IMPACTOS SOCIAIS

Identificação de impactos

Em 2019 aplicamos a mesma metodologia de classificação de
impactos ambientais para as questões sociais. Identificamos ao todo
10 impactos sociais que poderiam ocorrer em função das atividades
da AMATA, sendo que 8 são potencialmente negativos e 2
positivos.

POTENCIAIS IMPACTOS SOCIAIS
Degradação de ruas e estradas
Danos a patrimônio individual e coletivo

Recuo de
Plantio
20%

Risco de
Acidente
de Trânsito
60%

Êxodo Rural
Sazonalidade de contratação de mão de obra
Lançamento de poeira nos vizinhos
Alteração da qualidade da água
Produção excessiva de Ruído
Atropelamentos de pessoas e animais domésticos
Geração de Empregos locais
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Melhoria da capacidade técnica dos colaboradores
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IMPACTOS SOCIAIS
Para cada um dos impactos negativos identificados definimos medidas de prevenção e mitigação. No caso de impactos positivos, potencialização.
Abaixo, alguns exemplos:

EXEMPLOS DE POSSÍVEIS IMPACTOS NEGATIVOS
IDENTIFICADOS

Degradação de ruas e estradas

Danos a patrimônio individual e coletivo
Êxodo Rural

EXEMPLOS DE POSSÍVEIS IMPACTOS POSITIVOS
IDENTIFICADOS

Geração de Empregos locais
Melhoria da capacidade técnica dos
colaboradores

O QUE FAZEMOS PARA MITIGAR/PREVENIR?

* Evitar tráfego em períodos de chuva intensa em estradas de terra utilizadas pelos vizinhos;
Prevenção
* Contribuição
na manutenção de estradas degradadas;
de Incêndio
* Sinalização de Estradas utilizadas pela Amata;
20%
* Monitoramento e visitas constantes nas comunidades;
* Ações especificas para reparar e/ou compensar danos e perdas;
* Divulgação dos canais de diálogo
e reclamação;
Risco
de
Acidente
* Privilegiar a contratação local;
Recuo de
Plantio
20%

de Trânsito
60%

O QUE FAZEMOS PARA POTENCIALIZAR?

* Privilegiamos a contratação local;
* Firmamos parcerias com fornecedores locais;
* Desenvolvemos fornecedores locais;
* Oferecemos cursos e capacitações a funcionários;
* Oferecemos cursos e capacitações a pessoas das comunidades de influência;
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Caso queira consultar a lista completa de impactos e medidas de mitigação e prevenção, entre em contato com nossos canais de comunicação.

IMPACTOS SOCIAIS

NOTIFICAÇÕES DE IMPACTOS
No ano de 2019 realizamos o cronograma de
visitas aos vizinhos na área de influência e não
registramos queixas de impactos sociais.

Prevenção
de Incêndio
20%

INTEGRIDADE DA FLORESTA
Além das rondas de integridade, foram feitos
dois monitoramentos por imagem de satélite
durante o ano.

Recuo de
Plantio
20%

Risco de
Acidente
de Trânsito
60%

O monitoramento por NDVI
não indicou
alteração nas áreas protegidas no interior das
fazendas, confirmando assim a manutenção da
cobertura florestal.
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AREAS DE ALTO VALOR DE CONSERVAÇÃO (AAVC)
Proteção e monitoramento
As Fazendas da AMATA estão todas
inseridas no Bioma Cerrado. Na região de
inserção das fazendas, existem mosaicos
de cerrado strictu sensu com áreas de
floresta estacional semidecidual e
pastagens artificiais. Ao longo dos cursos
d’água, ocorrem matas de galerias com
especial destaque às Veredas. Devido à
histórica pressão antrópica na região, a
maior parte da cobertura original foi
substituída por uso agropecuário de
maneira que fragmentos de floresta
conservados tem grande potencial de
abrigar maior diversidade com destaque à
fauna. Assim, devido à ocorrência de
fragmentos conservados de tamanho
expressivo ao longo das áreas de
inundação do Rio Sucuriú e seus
afluentes 2332,87 ha na Fazenda Embay,
433,99 ha na fazenda Mata Verde e
2066,75 ha na fazenda Santa Izabel
totalizando 4.833,61 ha.
Estes
fragmentos
potencialmente
abrigam
espécies
de
Rivulideos
endêmicos (peixes) e espécies de aves
migratórias que utilizam estas áreas como
“paradas” e nidificação.

Além
disso,
estes
fragmentos
representam importantes “peças” no
mosaico de conectividade ecológica da
região. Por isso, a AMATA entende que
eles representam ao mesmo tempo uma
AAVC do tipo 1 (biodiversidade) e do tipo
2 (Paisagem). A figura ao lado ilustra a
distribuição destas áreas bem como
evidencia o potencial de conectividade
entre os fragmentos.
Ao longo de 2019 realizamos avaliações
de integridade com base em imagens de
satélite e constatamos que a integridade
das AAVCs foi mantida, sem nenhum
indicio de danos ou problemas nestes
locais.
Além disso, monitoramos a integridade
através de rondas para reforçar a
segurança e garantir que nenhuma
atividade ilegal prejudique as áreas de
AAVC bem como, em caso de uma
emergência ambiental, a AMATA possa
tomar as medidas de mitigação o mais
rápido possível.
Em 2019, como já mencionamos, foi

observada uma invasão recorrente de gado na fazenda Santa Izabel,
incluindo as áreas de AAVC. Apesar dos resultados da análise por imagem
de satélite mostrarem que a integridade destes locais estão mantidas,
intensificamos os monitoramentos nos locais, assim como os comunicados
para a retirada dos animais.
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As ações em 2019 não surtiram o efeito desejado e a AMATA tem buscado
formas de solucionar o problema em conjunto com a fazenda vizinha,
responsável pelos animais.
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GESTÃO DE RELACIONAMENTO SOCIAL

SEDE AMATA

A região de atuação da AMATA no Mato Grosso do Sul apresenta
características sociais peculiares, devido à existência de grandes propriedades
rurais e à ausência de núcleos de aglomerados rurais, como vilarejos e
comunidades. O entorno é composto por pequena quantidade de famílias
pulverizadas, residentes nas fazendas, onde possuem relação de trabalho
com os proprietários das áreas. Abaixo, estão os resultados do
monitoramento do ultimo ano:

• Priorização de Contratação Local: fechamos 2019 com 95% dos
colaboradores contratados dentro dos municípios de influência da AMATA.
• Priorização de Fornecedores Locais: em 2019, 36% das aquisições de
serviços e produtos foram realizadas nos municípios de influência da
AMATA, gerando um valor de aproximadamente 134 mil reais.

FRENTE INTERNA

Treinamentos

Prevenção e
combate a
incêndios

Atende as necessidades
dos colaboradores diretos
ou terceirizados

Segurança
do trabalho

Primeiros
socorros

Corte para os
motosserristas

Políticas de recursos
humanos e gestão
trabalhista padronizadas

FRENTE EXTERNA

Promove a integração
das comunidades locais
na cadeia de geração
de valor da AMATA

1ª fase:
Conhecer, dialogar
e prevenir impactos

Auditorias internas,
monitoramentos,
diálogo constante

2ª fase:
Analisar, agir
e avaliar

Gestão Social

Valor compartilhado
entre AMATA e
comunidades locais
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DIÁLOGO ABERTO

A AMATA incentiva a participação de todas as partes afetadas e interessadas pela
sua operação em relação à sua conduta na região e reconhece a importância de
manter o diálogo sempre aberto com as pessoas, para envolvimento contínuo,
esclarecimento de dúvidas e sugestões de melhoria. Para isso, além do Agente
Socioambiental, conta com alguns canais de relacionamento:
Site: www.amatabrasil.com.br
E-mail:
comunicacao@amatabrasil.com.br
OUVIDORIA
0800 883 0652
ouvidoria@amatabrasil.com.br
AMATA Mato Grosso do Sul
Água Clara
Telefone: 55 67 3239-3153
Endereço: Rua Leodório Vitório da
Silva, 62, Jardim Nova Água Clara
Água Clara MS
Cep: 79680-000
Caixa postal 121

AMATA Matriz
São Paulo
Telefone: 55 11 3054-3557
Rua Henri Dunant, 873, 9º Andar - São Paulo/SP
- CEP: 04709-110
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