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APRESENTAÇÃO 

O Grupo Rondobel é fruto de uma aliança familiar com tradição madeireira há três gerações. 

Fundada em 1999 com sua unidade industrial em Belém e, em 2002 na região de Santarém com 

sua unidade florestal. A aquisição da sua unidade florestal iniciou-se com pedido de compra junto 

ao Instituto de Terras do Pará - ITERPA e, a partir de 2006, com a regularização fundiária, através 

de permuta totalizando uma Área de Efetivo Manejo de 14.598,71 hectares - ha (Quadro 1), 

mesmo ano em que inicio seu manejo florestal.  

Em 10/10/2011 a Fundação Nacional do Índio – FUNAI publicou no Diário Oficial da União – 

DOU a delimitação da Terra Indígena – TI Maró, havendo uma sobreposição às áreas da 

Rondobel. Diante deste ocorrido a empresa decidiu suspender as operações nestas áreas de 

sobreposição, reduzindo sua área de efetivo manejo para 9.859,27 há (Quadro 2). O restante 

ficará em pousio ou intacto até que o processo da TI Maró seja concluído. 

A Rondobel, preocupada em causar menor impacto à floresta, buscou parcerias com 

instituições de tecnologia e pesquisa na Amazônia, dentre estas se destacam: o Instituto do 

Homem e Meio Ambiente da Amazônia - IMAZON que implementou em 2007 na empresa o 

Sistema de Apoio ao Manejo Florestal - SAMFLOR, onde durante dois anos foram aplicadas 

sistemáticas de avaliação de todos os aspectos ligados ao manejo florestal, com o objetivo de 

melhorar tanto as práticas produtivas quanto as práticas ambientais do empreendimento.  

Com base nos resultados do SAMFLOR, a Rondobel buscou a assessoria da empresa 

DENDROLOG, consultoria especializada em elaboração e planejamento de operações de manejo 

florestal de baixo impacto, cujo proprietário, João Paulo Lima, engenheiro florestal é o responsável 

técnico de todos os PMFSs da empresa. Ainda em 2008 a Rondobel firmou parceria com o The 

Forest Trust - TFT, uma Organização Não Governamental - ONG que apóia empresas florestais 

para adequação dos padrões internacionais de gestão socioambiental. Além do planejamento e 

controle de suas unidades de manejo florestal, a empresa também se preocupa com a 

qualificação de seus colaboradores. Atualmente, grande parte dos seus colaboradores possui 

treinamento realizado pelo Instituto Floresta Tropical – IFT, que é um centro de referência em 

capacitação em manejo florestal e exploração de baixo impacto. 

Como resultado de todo esse trabalho, em outubro de 2010 a Rondobel recebeu a 

Declaração de Verificação de Origem Legal – VLO emitida pelo Instituto de Manejo e Certificação 

Florestal e Agrícola – Imaflora para toda a sua cadeia produtiva, floresta e indústria. Com esta 

conquista que possui reconhecimento internacional, a Rondobel conseguiu seu primeiro objetivo: 

atestar a origem legal da totalidade da madeira produzida na empresa.   
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Os Planos de Manejo Florestal da Rondobel tem como objetivo principal a produção de 

madeira em tora para o beneficiamento em sua unidade industrial. Em paralelo, desenvolver 

socialmente a região sob influência do empreendimento através de parcerias com as 

comunidades, preservando a floresta no nível de paisagem e bem como para as gerações futuras. 

Este documento será apresentado em partes denominadas: Gestão Florestal, Gestão 

Ambiental e Gestão Social, e como o próprio nome sugere, é um resumo das práticas descritas no 

Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS das Unidades de Manejos Florestais – UMF’s 

denominadas fazendas Rondobel de Lote 11 e Florestal de Lote 12. As demais UMF’s não são 

apresentadas por estarem fora do escopo do processo de certificação florestal a que a empresa 

se submete atualmente. 

1. GESTÃO FLORESTAL 

1.1. Localização e acesso 

Partindo da cidade de Santarém, desloca-se de barco de linha, pelo rio Arapiuns até a sede 

da empresa – Porto 01, na Comunidade Sempre Serve às margens do rio Aruã. A partir da sede 

da empresa o deslocamento até o acampamento florestal é feito por via terrestre, num trajeto de 

42 km, aproximadamente. Deste ponto o transporte até as UMFs – Lote 11 e Lote 12 são feito em 

estradas florestais da empresa. 

 
FIGURA 1 – Rotas de acesso a AMF da Rondobel, na Gleba Nova Olinda. 

 
 

Lote 11 

Lote 12 
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1.2. Contexto e localização das unidades de manejo 

As fazendas Rondobel 11 (Lote 11) e Florestal (Lote 12), na qual se executam e executarão 

as atividades descritas neste resumo de seus PMFS são de propriedade da empresa, muito 

embora ainda as fazendas se encontrem registradas em nome dos Srs. José Rodrigues Malheiros 

e Hilário Braun, respectivamente. De ambos os imóveis já foi lavrada a Escritura Pública de 

Compra e Venda – EPCV em favor da Rondobel, faltando apenas à transferência dos registros, 

pendentes de providências burocráticas do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 

INCRA, consistente da emissão de Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR.  Mas antes da 

lavratura da EPCV, os proprietários já haviam formalizado Contratos de Comodato, cedendo os 

direitos de uso dos recursos florestais à Empresa Rondobel, detentora e proponente de seus 

PMFS. Assim, a área desses imóveis tornou-se componente de um conjunto de Unidades de 

Manejo Florestal que formam a atual Área de Manejo Florestal - AMF da Detentora Rondobel.  

Para completar o ciclo de corte inicial previsto para 30 (trinta) anos, a Rondobel pretende adquirir 

a concessão de novas áreas adjacentes a estas e também participar de Licitações para Manejo de 

Florestas Públicas.  

QUADRO 1 – Discriminação das áreas de efetivo manejo de todas as UMFs que compõe a 
Área de Manejo da Rondobel. 

UMF Área de Efetivo 
Manejo (ha)* Perímetro (km) Qtde. de Unidades de 

Produção (Un.) Safras (Ano) 

Lote – 15    1.302,10            21,03  2 2007 

Lote – 14    1.545,18            40,81  2 2009 e 1011 

Lote – 13    1.892,97            68,68  3 2009, 2010 e 2011 

Lote – 12    2.291,32            84,04  2 2010 e 2012 

Lote – 11    2.897,22            45,84  3 2011 e 2012 

Lote – 10    2.147,25            53,73  3 2012 e 2013 

Lote – 7    1.579,80            57,38  1 2014 

Lote – 6       923,07            37,71  1 2014 e 2015 

Totais  14.578,91         409,21  17  
Fonte: Georreferenciamento rural das propriedades, conforme normas técnicas do INCRA. 

(*) Área líquida, descontada as áreas de preservação permanente, áreas improdutivas e protegidas. 

No ano de 1986 o Estado do Pará realizou uma licitação n° 001/86 de áreas no municio de 

Altamira – PA  aonde foi criado pelo o Projeto Integrado Trairao na Gleba Altamira IV . 

Em 1990 a FUNAI publicou o Decreto 98.865 de ampliação da Reserva Indígena Kaiapó 

desapropriando todos os proprietários do Projeto Integrado Trairão. 

Para compensar esta desapropriação, o Governo do Estado do Pará através do ITERPA 

realizou uma permuta em 2006 para estes proprietários do Projeto Integrado Trairao para a Gleba 

Nova Olinda I, município de Santarém – PA, através do Decreto Estadual n° 2472 aonde esta 



 

4 

localizada a AMF da Rondobel, todas devidamente com Escrituras Públicas e 

georeferenciamento, conforme as Normas Técnicas do INCRA. 

Entretanto, com a realização de estudos antropológicos na região da Gleba Nova Olinda I, 

tendo como resultado a delimitação de potencial de terra indígena e para não gerar subversão, a 

Rondobel optou em não realizar manejo florestal em suas UMF’s que estão em sobreposição da 

TI Maró. Desta forma, o Quadro 2 apresenta a atual configuração das UMF’s que perfazem a área 

de manejo da Rondobel atualmente.  

A Figura 2 ilustra a atual localização espacial das UMF’s da área de manejo, destacando a 

UMF Lote 11 e Lote 12. 

QUADRO 2 – Discriminação das áreas de efetivo manejo de todas as UMFs que compõe a 
Área de Manejo da Rondobel Florestal, desconsiderando a área de intersecção com a TI - 
Maró. 

UMF Área de Efetivo 
Manejo (ha)* Perímetro (km) Qtde. de Unidades de 

Produção (Un.) Safras (Ano) 

Lote – 15 1.302,10           21,03  2 2007 e 2008 

Lote – 14 508,11           11,19  2 2009 e 1011 

Lote – 13 818,10           12,27  1 2009, 2010 e 2011 

Lote – 12 2.291,32           84,04  2 2010 e 2012 

Lote – 11 2.792,39           24,66  1 2011 e 2012 

Lote – 10 2.147,25           24,76  1 2012 e 2013 

Totais 9.859,27         177,95  9  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 – Distribuição atual das unidades de manejo da AMF da Rondobel, na Gleba Nova Olinda I 
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1.3. Manejo florestal 

A Rondobel baseia suas atividades em: 

 Zoneamento de áreas produtivas e a proteger; 

 Manutenção do potencial genético das espécies comerciais; 

 Corte seletivo em ciclos de corte determinado por critérios ambientais e econômicos; e 

 Regeneração natural de árvores. 

Juntas, as UMF’s dos Lotes 11 e 12 possuem 5.324,04 ha para a produção de madeira em 

tora e manutenção dos ecossistemas e suas biodiversidades. Desse total, apenas 4.807,68 ha 

são manejados como floresta produtiva, também conhecidas como Unidades de Produção Anual - 

UPA. Da área restante, 240,17 ha são destinados a Reserva Absoluta e 276,19 ha são de Área de 

Preservação Permanente – APP, ou seja, são preservados 10% do total de florestas desta UMF. 

Maiores detalhes sobre as áreas de Reserva Absoluta e Preservação Permanente serão 

abordados posteriormente no item sobre Áreas de alto valor de conservação - AAVC.  

A Figura 3 mostra as UMF citadas e seus zoneamentos ambientais. 

 
 

FIGURA 3 – Zoneamento ambiental das UMFs Lote 11 e 12. 

A UMF Lote 12 possui duas Unidades de Produção Anuais – UPA’s. A UPA 1 foi 

autorizada em Julho de 2010, a UPA 2 está prevista para ser explorada em Agosto de 2012. 

A UMF Lote 11 possui apenas uma UPA, autorizada em outubro de 2011. 
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As árvores identificadas na área florestal podem ser classificadas como CORTE, 

SUBSTITUTA, MATRIZ OU REMANESCENTE. Nesta útima classe estão as árvores localizadas 

em APP, finas ou novas, tortas, ocas, não comerciais e as consideradas raras, seja por está em 

lista de espécies ameaçadas de extinção, seja por apresentarem até 3 árvores a cada 100 ha de 

efetivo manejo. 

Para a produção de toras serão exploradas somente as árvores classificadas como CORTE. 

Nos casos em que as árvores de corte não sejam derrubadas por motivação ambiental ou 

econômica, elas serão substituídas por outras, chamadas árvores de SUBSTITUIÇÃO, da mesma 

espécie e dentro da mesma UPA. As árvores de SUBSTITUIÇÃO também são determinadas 

durante a seleção de corte e obrigatoriamente devem atender a todos os critérios de seleção 

exigidos para as árvores de corte, porém não são assim selecionadas devido à intensidade de 

corte limite ser igual a 30m³/ha. O controle para o abate de árvores de substituição é feito pelo 

Líder de célula, que coordena as equipes de corte direcional. 

A quantidade de árvores que pode ser derrubada é determinada não somente pela 

intensidade de corte, mas também por outros critérios de caráter ambiental, econômico ou legal 

que visam preservar a estrutura florística após a colheita. São eles: 

Filtro 01: Espécies Comerciais 

As espécies inventariadas foram classificadas em: Comerciais, Potenciais, Protegidas e 

Não-comerciais. Neste momento serão classificadas para corte somente as árvores pertencentes 

às espécies comerciais. 

Filtro 02: Espécies Raras 

Conforme a Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente - IN MMA 05/2006 e 

Instrução Normativa da Secretaria Estadual de Meio Ambiente - IN SEMA 05/2011, espécies com 

uma abundância inferior ou igual a 3 árvores por 100 ha devem ser retiradas da seleção de corte 

por serem consideradas espécies raras. Espécies relacionadas em listas públicas com risco de 

extinção, independente da abundância também são excluídas do corte. 

Filtro 03: Árvores em Áreas de Preservação Permanente 

Através do mapeamento realizado com recursos de geoprocessamento são identificadas as 

árvores inseridas em áreas de preservação permanente e excluídas da seleção de corte. 
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Filtro 04: Diâmetro Mínimo de Corte 

Conforme a IN MMA 05/2006 e IN SEMA 05/2011 o diâmetro mínimo de corte - DMC 

aceitável é 50 cm, porém devido ao produto final a que se destina cada espécie, este piso tende a 

variar. Assim, neste filtro ficam somente as árvores que atendam ao diâmetro mínimo de corte 

ideal  - DMCi constante na lista de espécies do inventário florístico de cada UPA. 

Filtro 05: Qualidade de Fuste  

Neste filtro são selecionadas somente as árvores que atendem aos critérios de qualidade de 

fuste (Onde Fuste é a parte com aproveitamento para serraria do tronco da árvore) estabelecidos 

na lista do inventário florestal, por espécie. Esses critérios podem ser Qualidade de Fuste - QF01 

ou QF01 + QF02. Qualidades de fuste QF03 e QF04 são consideradas impróprias para 

beneficiamento na serraria e por isso são totalmente excluídas da seleção. 

Filtro 05: Seleção de árvores Matrizes (Manutenção). 

A partir deste momento já temos determinado o estoque explorável, porém, conforme a 

legislação vigente é selecionada uma quantidade de árvores por espécies comerciais que 

atendam a todos os critérios de seleção. Essa quantidade é equivalente a pelo menos 10% do 

total de árvores selecionadas para corte ou no mínimo 3 árvores para cada 100 ha de área de 

efetivo manejo. Essas árvores são excluídas da seleção de corte e recebem o atributo de árvores 

MATRIZES. Neste ponto conclui-se a seleção, obtendo uma intensidade de corte em torno de 

30m³/ha. A Figura 4 mostra como se dá o conceito e sequência da seleção de corte da área a 

manejar. 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
 
ESPÉCIE COMERCIAL; 
 
DAP ≥ DMCESPÉCIE  (onde dmc não pode ser 
menor que 50cm); 
 
QF ≤ QFESPÉCIE; (onde qf não pode ser maior 
que 2); 
 

PROTEGIDA ≠ APP OU ≠ RARA  

 

  
  (N) = TOTAL DE ÁRVORES INVENTARIADAS 

NA UPA    

          
             

 
 

(Ncc) = TOTAL DE ÁRVORES QUE 
ATENDEM AOS CRITÉRIOS DE CORTE   

(R) = TOTAL DE ÁRVORES 
REMANESCENTES: NOVAS, NÃO 
COMERCIAIS, RARAS OU EM APP 

            
           

(M) = TOTAL DE MATRIZES 
(10% Ncc/ESPÉCIE OU 3 arv/100ha, NO 

MÍNIMO) 
 

(C) = TOTAL DE ÁRVORES SELECIONADAS 
PARA CORTE 

(Ncc-M E Ncc<30m³/ha) 
 

(S) = TOTAL DE ÁRVORES EXCEDENTES, 
QUE ATENDEM AOS CRITÉRIOS DE CORTE. 

(Ncc≠M E Ncc≠C) 

 
FIGURA 4 – Diagrama ilustrativo da seleção de corte e determinação dos estoques para corte e substituição 
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A seguir alguns indicadores resultantes do inventário pré-exploratório realizado na UPA 2 da 

UMF Lote 121 (mais recente): 

Síntese do estoque selecionado para corte da UPA 2 – LOTE 12 por Diâmetro mínimo de corte. 

Especificação Variável 
Diâmetro mínimo de corte Total 

Global 50 60 

Árvores > do DMC  Árvore (N) 4.987 552 5.539 

Estoque 
Explorável 

Vol (m³) 13.614,05 2.167,01 15.781,060 

Árvore (N) 3.065 311 3.376 

Estoque remanescente 
absoluto (N) 

Vol. (m³) 9.224,10 1.711,50 10.935,603 

Árvore (N) 3.602 514 4.116 

Estoque remanescente (%) Árvore (N) 54,03% 62,30% 54,94% 

Total Geral 
Vol. (m³) 22.838,16 3.878,51 26.716,663 

Árvore (N) 6.667 825 7.492 

Resumo geral do Inventário Florestal - IF100% com os indicadores absolutos e relativos para o 
variável volume, área basal e números de árvores. 

Indicadores 
Estoques 

Total 
Explorável Remanescente 

Volume 
Total - VT (m³) 

 15.781,060   26.828,275   42.609,335  
37,0% 63,0% 100,0% 

Volume 
Médio – Vm (m³/ha)  29,679   50,454   80,133  

Área Basal 
Total - Gt (m²) 

 1.774,024   3.087,257   4.861,281  
36,5% 63,5% 100,0% 

Área Basal 
Média – Gm (m²/ha)  3,336   5,806   9,142  

No. Total 
de árvores - Nt (N) 

 3.376   9.618   12.994  
26,0% 74,0% 100,0% 

Volume Médio 
por árvore - Vma (m³/arv)  4,674   2,789   3,279  

No. Médio 
de árvores – Nm (N/ha)  6,349   18,088   24,437  

Lista de espécies de interesse para colheita na área da UMF – Lote 12, com base no inventário 
florestal a 100% da UPA 02. 

CÓDIGO NOME COMUM NOME CIENTÍFICO MANEJO PRODUTO 
ANGE Angelim Hymenolobium excelsum Ducke. Comercial Madeira 
ANVE Angelim-vermelho Dinizia excelsa Comercial Madeira 
CUMA Cumaru Dipteryx odorata Willd. Comercial Madeira 
CUPI Cupiúba Goupia glabra Aubl. Comercial Madeira 
GARA Garapa Apuleia leiocarpa Comercial Madeira 
GOIA Goiabão Pouteria pachycarpa Comercial Madeira 
GUAJ Guajará Pouteria sp. Comercial Madeira 
GUAR Quarubarana Erisma uncinatum Comercial Madeira 

IPE Ipê Tabebuia serratifolia Rolfe. Comercial Madeira 
ITAU Itaúba Mezilaurus itauba (Meiss.) Taub. Comercial Madeira 
JATO Jatobá Hymenaea courbaril Linn . Comercial Madeira 

                                                        
1 Os dados podem sofrer algumas alterações até aprovação pela Sema/PA. 
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JUTA Jutaí Hymenaea sp. Comercial Madeira 
MAPA Maparajuba Manilkara sp. Comercial Madeira 
MASS Massaranduba Manilkara huberi (Ducke) Chevalier. Comercial Madeira 
MUIR Muiracatiara Astronium le-cointei Ducke Comercial Madeira 
PEQU Pequiá Caryocar villosum Pers. Comercial Madeira 
TAUA Tauari Couratari guianensis Aubl. Comercial Madeira 
TIMB Timborana Piptadenia suaveolens Comercial Madeira 

 

Lista de espécies de interesse para conservação na área da UMF – Lote 12, com base no 
inventário florestal a 100% da UPA 02. 

CÓDIGO NOME COMUM NOME CIENTÍFICO QTDE PRODUTO 
ANFE Angelim-ferro Hymenolobium sp. 1 Árv  Madeira 
ANRA Angelim-rajado Pithecelobium racemosum Ducke 9 Árv  Madeira 
ARAG Araracanga Aspidosperma desmanthum 16 Árv  Madeira 
CACU Cajuaçú Anacardium giganteum Loud. 10 Árv  Madeira 
CAJI Cajuí Anacardium sp. 1 Árv  Madeira 
CAJU Cajurana Simaba guianensis Aubl. 10 Árv  Madeira 
CAST Castanha-do-pará Bertholletia excelsa 34 Árv  Madeira 
CEDR Cedro Cedrela odorata L. 12 Árv  Madeira 
ENPR Envira-preta Guatteria sp. 5 Árv  Madeira 
ENVI Envira Guatteria sp. 4 Árv  Madeira 
ESMA Escorrega-macaco Peltogyne sp. 12 Árv  Madeira 
FREI Freijó Cordia goeldiana Huber 3 Árv  Madeira 
FVER Fava-vermelha Não-identificado 1 Árv  Madeira 
LOAR Louro-aritu Aniba sp. 4 Árv  Madeira 
LOCA Louro-canela Nectandra sp. 1 Árv  Madeira 
LOFA Louro-faia Roupala montana. 10 Árv  Madeira 
LOPR Louro-preto Ocotea sp. 9 Árv  Madeira 
LOTA Louro-tamaquaré Não-identificado 12 Árv  Madeira 
LOVE Louro-vermelho Nectandra sp. 1 Árv  Madeira 
MAJI Matamata-jibóia Eschweilera apiculata (Miers) A.C.Smith 1 Árv  Madeira 

MAND Mandioqueira Qualea albiflora Warm. 6 Árv  Madeira 
MARO Mandioqueira-rosa Qualea sp. 8 Árv  Madeira 
MERA Meraúba Mourir sp. 8 Árv  Madeira 
MORO Morototó Didymopanax morototoni Decne. & Planch 10 Árv  Madeira 
PAUJ Pau-jacaré Callisthene sp. 9 Árv  Madeira 
PEMA Pente-de-macaco Apeiba sp. 13 Árv  Madeira 
SERI Seringa Hevea sp. 14 Árv  Madeira 
SOVA Sova Não-identificado 4 Árv  Madeira 
TIMB Timborana Piptadenia suaveolens 15 Árv  Madeira 

 

1.4. Sistema de exploração florestal 

O sistema praticado pela Rondobel envolve práticas relacionadas aos processos de colheita 

de madeira e a regeneração natural para garantir as produções futuras. A exploração florestal da 

empresa tem como práticas: Planejamento da safra e uso de mapas logísticos para auxiliar na 

derrubada das árvores e no arraste das toras, além de orientação para as técnicas operacionais. 

Cada operação da exploração pode afetar um ou vários componentes do ecossistema, tais como: 

a composição florística, a fauna e o solo. Os danos associados à exploração são da mais alta 
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importância, por serem fundamentais na determinação da sustentabilidade do manejo. A seguir as 

operações que compõe o sistema de exploração da empresa: 

1.4.1. Inventário pré-exploratório 

Consiste na demarcação das unidades de trabalho e identificação, classificação, medição e 

localização de todas as árvores de espécies comerciais e potencias acima de 40 cm de diâmetro a 

altura do peito  - DAP. Nesta etapa também são coletadas informações da topografia do terreno e 

condições adversas da floresta como áreas com muitos cipós e clareiras. Todas as informações 

são tratadas e servirão para a realização de todo o planejamento da colheita. 

1.4.2. Processamento de dados 

Consite na seleção de corte e produção de mapas logísticos a serem utilizados na execução 

das atividades posteriores. 

1.4.3. Construção de infraestrutura de colheita 

Toda infraestrutura será construída respeitando os limites ambientais e o prévio 

planejamento realizado com base no mapeamento resultante do inventário pré-exploratório, 

evitando o cruzamento de áreas de preservação permanente e árvores protegidas (raras ou 

matrizes). Podem ser do tipo: 

Estradas: Podem ser classificadas como DE ACESSO ou DE EXPLORAÇÃO. A primeira 

pode ter até 6 metros de largura e ser piçarrada, sendo utilizada em qualquer época do ano serve 

para o transporte da matéria-prima da UPA até os portos de armazenamento. A segunda tem até 

4 metros de largura, sem revestimento, sendo utilizada somente no período seco, serve para a 

retirada da madeira de dentro das unidades de trabalho. 

Pontes e bueiros: São construções utilizadas quando não há outra alternativa a não ser 

atravessar igarapés. É construída com toras de espécies resistentes a umidade que é retirada da 

própria área e que estejam identificadas pelo inventário pré-exploratório. 

Trilhas de arraste: São classificadas em principais e secundárias. Ambas têm até 4 metros 

de largura e são construídas conforme a localização das árvores abatidas, sendo que as 

secundárias se ligam às principais que se conectam aos pátios florestais. Somente as principais 

são consideradas infraestrutura permanente. O planejamento do corte é realizado para que a 

distãncia máxima de arraste seja de 250 a 300 metros para ajudar na manutenção das condições 

do solo. 
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Pátios florestais: São infraestruturas permanentes construídos para estocar toras na beira 

das estradas de exploração até o transporte aos portos. Possuem até 0,065 ha e são distribuídos 

ao longo das estradas a cada 500 metros 

1.4.4. Corte e derruba direcionada 

O operador de motosserra e seu auxiliar, de posse destes mapas, encontrarão as árvores 

indicadas para a derrubada. Quando encontrada, o operador e seu auxiliar iniciarão os 

procedimentos de verificação de possibilidade de derrubada da árvore, seguindo os seguintes 

procedimentos: 

 Fazer o teste de oco; 

 Verificar a direção de queda natural da árvore; 

 Definir a direção de queda desejável (derruba direcionada), baseado em critérios de 

direcionamento de queda; 

 Abrir os caminhos de fuga e 

 Somente após estes procedimentos executar a derrubada direcionada da árvore. 

Somente serão derrubadas aquelas árvores destinadas à produção madeireira cujos 

atributos sejam coincidentes com os critérios de seleção de corte. Somente quando uma destas 

árvores não for cortada por motivos identificados no momento da derruba é que será substituída 

por outra árvore assinalada como substituição, sendo obrigatoriamente da mesma espécie. 

1.4.5. Arraste de toras 

É realizado com tratores skidder e eventualmente por tratores de esteira adaptado para o 

arraste, que seguem o planejamento de trilhas que é sinalizado com fitas coloridas para 

diferenciar trilhas principais de trilhas secundárias. Cada trator deve trafegar em uma trilha distinta 

para evitar seu alargamento. O arraste é realizado até 300 metros de distância da árvore 

derrubada até o pátio de estocagem. 

1.4.6. Operações de pátio 

Consistem no traçamento, identificação e romaneio de toras. Neste momento inicia-se o 

controle por meio de volume real, por isso é muito importante que seja realizada corretamente 

para evitar prejuízos de ordem econômica e ambiental. Erros nesta etapa podem ocasionar no em 

mau aproveitamento de toras. 
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1.5. Logística de transporte 

O transporte é realizado em duas etapas: por carretas que movimentam a matéria-prima 

entre as UPAs e os portos, onde fica estocada até nova movimentação agora por via fluvial, de 

balsa até o destino final (beneficiamento na indústria). O transporte entre a floresta e os portos 

também pode ocorrer na modalidade baldeio, ou seja, a matéria-prima é levada até um pátio 

intermediário com melhor estrutura e a margem de estrada com capacidade de trânsito em 

períodos de chuva, dentro da própria UMF para então ser levada aos portos. Nas movimentações 

entre a floresta e os portos e entre os portos e destino final, o transporte somente ocorre após a 

emissão do romaneio de toras, Guia Florestal - GF e Nota Fiscal - NF. No baldeio a movimentação 

ocorre sem a necessidade de documentação por ser realizado dentro da UPA. 

1.6. Sistema silvicultural 

O sistema silvicultural se baseará no Sistema Silvicultural Brasileiro para Florestas de Terras 

Firmes na Amazônia - SSB, desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 

EMBRAPA, Centro de Pesquisa de Tropico Úmido - CPTU. Consistirá no levantamento e seleção 

de espécies, conforme o interesse da Rondobel e estoques disponíveis; corte seletivo e abertura 

mínima de clareiras; além da manutenção de árvores matrizes para as espécies de interesse e 

banco de plântula, (mudas muito pequenas de espécies comerciais), para a regeneração natural. 

Este sistema compreenderá uma série de operações que devem ser executadas ao longo 

do período do ciclo de corte de 30 anos estabelecido para as UPAs. O Quadro 3 mostra o 

cronograma planejado para o sistema silvicultural a ser aplicado nas UMFs. 

QUADRO 3 – Cronograma para execução do sistema silvicultural a ser adotado por UPA 
nas UMFs – Lote 12 e Lote 11. 

ANO OPERAÇÕES 
n-1 1- Macrozoneamento da UMF Lote 12; 

2- Inventário 100 % das árvores com DAP > 39,9cm e micro zoneamento da unidade de 
produção anual;  

3- Instalação e primeira medição das parcelas permanentes; 
4- Processamento de dados e mapeamento no sistema de informações geográficas; 
5- Seleção de árvores para o abate e planejamento operacional de colheita, inclusive o 

planejamento das estradas; 
6- Elaboração do plano operacional anual – POA; 
7- Elaboração dos mapas e formulários  de corte para as equipes de campo; 
 

N 1- Construção das estradas e pátios de arraste planejados; 
2- Colheita conforme planejamento, utilizando técnicas de baixo impacto tais como: abate 

direcionado e guinchamento de toras; 
3- Transporte de toras via terrestre e fluvial até o porto na unidade industrial da Rondobel, 

localizado em Belém; 
 

N+1 1- Remedição das parcelas permanentes para avaliar os impactos físicos e biológicos causados 
pelas operações de colheita; 

 
n+3 1- Realização da primeira intervenção silvicultural baseada nas informações diretamente obtidas 

das operações de colheita e nos primeiros resultados obtidos das parcelas permanentes; 
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N+5 1- Remedição das parcelas permanentes para avaliar o crescimento florestal; 

 
N+10 1- Remedição das parcelas permanentes para avaliar o crescimento florestal; 

 
n+15 

 
1- Realização da segunda intervenção silvicultural baseada nos resultados obtidos das parcelas 

permanentes; 
 

N+20 1- Remedição das parcelas permanentes para avaliar o crescimento florestal; 
 

N+25 1- Remedição das parcelas permanentes para avaliar o crescimento florestal; 
2- Avaliação dos estoques comerciais para determinar o retorno a UPA para o segundo ciclo de 

corte, ou não. 
 

N+30 1- Área em pousio 
 

m-1 2- Reinício do sistema silvicultural para o segundo ciclo de corte (m). 
 

 

1.7. Controle da cadeia de custódia - CoC 

A Figura 5 apresenta as etapas onde ocorre o controle da cadeia de custódia que pode ser 

entendida como sistema de registros que possibilita o rastreamento da origem da matéria-prima a 

partir de subprodutos de madeira. 

 INVENTÁRIO PRÉ-EXPLORATÓRIO 
 

CONTROLE: Fixação de Placa de inventário 
REGISTRO: Ficha de campo SELEÇÃO DE CORTE 

 
CONTROLE: Produção da base dados 
REGISTRO: Mapas e fichas de colheita CORTE DIRECIONAL 

 
CONTROLE: Placa no toco e n°. no fuste 

REGISTRO: Ficha de Colheita CONSTRUÇÃO DE PÁTIOS 
 

CONTROLE: Identificação dos pátios 
REGISTRO: Ficha de Colheita PLANEJAMENTO DE ARRASTE 

 
CONTROLE: Traçado das trilhas de arraste 

REGISTRO: Mapa de Colheita 

 
ARRASTE DE TORAS 

 
CONTROLE: Respeito às trilhas planejadas 

REGISTRO: Mapa de colheita 

 
OPERAÇÕES DE PÁTIO 

 
CONTROLE: Identificação visual da tora 

REGISTRO: Ficha de Colheita e Romaneio 

 
BANCO DE DADOS 

 
CONTROLE: Digitação das fichas de pátio 

REGISTRO: Planilhas eletrônicas 

 
CARREGAMENTO E TRANSPORTE 

 
CONTROLE: Anotação das toras carregadas 

REGISTRO: Romaneio, NF e GF 

 
RECEBIMENTO NO PORTO 

 
CONTROLE: Conferência da carga, no porto 

REGISTRO: Romaneio 

 
ESTOCAGEM 

 
CONTROLE: Separação por espécie e CoC 

REGISTRO: Identificação visual 

  

FIGURA 5 – Fluxograma do sistema de controle da cadeia de custódia florestal da Rondobel Florestal 
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1.8. Produtos Florestais Não-Madeireiros 

Para melhorar o desempenho deste PMFS ainda será estudada a coleta e beneficiamento 

primário de óleos, cascas e sementes, conforme a demanda de mercado e capacidade produtiva 

da floresta. Espera-se a viabilização de projetos desta natureza, porém, a Rondobel necessita 

conhecer melhor seus recursos florestais e metodologia de manejo mais adequadas para cada 

subtipo de produtos, além da forma de apresentar a solicitação ao órgão ambiental, já que ainda 

não existe uma normatização definida para este tipo de operação. 

 

2. GESTÃO AMBIENTAL  

2.1. Avaliação de impactos ambientais 

As atividades de manejo florestal são planejadas de modo a prevenir ou minimizar 

potenciais impactos ambientais. Os aspectos e impactos ambientais são identificados e 

relacionados diretamente às atividades a desenvolver no PMFS. Em caso de ocorrência, serão 

tomadas medidas mitigadoras (Figura 6) 

 

FIGURA 6 – Diagrama do processo para identificação e tratamento de impactos ambientais em caso de ocorrência 
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2.2. Áreas/Florestas de alto valor de conservação 

Áreas, florestas ou até atributos de alto valor de conservação - AAVC/FAVC podem ser 

entendidos como componentes ambientais de grande relevância para a manutenção de 

ecossistemas, manifestações culturais e de subsistência das populações tradicionais que 

interagem com a floresta. A Rondobel possui documentos com caracterização de alguns desses 

atributos para facilitar sua identificação em campo. Entre eles temos: Áreas de preservação, Área 

de relevante valor ecológico, Áreas com potencial uso de serviços florestais, Árvores com 

características especiais. Para sua AMF, a Rondobel identificou e mapeou alguns desses AAVCs. 

São eles: 

Áreas de preservação permanente que servem para conservar o leito de rios e igarapés, 

assim como refúgio da fauna local e corredor ecológico. 

Reserva absoluta, área equivalente a 5% da AMF, representativa das tipologias florestais 

encontradas nas áreas manejadas. Está delimitada na UMF Lote 12. 

Árvore com ninho de gavião real, árvore comercial da espécie Massaranduba (Manilkara 

huberi) localizada na Unidade de Trabalho - UT13 da UPA 1 – UMF Lote 12. Tem sua importância 

por servir de refúgio e criadouro de espécie da fauna ameaçado de extinção. 

A empresa realizou consultas nas comunidades Cachoeira do Aruã, Sempre Serve e Monte 

Sião, sob influência do empreendimento para saber se estas consideravam parte da AMF da 

empresa como atributo de alto valor de conservação. Nas ocasiões nenhuma AAVC foi 

identificada. Afirmaram não utilizar a AMF para práticas de subsitência ou fins religiosos. A Figura 

3 ilustra o mapa com a localização das Reservas absolutas e AAVCs, na AMF da Rondobel 

Florestal. Ainda serão realizadas consultas em outras comunidades sob influência do 

empreendimento. Caso declarem a existência de atributos de alto valor de conservação no inteior 

da AMF da empresa, estes serão averiguados e se confirmados, serão incorporados a lista de 

AAVCs e acrescentados ao mapa de localização desses atributos. 

 

2.3. Monitoramento do plano de manejo  

2.3.1. Proteção contra incêndios florestais 

Serão realizadas campanhas internas na AMF que envolverão colaboradores florestais da 

Rondobel e prestadores de serviços. Serão basicamente educativas e informativas, alertando 

sobre os danos aos seres humanos, à fauna, à flora, a equipamentos e instalações. 
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2.3.2. Proteção contra invasões 

Nas UMFS serão colocadas placas indicativas, ao longo das estradas, especialmente nas 

de maior tráfego. A vigilância da área será intensificada nos meses de verão durante a realização 

das atividades exploratórias, quando se intensifica o tráfego de veículos, máquinas e pessoas. 

Todos que circularem dentro da área de manejo deverão estar devidamente identificados. 

Periodicamente, os limites da área são percorridos por funcionários para observar se há a 

presença de invasores. 

2.3.3. Outros monitoramentos 

A Rondobel realizará vários monitoramentos para acompanhar as atividades planejadas 

neste Plano de manejo, são eles: 

Monitoramento Objetivo 
Qualidade 
operacional 

Instruir as equipes de acordo com os Procedimentos Operacionais – PO internos da 
Rondobel. 
Avaliar o desempenho das equipes quanto ao cumprimento PO  instituídos; 
 

Identificar e mapear possíveis impactos ambientais que demandem medidas corretivas; 
 

Avaliar o controle do sistema da cadeia de custódia. 
 

Monitoramento 
florestal 
 

Acompanhar o desenvolvimento em volume das espécies comerciais e potenciais durante o 
ciclo de corte; 
 

Avaliar os danos causados à cobertura florestal remanescente após a exploração. 
 

Controle da 
produção 
 

Controlar a emissão de créditos florestais, evitando a exploração de volumes sem cobertura; 
 

Controlar os estoques entre as operações para garantir que todas as árvores cortadas sejam 
transportadas até os portos. 
 

Controle do uso de 
Equipamento de 
Proteção Individual – 
EPI 

Disponibilizar EPIs e orientar os colaboradores para o uso obrigatório e correto, 
resguardando a saúde e a segurança de todos; 
 

Monitorar a rotina de uso dos EPIs obrigatórios aos colaboradores diretos e indiretos da 
Rondobel. 
 

Impactos sócio-
ambientais 
 

Levantar possíveis impactos negativos causados pelas atividades desenvolvidas pela 
Rondobel nas comunidades do entorno da AMF e internamente na AMF. 
 

Caso sejam identificados impactos negativos  buscar  medidas mitigadoras ou 
compensatórias. 
 

Monitorar as ações mitigadoras ou compensatórias. 
 

Atributos de alto 
valor de consevação 

Identificar as AAVC junto as comunidades do entorno da AMF e internamente na AMF da 
Rondobel 
 

Acompanhar o estado de preservação ao longo do tempo. 
 

 

3. GESTÃO SOCIAL 

O Grupo Rondobel entende que precisa avançar no diálogo e ações em parceria com seus 

funcionários, comunidades do entorno da AMF e stakeholders2 e assim alcançar um nível de 

relacionamento transparente para as partes envolvidas. Para tanto elaborou um Plano de Gestão 

                                                        
2 Partes interessadas ou intervenientes governamentais ou não governamentais 
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Social - PGS a ser desenvolvido pelo coordenador social Lucinaldo Blandtt e acompanhado pela 

Diretoria da empresa. Ele é um documento a parte do Plano de Manejo, porém, assim como no 

PMFS que tem referências a este documento, a seguir uma breve apresentação de alguns pontos 

tratados neste PGS. 

3.1. Canais de informação e diálogo 

O principal instrumento da politica de comunicação social é o Serviço de Ouvidoria, servindo 

de elo entre a Rondobel e a sociedade, segue algumas de suas atribuições: 

 Organizar os mecanismos e canais de acesso dos interessados à Ouvidoria; 

 Contribuir para a resolução de problemas administrativos de relacionamento social; 

 Receber críticas, queixas e sugestões sobre procedimentos e práticas inadequadas ou 

irregulares; 

 Manter registro, classificação e/ou sistematização das ocorrências, incidentes e soluções 

de problemas trazidos ao conhecimento da empresa. 

A ouvidoria pode ser acionada por qualquer pessoa que queira se comunicar com a 

empresa. Seus canais para contato são: 

Instrumento Endereço 

Correio eletrônico (email) contato@rondobel.com  

Correio convencional 

Escritório em Santarém 
Rua Silvério Sirotheu, n° 2696, próximo a Rua Luis Barbosa. 
Bairro Laguinho, Santarém, Pará, CEP.68.040-020 

Escritório em Belém 
Estrada Velha de Outeiro, Distrito Industrial de Icoaraci, Setor A, Quadra 05. 
Bairro Campina de Icoraci, Belém, Pará. Caixa Postal: 7050. CEP. 66.813-250  

Caixa de diálogo 
 

(para uso exclusivo de 
funcionários e/ou 

comunitários do entorno da 
AMF) 

Porto 1 na comunidade Sempre Serve e porto 2 na comunidade de São José II 

Acampamento florestal dentro da AMF 

 

3.2. Caracterização das comunidades do entorno da AMF 

O mapa mostrado na Figura 7 ilustra a área de manejo da Rondobel Florestal no contexto 

das comunidades do entorno de suas atividades de manejo florestal do Grupo Rondobel. Foram 

levantadas 16 (dezesseis) comunidades tradicionais e 3 (três) comunidades indígenas localizadas 
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na rede do rio Arapiuns, um dos principais afluentes do rio Tapajós,  e seus principais tributários, 

rios Maró e rio Aruã, assim distribuídos: 

Localização Tradicionais Indígenas 

Margens do rio Aruã 

São Raimundo 
São Francisco 
Novo Paraíso 
São Luis 
Sempre Serve 
Sociedade dos Parentes 
Cachoeira do Aruã 
Igapó-açú 

Não existe 

Margens do rio Maró 

Mariazinha 
Repartimento 
Fé em Deus 
Vista Alegre 

Novo Lugar 
Cachoeira do Maró 
São José III 

 
Margens do rio Arapiuns 
 
 

Bela Vista; 
Monte Sião; 
São José II; e 
Novo Horizonte. 

Não existe 

 

 

Legenda:  

 
 

FIGURA 7 – Localização das comunidades tradicionais no entorno da AMF da Rondobel. 
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3.3. Gestão de impactos sociais nas Comunidades 

Será realizado através de uma tecnologia apropriada para comunidades, denominada no 

PGS como Diagnóstico Estratégico Participativo – DEP onde a equipe social da Rondobel e a 

comunidade em estudo irão buscar a identificação de possíveis impactos socioambientais 

negativos do empreendimento junto à comunidade, bem como, na oportunidade consultar a 

comunidade sobre a localização de AAVC no usufruto da AMF da Rondobel e, oportunamente 

divulgar o presente documento, Resumo Público de Manejo Florestal. A partir da identificação dos 

possíveis impactos socioambientais negativos, a empresa e a comunidade irão discutir medidas 

mitigadoras e/ou compensatórias para estes problemas. E para monitorar as ações executivas 

destas medidas mitigadoras e/ou compensatórias, a empresa e a comunidade irão instalar uma 

Câmara de Comunicação e Resolução de Conflitos, instrumento que busca soluções através do 

diálogo constante entre as partes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praticando manejo florestal para manter a floresta viva. 


