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O Grupo Rondobel é uma aliança familiar com tradição madeireira há três gerações.
Fundada em 1999 apenas com sua unidade industrial no município de Belém, se
estabelecendo logo em seguida em 2002 na região de Santarém, inicialmente com pedido
de compra junto ao Instituto de Terras do Pará – ITERPA, contudo somente em 2006
conseguiu sua regularização fundiária de 16.000 hectares, através de permuta, sendo dado
início naquele mesmo ano às atividades de manejo florestal. Em 2011 a Rondobel foi uma
das vencedoras da 1ª licitação de Florestas Públicas do Estado do Pará em uma Unidade de
Manejo Florestal – UMF de 19.000 hectares, totalizando de área manejada pelo Grupo um
total de 35.000 hectares.  

Ao longo dos anos a Rondobel,
preocupada em causar menor impacto
na floresta, buscou parcerias com
renomadas instituições de tecnologia e
pesquisa na Amazônia, dentre estas
destaca-se o Instituto do Homem e Meio
Ambiente da Amazônia - IMAZON que
implementou na empresa o Sistema de
Apoio ao Manejo Florestal - SANFLOR,
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.

Devido às demandas identificadas pela aplicação do SAMFLOR, a Rondobel buscou a
assessoria da empresa DENDROLOG, do latim “Árvore em pé”. A DENDROLOG presta
consultoria especializada em elaboração e planejamento de operações de manejo florestal
de baixo impacto. Além desta, ainda em 2008, a Rondobel firmou parceria com o The
Forest Trust – TFT,  uma Organização Não Governamental - ONG que apoia empresas
florestais para se adequarem aos padrões do Forest Stweardship Council – FSC. Tal apoio
se dá mediante assistência técnica e estímulo à comercialização de seus produtos.

Além do planejamento e controle de suas unidades de manejo florestal, a empresa
também preocupa-se com a qualificação de seus colaboradores. Para isso, mantém um
cronograma de treinamentos focados na segurança e qualificação técnica. Atualmente,
grande parte dos colaboradores envolvidos nas atividades de colheita florestal 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 para toda a sua cadeia produtiva,
floresta e indústria. Após quase dois anos, em junho de 2012 o Grupo alcançou o seu
objetivo maior que era o Selo Verde, Forest Stewardship Council - FSC, ambos concedidos
pelo Rainforest Alliance e emitidos pelo Smartwood/Imaflora.
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