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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 pinus – 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 em 2011 e o i to complementos com
resultados de monitoramento de 2012 a 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.
Os principais objetivos da realização deste projeto são:
§ Plantio certificado de espécies nativas, com foco principal no Paricá
(Schizolobium amazonicum), em áreas degradas provenientes das
atividades de agricultura e pecuária, com finalidade econômica;
§ O desenvolvimento de tecnologia de silvicultura de espécies nativas
para fins de recuperação ambiental, aliada ou não a objetivos
comerciais;
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§ A comercialização da produção de madeira, oriunda da área de uso
alternativo do solo, gerando benefícios que garantam a viabilidade
econômica dos plantios.
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INFORMAÇÕES DA ÁREA DE MANEJO FLORESTAL - AMF

A AMATA manteve uma parceria com a SCA - Svenska Cellulosa Aktiebolaget,
uma das maiores empresas florestais de papel e celulose da Europa, entre
2008 e 2015, para a recuperação de áreas desflorestadas por meio do
plantio de espécies nativas da Floresta Amazônica com finalidade
comercial, social e ambiental.
O projeto teve como meta plantar em média um milhão de árvores por
ano, atividade executada pela AMATA em fazendas próprias e de
parceiros localizadas no estado do Pará.
Em 2018 foram definidas mudanças estratégicas relacionadas aos ativos da
operação do Pará, e com o resultado deste trabalho foram redefinidas as áreas
inseridas no escopo de certificação. As fazendas Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro e Cauã, localizadas em Castanhal, foram vendidas por
completo, terras mais floresta, e deixaram de compor o total de áreas, assim
como as Fazendas Flamboyant, Taquarussu e Soberana, nas quais todo o
maciço florestal foi vendido em pé e optou-se também pela retirada das
mesmas do escopo. Já em 2019, oficializamos a venda das florestas da Faz.
Ilha Verde e decidimos pelo mesmo ajuste em relação ao escopo. Vale ressaltar
que o principal motivo para essa adequação está relacionado ao fato de que os
clientes que adquiriram estes maciços não demostraram interesse em
continuar a certificação e seguir na cadeia de custódia, pois o mercado em que
atuam não exige certificação.
Sendo assim, essas alterações estarão refletidas em todos os resultados ao
longo deste documento.
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INFORMAÇÕES DA ÁREA DE MANEJO FLORESTAL - AMF
Já considerando a atualização de escopo mencionada anteriormente, temos hoje a
seguinte estrutura de ativos no Pará, considerando o escopo de certificação:
§ Faz. Brejeira, que em 2013 foi a primeira fazenda introduzida no modelo de contrato
de arrendamento, está localizada em Ipixuna do Pará, distante cerca de 31 km do
município. A fazenda possui uma área total, considerada no escopo certificado, de
1.671 hectares, onde 552 hectares representam áreas de reserva legal e preservação
permanente, além de 1.040 hectares reflorestados com Paricá entre os anos de 2013
e 2015.
§ Fazenda Cedro, também no regime de arrendamento desde 2014, localizada no
município de Paragominas, distante cerca de 80 km do centro da cidade. A fazenda
possui uma área total de 1.174 hectares, sendo que, 480 hectares destinam-se ao
projeto de reflorestamento e as demais áreas se distribuem entre RLs, APPs e outros
usos (Esses números são referente as áreas do imóvel consideradas no escopo da
certificação). A implantação foi iniciada em 2014 e foi finalizada em março de 2015.

Abaixo, no Quadro 1, apresentamos um resumo de áreas em cada ativo e o número
estimado de árvores plantadas em cada um deles:
Quadro 1
FAZENDA
Unidade

BREJEIRA
CEDRO
Total

ÁREA TOTAL ÁREA DE PLANTIO
HA

1.671
1.174
2.845

HA

1.040
480
1.520

REMANESCENTES
FLORESTAIS*

ÁREAS EM
RECUPERAÇÃO**

OUTROS USOS***

DENSIDADE MÉDIA
DOS PLANTIOS

NÚMERO TOTAL DE
ÁRVORES PLANTADAS

NÚMERO DE
ESPÉCIES
PLANTADAS

PRINCIPAL
ESPÉCIE
PLANTADA

HA

HA

HA

NUM. ARV/HÁ

UND

UND

-

105
374
479

447
269
716

79
51
130

1.111
1.111
-

1.159.833
727.633
1.887.466

1
1
-

* Áreas com vegetação natural remanescente já estabelecida, destinada exclusivamente à conservação;
** Áreas em processo de recuperação, áreas degradadas (jazidas, erosões, etc.) e outras áreas destinadas à conservação e que ainda dependem de ações para
restauração e/ou recuperação;
*** Outras áreas: rios, lagos, estradas, construções, etc.
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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
reflorestamento com espécies nativas no Pará teve
início ao final de 2008 e foi concluído em 2015, com
mais de 7,2 milhões de árvores nativas plantadas
considerando todas as áreas que já estiveram no
escopo. Aproximadamente 50 espécies distintas
plantadas, sendo a principal delas o Paricá.
Com a revisão das áreas inseridas no escopo de
certificação, chegamos a um total de 1.520 hectares
de plantio atualmente, onde estão plantadas
aproximadamente 1,9 milhões de árvores.
Todas as operações realizadas, desde a limpeza de
área até as adubações e limpezas pós-plantio, têm
como objetivo o desenvolvimento de tecnologia de
silvicultura de espécies nativas, bem como a
produção de madeira bruta, gerando benefícios que
garantam a viabilidade econômica dos plantios.
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Em média, são investidos mais de 7 mil reais por
hectare para a realização de todas as operações
desde a implantação até o último ano de manutenção
(7-9 anos),
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RESULTADOS OPERACIONAIS
Abaixo apresentamos os resultados das principais operações realizadas no ano de 2019

Em relação as operações realizadas em 2019,
o grande foco foi a manutenção de nossas
florestas com a limpeza das áreas. Foram
realizados mais de 662 hectares de capina
química em área total e aproximadamente
1.172 hectares de roçadas, manuais e
mecanizadas. Essas foram as principais
atividades realizadas ao longo do ano, o que
condiz com o momento de nossas florestas,
que já se encontra em idade próxima ao
período de colheita.
Nos gráficos ao lado é possível verificar, em
hectares, o volume realizado em relação ao
plano orçamentário. As variações demonstram
o resultado do trabalho que vem sendo feito
pela operação, de priorização de áreas críticas
para intervenção. Essa avaliação pontual de
cada atividade antes da realização das
intervenções tem trazido ganhos operacionais
e financeiros, sem comprometer a qualidade
das florestas.
É válido ressaltar que as operações realizadas
foram monitoradas mensalmente conforme o
monitoramento de qualidade. A amostragem
ao longo de 2019 mostrou resultados de
qualidade dentro dos parâmetros exigidos.

Gráfico 1

Gráfico 2
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RESULTADOS DE INVENTÁRIO
Os gráficos abaixo apresentam os resultados do acompanhamento da inventário contínuo por fazenda, contendo informações do levantamento realizado no ano de 2018-19.

A execução do Inventário Florestal Contínuo é
imprescindível
para
a
AMATA,
pois
proporciona
o
conhecimento
sobre
a
disponibilidade volumétrica existente em
nossas florestas e auxilia na tomada de
decisões futuras. Com a maturidade de nossos
plantios, definimos a realização desta
atividade a cada dois anos, preferencialmente.

Gráfico 1

No início de 2019 finalizamos o inventário
florestal mais recente para as áreas do Pará.
Com base nestes dados, quando comparamos
as curvas de crescimento para o Paricá no
Gráfico 1, com destaque para as fazendas
Cedro e Brejeira, verificamos que as mesmas
apresentam
tendência
superior
à
27
m³/ha/ano de incremento médio anual (IMA).

Gráfico 2

No Gráfico 2 temos o IMA para cada uma das
fazendas, de acordo com cada espaçamento e
idade do plantio, além do detalhe da
relevância das áreas.
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volume comercial até 5 cm, para facilitar
comparações com outras espécies do
mercado.
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RESULTADOS RH
O quadro 3 apresenta o resumo das informações e resultados relativas aos recursos humanos utilizados para atingir as produções apresentadas.
Quadro 3
INDICADORES

UNIDADE

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Número total de Funcionários

UND

56

45

59

55

70

65

27

21

10

7

Administrativo

UND

-

1

2

3

5

5

4

4

4

4

Operacional

UND

56

44

57

52

65

60

23

17

6

3

Homens

UND

56

45

58

54

68

64

27

20

8

5

Mulheres

UND

-

-

1

1

2

1

-

1

2

2

Número de acidentes
com afastamento

UND

-

-

-

-

-

1

2

1

-

-

Número de acidentes
sem afastamento

UND

-

-

-

1

2

1

-

-

2

-

ACIDENTES

TURN OVER
Turn over ativo

%

-

-

0,45%

1,00%

8,00%

7,71%

2,66%

2,12%

3,00%

3,50%

Turn over passivo

%

-

-

0,04%

0,30%

0,50%

0,16%

0,00%

0,00%

1,00%

2,25%

%

-

-

98%

98%

97%

97%

100%

100%

100%

100%

%

-

-

-

-

-

95%

93%

90%

90%

NA*

CONTRATAÇÕES
Contratações locais
Resultados da pesquisa
de satisfação dos colaboradores
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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 foram 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
com
fichas
de
monitoramento específicas. 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

RESULTADOS
RESULTADOS DO MONITORAMENTO
DE ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS

14

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 POSSIVEIS IMPACTOS NEGATIVOS IDENTIFICADOS

O QUE FAZEMOS PARA MITIGAR/PREVENIR?

Vazamento de combustiveis e lubrificantes com risco de incêndios em
áreas naturais e plantadas.

Monitoramento pós operacional;
Kit de emergência ambiental nas máquinas e
pontos de abastecimento;

Vazamento de combustiveis e lubrificantes com possível contaminação de
solos e água.

Avaliação da Qualidade de água;

Exposição do solo com consequente aumento de processos erosivos,
podendo ocorrer carreamento de partículas sólidas para corpos d'água.

Atividades Mecanizadas realizadas no período
seco;
Construção de saídas d'água e muchões nas
estradas;

Eutrofização de corpos hídricos devido a carreamento de material
orgânico

Plantio em curva de nível;
APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO

Caso queira consultar a lista completa de impactos e medidas de mitigação e prevenção, entre em contato com nossos canais de comunicação.
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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. Não tivemos nenhum
acidente ambiental registrado ao longo
do ano.
Também realizamos dois estudos por
imagem de satélite para avaliar se
existem problemas de integridade nas
nossas áreas de preservação e reserva
legal.
Em relação ao Programa de
Recuperação de Áreas Degradadas,
fechamos o ano tendo superado nossa
meta de executar ao menos 90% das
atividades planejadas.
APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO
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RESULTADOS DO MONITORAMENTO E AÇÕES CORRETIVAS
MONITORAMENTO HIDROLÓGICO
Na Região de Castanhal o Rio Maracanã
tem bastante expressão, contudo o Rio
Capim e o Rio Guamá são os mais
importantes da região como um todo.
Tendo isso em vista, 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 realizadas 12 análises de
qualidade da água, sendo estas, em águas
superficiais e em poços artesianos.

A hidrografia da região a onde as
propriedades da AMATA estão inseridas
é extremamente rica. Todas as fazendas
estão inseridas na bacia Costa Atlântica.

O rio principal da região é o Rio Guamá,
que inclusive dá nome à Sub Bacia onde
estão inseridas as fazendas.

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
houve impacto na qualidade d’água
relacionado as atividades executadas
pelo empreendimento florestal.
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Biodiversidade
Do ponto de vista natural, o projeto da AMATA situa-se na região
considerada a mais crítica para a conservação da Amazônia – o
Centro de Endemismo Belém. Esta se encontra entre o Maranhão a
oeste, e a leste do rio Tocantins. A área alterada pelo homem,
desmatada, é superior a 70% de sua cobertura original, e esta ainda
sofre forte pressão pelo desmatamento, pela busca de madeira,
carvão e outros recursos naturais renováveis. Esta região é
classificada como o Centro de Endemismo Belém, definido pelo
Museu Paraense Emílio Goeldi e a Conservação Internacional. Tratase da região de maior número de espécies vegetais e animais
ameaçados da Amazônia, e que demanda o monitoramento a partir da
legislação federal e estadual de proteção a espécies ameaçadas.

PARAGOMINAS E IPIXUNA
Fauna
Nessa região a AMATA conduziu levantamentos de mamíferos, aves,
peixes e flora em geral com diferentes parceiros. Identificamos 8
mamíferos com algum grau de ameaça segundo a lista da IUCN. No
que toca às aves, foram identificadas mais de 200 espécies, sendo
que 10 delas apresentam algum grau de ameaça segundo a lista da
IUCN, sendo que uma delas, a Ararajuba (Guaruba guarouba) é
endêmica da região e considerada rara.
Quanto aos peixes, foram amostradas 30 espécies, o que representa
uma riqueza elevada para região. Destaca-se que a riqueza de
espécies encontrada nos plantios de Paricá é semelhante à riqueza de
espécies encontrada nas áreas conservadas, indicando baixa
perturbação ambiental nas áreas plantadas.

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

RESULTADOS DO MONITORAMENTO
DE ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS

18

Biodiversidade
PARAGOMINAS E IPIXUNA
Flora
No que toca a flora das fazendas
localizadas
nos
municípios
de
Paragominas
e
Ipixuna.
Foram
encontradas
duas
unidades
fitofisionômicas distintas, típicas da
região: a Floresta Ombrófila Densa de
Terras Baixas e; Floresta Inundável
(Várzea ao longo dos rios). Ao total,
registraram-se 290 espécies arbóreas.
As famílias de maior riqueza são
Fabaceae (47 espécies), Sapotaceae
(21) e Annonaceae (14). Estas três
famílias somam quase 30% da riqueza
total encontrada.

Nenhuma das espécies identificadas
neste trabalho aparece na lista da
IUCN. No entanto, na lista constante
da Instrução Normativa do MMA No.
06 de 23 de setembro de 2008
aparecem 8 espécies que são
consideradas ameaçadas sem contudo
estabelecer o grau de ameaça.
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Biodiversidade

As informações acerca da flora e fauna disponíveis para as fazendas
da AMATA no Pará 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:

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.
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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
12 impactos sociais que poderiam ocorrer em função das atividades
da AMATA, sendo que 10 são potencialmente negativos e 2 positivos.
Prevenção
de Incêndio
20%

POTENCIAIS IMPACTOS SOCIAIS
Degradação de ruas e estradas
Desemprego Sazonal
Atropelamento de animais domésticos
Interrupção de Estradas
Danos a patrimônio individual e coletivo
Restrição ao uso de pastagens
Lançamento de poeira em comunidades
Alteração da qualidade da água
Atropelamentos de pessoas
Geração de Empregos locais

Recuo de
Plantio
20%

Risco de
Acidente
de Trânsito
60%

APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO
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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.
EXEMPLOS DE POSSÍVEIS IMPACTOS
NEGATIVOS IDENTIFICADOS

Degradação de ruas e estradas

Desemprego Sazonal

Atropelamento de animais domésticos

EXEMPLOS DE POSSÍVEIS IMPACTOS
POSITIVOS IDENTIFICADOS
Geração de Empregos locais
Melhoria da capacidade técnica dos
colaboradores

O QUE FAZEMOS PARA MITIGAR/PREVENIR?
* Monitoramento e visitas constantes nas comunidades;
* Divulgação dos canais de diálogo e reclamação;
* Planejamento de Manutenção e Utilização de Estradas;
* Evitar tráfego em periodos de chuva intensa em estradas de terra utilizadas pelas
comunidades;
Prevenção
* Contribuição
na manutenção de estradas degradadas;
de Incêndio
* Sinalização de20%
Estradas utilizadas pela AMATA;
* Dar alternativa aos trabalhadores para mudança de cidade para continuar trabalhando nas
novas frentes;
Risco de
* Aplicação do plano de RH quando houver demissões em massa;
Acidente
Recuo de
de vagas de trabalho
* Divulgação
nas comunidades;
de Trânsito
Plantio
* Orientação aos motoristas sobre 60%
limite de velocidade;
20%
* Instalação de Placas orientativas;
* Construção de Lombadas e redutores de velocidade;
* Ressarcimento caso seja constatado dano causado pela AMATA

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

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

Caso queira consultar a lista completa de impactos e medidas de mitigação e prevenção, entre em contato com nossos canais de comunicação.
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IMPACTOS SOCIAIS

NOTIFICAÇÕES DE IMPACTOS
No ano de 2019 realizamos 23 visitas a
comunidades, e não registramos nenhuma queixa
com relação a possíveis impactos sociais nas
comunidades do entorno.

Prevenção
de Incêndio
20%

Recebemos 04 solicitações, sendo que apenas 01
não foi atendida após análise de comitê interno.
Recuo de
Plantio
20%

Risco de
Acidente
de Trânsito
60%

INTEGRIDADE DA FLORESTA
Em 2019 foram identificados 6 registros de indícios de
caça e pesca e as devidas ações foram tomadas.
O monitoramento por NDVI mostrou alterações na
vegetação da fazenda Soberana resultante de
invasão na reserva legal. Foram realizadas as
denuncias cabíveis e para resolução foi elaborado
um plano de ação interno que está sendo conduzido
pela operação. Cabe ressaltar que essa fazenda já
não está comtemplada no escopo de certificação,
contudo mantemos o mesmo nível de
monitoramentos em todas as áreas.
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AREAS DE ALTO VALOR DE CONSERVAÇÃO (AAVC)
Em 2019 a AMATA conduziu uma reavaliação acerca da presença de Áreas de Alto Valor de Conservação considerando as alterações em áreas do
escopo ao longo dos últimos 2 anos.
Neste sentido, a revisão constatou ajustes das AAVCs nas fazendas Brejeira e Cedro, relacionadas ao seguinte atributo:
•

BIODIVERSIDADE: Devido a ocorrência de espécies ameaçadas e endêmicas, bem como a proximidade com IBAS e a inserção na área do
Centro de Endemismo Belém, as áreas naturais das Fazendas: Brejeira e Cedro, que juntas somam aproximadamente 1.200 ha, foram
consideradas como AAVCs do tipo 1.

Para Monitorar esses valores a AMATA estabeleceu medidas de prevenção e mitigação para garantir a permanência e melhoria dos valores
encontrados:
ATRIBUTO

AAVC TIPO 1
Ocorrência de
Espécies
Ameaçadas de
Extinção nas áreas
naturais.

POTENCIAIS PROBLEMAS
OU IMPACTOS

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E PREVENÇÃO

MEDIDAS
MONITORAMENTO

Atividades
Operacionais

• Não Converter ambientes naturais

Monitoramento por
NDVI

Invasão por terceiros:
Caça, Roubo de
Madeira e Incêndios;

• Monitorar Integridade da Floresta;
• Mapear comunidades do entorno e
estabelecer canais de diálogo;
• Sinalização das áreas;
• Executar o Plano de Integridade
Florestal

Monitoramento de
Integridade por
Rondas

RESULTADOS 2019

Não foram identificadas
alterações.
Mensalmente fazemos rondas de
monitoramento nos limites das
áreas de AAVC para avaliar se
existem indícios ou problemas
relacionados a integridade. As
rondas não identificaram indícios
de que atividades operacionais
estariam causando danos as
AAVC.
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GESTÃO DE RELACIONAMENTO SOCIAL

Após o mapeamento e o início de diálogo ativo com as comunidades
localizadas na área de influência da AMATA, , iniciamos em 2012 as análises
das informações coletadas para desenvolver programas, ações e projetos
sociais que busquem o valor compartilhado, isto é, estejam relacionados às
atividades da empresa, e, ao mesmo tempo, tenham valor para a
comunidade local. As estratégias de ação definidas foram:
• Priorização de Contratação Rural: em 2019 100% dos colaboradores
foram contratados dentro dos municípios de influência da AMATA.
• Priorização de Fornecedores Locais: em 2019, 51% das aquisições de
serviços e produtos foram realizadas nos municípios de influência da
AMATA, gerando um valor de aproximadamente 1 milhões de reais.

SEDE AMATA

FRENTE INTERNA

Treinamentos

Atende as necessidades
dos colaboradores diretos
ou terceirizados

Prevenção
e combate
a incêndios

Primeiros
socorros

Corte para os
motosserristas

Segurança
do trabalho

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

Programa de
Gestão Social

APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO
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 Escritório
Paragominas
Telefone: 55 91
98164-2800
Endereço: Rua Presidente
Castelo
Branco,
493
Edifício Playcenter, sala
103. Bairro Centro

AMATA Matriz
São Paulo
Telefone: 55 11 3054-3557
R. Henri Dunant, 873
Chácara - Santo Antônio
São Paulo/SP
CEP: 04709-110

Paragoinas – PA
CEP: 68625-970

Agradecemos os colaboradores da AMATA que cederam as suas fotos para ilustrar esse material - Fotos das Fazendas nos municípios de Paragominas, Castanhal e Ipixuna do Pará - Pará - Brasil
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