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Introdução

Plantar  

Este é o Resumo Público do Plano de Manejo Florestal da Plantar. Pretende-se 
disponibilizar para os interessados uma sucinta apresentação das operações florestais da 
Plantar, seus valores, direcionamentos e ações, que visam alcançar os objetivos da 
atuação da Empresa, que são: 

Este Resumo baseia-se nos Princípios e Critérios da certificação FSC® - Forest 
Stewardship Council® (Conselho de Manejo Florestal). Este documento é revisado 
periodicamente ou em caso de relevantes mudanças estratégicas e de contexto. 

Além da versão impressa, distribuída às partes interessadas internas e externas, uma 
versão digital deste documento está disponível no site: www.plantar.com.br

A Plantar, fundada em fevereiro de 1967, tem como foco do seu negócio a Gestão de 
Florestas de eucalipto, desde a administração do viveiro de mudas, partindo da formação 
completa da floresta até comercialização da madeira plantada. Os projetos florestais da 
Plantar localizados na região de Curvelo, Felixlândia e Morada Nova de Minas são 
certificados desde 1998, segundo os Princípios e Critérios do Forest Stewardship 
Council – FSC, sendo uma das primeiras empresas brasileiras a possuir seu manejo 
florestal sustentável creditado por esta instituição. Atualmente administra uma área de 
aproximadamente 34 mil hectares, sendo 22 mil hectares ocupados pelo plantio 
sustentável de clones de Eucalyptus spp na região central de Minas Gerais. 

As Unidades de Manejo Florestal (UMF) da Plantar estão certificadas a 16 anos pelo seu 
manejo responsável de plantações florestais. As áreas certificadas da empresa na região 
central de Minas, localiza-se nos municípios de Curvelo, Felixlândia e Morada Nova de 
Minas é formado por 22377,67ha de plantios de eucalipto em áreas já antropizadas e 
cultivadas desde a década de 70. Os empreendimentos ocupam uma área total de 
34604,65ha. 
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Localização 
Para fins de padronização e planejamento de suas atividades, a Plantar adota a seguinte 
denominação para cada uma das unidades de manejo certificadas:
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Denominação e área de plantio das unidades de manejo florestal da Plantar

Unidade de Manejo 
Florestal 

Localização (Município)

UNISE MG-02
Curvelo, Felixlândia e Morro da Garça.

(Fazendas: Buenos Aires, Varginha I e II, e Extrema).

Felixlândia.
(Fazendas: Jacaré, Riachão, Buriti do Meio e WT).

Morada Nova de Minas e Biquinhas.
(Fazendas: Buriti Grande e Vitória/Guariba).

UNISE MG-03

UNISE MG-04

UNISE = Unidade de serviço.



Aproximadamente 64% do total das áreas dessas UNISES são aproveitadas para o efetivo 
plantio de Eucalipto. O restante é dividido em áreas de conservação e/ou preservação 
ambiental (APP, Reserva Legal e outras) e áreas de infraestrutura (estradas, aceiros, 
benfeitorias, etc). Os imóveis rurais pertencentes a Plantar apresentam-se regularizados 
conforme exigências legais (federais, estaduais e municipais).

Conforme apresentado no Zoneamento Ecológico-Econômico de Minas Gerais, os 
municípios de Curvelo, Felixlândia e Morada Nova possuem indicadores 
socioeconômicos que variam de pouco a muito favorável. Essas classificações foram 
definidas a partir da Potencialidade Social de cada município, fundamentada pelos 
aspectos produtivos, naturais, humanos e institucionais de cada local. 

O manejo da Plantar considera a obtenção de madeira a partir de dois diferentes regimes 
de produção das plantações florestais. O primeiro considera o plantio e corte raso das 
florestas aos sete anos. O segundo regime de manejo consiste na condução de rebrota 
nos povoamentos e corte raso ao final de mais uma rotação de sete anos, seguido da 
reforma das áreas e plantio de novo material genético. Os espaçamentos praticados nos 
plantios do projeto florestal foram definidos de acordo com a espécie e condições locais e 
embasados em resultados experimentais e estudos que indicaram alternativas melhores 
para o manejo. O espaçamento é de 9 ou 12m² por árvore. As operações de implantação 
florestal iniciam-se com o preparo do solo e vão até o terceiro ano de manutenção. Após 
esse período, a floresta encontra-se estabelecida, ficando os períodos posteriores por 
conta das operações de manejo, controle de formigas e proteção florestal.

Em resumo, costuma-se realizar o planejamento florestal em três etapas, compostas por 
preparo do solo, plantio e manutenção, que constituem operações básicas que 
determinam o estabelecimento da floresta. 

Município População 2014 IDMH 2010 (0-1) PIB Municipal 
2012 (R$)

Incidência da 
Pobreza 2003

Curvelo 78373 908.3740,713 37,41%

0,648 49,18%

0,696 49,24%

14973 204.063

8712 126.415

Felixlândia

Morada Nova 
de Minas
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Fonte: IBGE

Manejo Florestal 



O empreendimento também inclui a delimitação e a manutenção das áreas 
ambientalmente protegidas (reserva legal e preservação permanente) e de outros usos 
(infraestrutura de pátios, escritórios entre outros), necessárias ao atendimento dos 
aspectos legais e ao desenvolvimento das atividades imprescindíveis à sustentabilidade 
local.

CICLO 1 (Implantação)

ROTAÇÃO 1 ROTAÇÃO 2 (Condução de Brotação)

Condução
da

Brotação

Plantio e Manutenção0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0

Aguardando
Reforma
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Quadro de Áreas Plantar  -
Certificação FSC

Áreas
Aproveitamento 

das áreas

UNISE Mg02 - 
Curvelo 

(Hectares)

UNISE MG03- 
Felixlândia
(Hectares)

UNISE MG04 - 
Morada Nova 

deMinas 
(Hectares)

Total 
Hectares 

Áreas 
de Plantio

Áreas 
de Proteção
Ambiental

Outras 
Áreas

ÁREA TOTAL

Efetivo plantio 9.901,70 6.767,04 5.256,13 21.924,873

452,8 0 452,80
Disponível 
para plantio

0

Total 9.901,70 7.219,84 5.256,13 22.377,67

Área de 
Reserva Legal 

(ARL)

AAVC¹

ARL

APP

Áreas 
protegidas 
adicionais²

Total

Estruturas 
Gerais³

Total

4.039,34 3.045,02 2.119,18 9.203,54

1.289,20 803,04 1.219,78 3.312,02

2.750,14 2.241,98 899,4 5.891,52

198,62 429,11 406,16 1.033,89

93,64 386,17 316,2 796,01

4.331,60

184,68

184,68

14.417,98

531,17

531,17

11.611,31

477,69

477,69

8.575,36

1.193,54

1.193,54

34.604,65

3.860,30 2.841,54 11.033,44

¹ AAVC – Áreas de Alto Valor de Conservação.
²Áreas de vegetação nativa não pertencentes às AAVCs e/ou Reservas Legais
³Estradas/Aceiros/ Infraestrutura/Lagoas/Represas/Áreas de servidão.

Cada uma das unidades de manejo florestal apresenta mapas de detalhamento do uso e ocupação 
do solo, especificando e identificando as áreas de efetivo plantio, áreas protegidas, cursos d'água, 
estradas, etc.
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Principais Operações de Manejo Florestal 

Produção de Mudas 

Plantio

9

Através de técnicas de clonagem conhecidas por macro e miniestaquia, onde brotos são coletados 
de plantas matrizes e submetidos a condições adequadas ao enraizamento, são produzidas as 
mudas necessárias à formação de florestas de alta produtividade e adaptadas às condições 
ambientais das áreas de atuação da Plantar.

O sistema de manejo definido pela Plantar prevê o estabelecimento de florestas (implantação e 
reforma) no espaçamento de 9,0 m² ou 12 m²/planta, dependendo da finalidade da madeira. Existe 
também a prática de condução de brotos em áreas de florestas já estabelecidas, durante duas ou 
três rotações de sete anos cada, minimizando assim os impactos advindos das atividades de 
preparo de solo.



As atividades de formação e manutenção de florestas na Plantar são executadas 
utilizando-se as mais modernas técnicas de engenharia florestal, baseadas nos princípios 
do “cultivo mínimo” que entre outros preconiza:

 1. Preparo do solo com uso de técnicas que procuram alterar ao mínimo sua 
estrutura física (subsolagem);
 2. Plantio realizado em curvas de nível e/ou cortando o sentido de maior declive 
em regiões acidentadas;
 3. Não utilização de práticas de queimadas;
 4. Uso mínimo e adequado de defensivos agrícolas dentro dos critérios de 
proteção à saúde humana e ao meio ambiente;
 5. Monitoramento da fertilidade do solo e reposição dos nutrientes; 
 6. Redução do tráfego de máquinas e veículos nas áreas de colheita, evitando a 
compactação do solo;
 7. Manutenção dos resíduos da colheita (folhas e galhos) nas áreas, formando 
uma cobertura protetora que favorece a reposição de nutrientes e a infiltração de água no 
solo.

Os cuidados ambientais e à saúde humana são valores intrínsecos ao processo de 
produção da Plantar. Os Princípios e Critérios do FSC estabelecem limites rígidos ao uso 
de agrotóxicos, e a empresa utiliza de maneira consciente e segura os produtos 
permitidos pelo FSC. Os principais agrotóxicos utilizados no manejo florestal estão 
descritos e quantificados no quadro a seguir. 
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Práticas Silviculturais

Uso de Agrotóxicos

Produto Utilizado Descrição Consumo
(kg/ha)

Total 
Utilizado (kg)Hectare

 Isca AttaMex - S
(Sufluramida)

1º Controle das Formigas (localizado) - Plana

2º Controle às Formigas (sistematico e localizado) - Plana

Controle às Formigas (manutenção)

Controle das Formigas (pré-corte)

Ronda de Formigas (plana)

0,51 851,86 432,37

3,68 731,68 2692,47

0,49 20005,22 9752,14

3,69 3575,24 13208,42

0,09 77,75 7,2 
K-otrine

(Deltametrina
pó)

Ronda de Formigas (plana) 0,13 673,33 89,85
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Produto Utilizado Descrição Consumo
(kg/ha)

Total 
Utilizado (kg)Hectare

Scout 
(Glifosato)

Fordor (Isaxoflutol)

Tuit NA (Fipronil)

Dipel (Bacillus 
thurigiensis)

Warrant 
(Imidacloprido)

Actara 
(Thiametoxam)

Aplicação de Herbicida Pós-emergente em Área Total 

Aplicação de Herbicida Pós-emergente na Entrelinha

Aplicação de Herbicida Pós-emergente na Linha l

Manutenção de Aceiros com Herbicida

Aplicação de Herbicida Pré-Emergente em Faixa 

Plantio Manual (tratamento de mudas) 

Controle às Lagartas 

Controle de Percevejo Bronzeado 

Controle à Cupins 

2,64 4648,98 12253,02

2,64 4740,57 12535,86

0,70

2,65

4773,81

435,9

3351,97

1154,5

0,10

0,04

0,36

0,16

0,16

776,56

628,54

33,93

11888,45

11888,45

75,29

27,61

12,1

1851,1

1851,1

A Plantar desenvolve pesquisas e experimentos contínuos para reduzir a utilização de fertilizantes 
e pesticidas nas operações.

Inventário Florestal  

Do 2º ano de plantio ou na condução das florestas até a época de colheita, a Plantar realiza 
anualmente o inventário florestal, com o objetivo de medir e acompanhar o crescimento das 
plantas. Desse modo obtém-se o IMA, Incremento Médio Anual, e também a produção estimada 
de madeira ao final do ciclo produtivo, buscando maior produtividade da atividade florestal. No 
gráfico abaixo está projetado o IMA médio anual para os próximos 20 anos considerando as três 
UMFs (Unidades de Manejo Florestal) sob gestão da Plantar.

¹ Localização das UMFs: MG02-Curvelo; MG03-Felixlândia; MG04-Morada Nova de Minas.
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No gráfico abaixo a idade média dos plantios projetada para as futuras operações de colheita.

² Localização das UMFs: MG02-Curvelo; MG03-Felixlândia; MG04-Morada Nova de Minas..

Plantio em Mosaicos
Mosaico Gênico

A diversidade clonal nos plantios é determinada pela Política Clonal da Plantar e por 
pesquisas. Estas garantem a qualidade do produto, a adaptabilidade dos plantios ao clima 
local e a resistência a pragas e doenças. Hoje a empresa trabalha com mais de oito clones 
de híbridos superiores e não trabalha com organismos geneticamente modificados.

Mosaico de Idade

A diversidade de idade nos plantios ocorre da preocupação da empresa com a resistência 
à pragas e doenças, logística de colheita e por questões de paisagem.

Mosaico Conformacional

Os plantios da Plantar localizam-se no Cerrado mineiro com grande número de nascentes 
e córregos. Estes plantios respeitam regularmente os fragmentos florestais de mata 
nativa, delimitados pelas Reservas Legais (RL) e Áreas de Preservação Permanente (APP). 
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Colheita Florestal

As operações de colheita são realizadas por clientes que adquirem madeira para 
produção de celulose, carvão ou para o processo de imunização da madeira pela própria 
Plantar produzindo o Amaru, marca do Grupo Plantar para produtos madeireiros de usos 
múltiplos, como: construção civil, setor agropecuário e setor moveleiro. Ela adota para as 
operações de colheita, baldeio e transporte da madeira todos os métodos e critérios 
alicerçados por esta certificação. Após a operação de colheita, as galhadas e folhas ficam 
sobre o solo, formando uma cobertura protetora e disponibilizando importantes 
nutrientes.

Programa de Melhoramento Genético e Florestal 

Tem por objetivo gerar, introduzir e selecionar continuamente clones híbridos de 
eucalipto adaptados às condições de clima e solo das áreas de atuação da Empresa e que 
proporcionem melhoria contínua de produtividade e qualidade de madeira. Os resultados 
visam obter menor demanda de área plantada, menor custo e melhor adequação da 
madeira para os fins a que se destina. 

Monitoramento Patrimonial e
Vigilância 
O monitoramento florestal é constituído por ações que visam prevenir e mitigar possíveis 
ocorrências que possam colocar em risco o patrimônio sob responsabilidade da 
empresa. Contribui para a manutenção e conservação das áreas ambientalmente 
protegidas inclusive com a fiscalização de atividades ilegais (furto, roubo, incêndio, 
depredação, caça, assentamentos, invasões) que ameaçam a biodiversidade e o bioma 
Cerrado.

É princípio da Plantar não atuar de forma ostensiva e sim preventiva, incentivando o 
diálogo para manter e incrementar o relacionamento local.  A Plantar monitora e protege 
aproximadamente 11 mil hectares de vegetação nativa em regeneração.

Com o objetivo de evitar que incêndios florestais atinjam a fauna e a flora das áreas de 
plantio, de preservação permanente e de reserva legal, a Plantar dispõe de Programa de 

Proteção Contra Incêndios Florestais   



de Prevenção e Combate às Incêndios, baseado nas seguintes ações:

- Manutenção constante de aceiros e estradas principais, para reduzir a possibilidade de 
entrada de fogo vindo de outras áreas limítrofes;

- 07 torres de observação, sistemas de radiocomunicação, treinamento de brigada de 
incêndio, tomadas de água em pontos estratégicos; veículos, equipamentos e 
ferramentas específicas para a prática de combate a incêndios florestais;

- Campanha educativa de prevenção contra incêndios florestais em comunidades 
vizinhas e junto aos trabalhadores próprios e contratados.

No quadro a seguir apresenta o registro de ocorrências de incêndios na Plantar de 2010 a 
2013 e representa o número de focos de incêndio identificados, considerando áreas de 
plantio, reservas, vizinhos, etc.

O objetivo da gestão socioambiental é gerir adequadamente os aspectos ambientais e 
sociais da Plantar de forma a contribuir para a melhoria da operação florestal, para o 
manejo sustentável dos ativos corporativos e a perpetuidade dos negócios. Todos os 
procedimentos seguem as diretrizes das Políticas de Comunicação e Relacionamento 
com Partes Interessadas; Meio Ambiente, Saúde e Segurança, e de Investimento 
Socioambiental.

As Florestas de Alto Valor de Conservação (FAVC) ou Áreas de Alto Valor de Conservação 
(AAVC) são áreas que possuem importantes atributos do ponto de vista socioambiental. 
São consideradas de alto valor de conservação áreas que possuem valor biológico, 
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Programa de Monitoramento
Número de Ocorrências

2010

26

2011

31

2012

21

2013

12Incêndios Florestais ** 

Gestão Socioambiental, Saúde e 
Segurança 

Áreas de Alto Valor de Conservação 
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ecológico, social e cultural considerado notavelmente significativo ou de extrema 
importância em nível nacional, regional ou até global.

Nas áreas da PLANTAR são identificadas três áreas consideradas de Alto Valor de 
Conservação onde o principal atributo para a escolha dessas áreas são a extensão de área 
de Cerrado preservado existente em cada uma delas.

Caracterização das Florestas de Alto Valor de Conservação da Plantar.

A Plantar encontra-se no bioma Cerrado, um dos mais ameaçados do planeta, portanto a 
Empresa reconhece o valor de suas atividades de proteção e conservação ambiental. As 
ações visam monitorar e desenvolver práticas de cuidado que favoreçam a biodiversidade 
local. Atualmente, são mais de 11 mil hectares ambientalmente protegidos.

Áreas de Alto 
Valor de 

Conservação

Atributos de
Identificação

Áreas 
(hectares) Unise

Reserva do 
Meleiro

MG-02

MG-03

MG-04

AAVC2

AAVC2

AAVC2

Reserva do 
Jacaré

Reserva do 
Tamanduá

1.289,20

803,04

1.219,78

Município

Curvelo

Felixlândia

Morada Nova 
de Minas

¹ Atributos definidos a partir da caracterização do Proforest, 2011.

Principais Ameaças AAVCs Cuidados Executados

Assoreamento de cursos d’água Contenção de processos erosivos

Programa de prevenção e combate a 
incêndios florestais 

Programa de Educação Ambiental  
Vigilância e monitoramento de áreas protegidas 

Incêndios

Caça e pesca ilegal

Desmate Vigilância e monitoramento de áreas protegidas

Biodiversidade 
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Monitoramentos 

De forma a controlar, mensurar e mitigar os impactos de suas atividades, a Plantar realiza 
vários monitoramentos, estudos e diagnósticos voltados para a melhoria operacional, a 
conservação da biodiversidade e dos recursos naturais e a eficiência financeira. A Plantar 
institui, implementa e mantém um sistema de monitoramento para seus processos e 
atividades relacionados ao Manejo Florestal, com os seguintes objetivos

O monitoramento da fauna da Plantar é realizado a partir de estudos disponíveis em 
bibliografias técnicas específicas, além dos registros de campo de pesquisadores, 
colaboradores e moradores do entorno das áreas de influência das unidades de manejo da 
Plantar. Os resultados desses estudos evidenciam a existência de grande variedade de 
espécies da fauna e flora nas áreas das unidades de manejo florestal certificadas da 
Plantar (UNISE's MG-02, MG-03 e MG-04).

Na última campanha ocorrida em 2013 foi possível verificar que a PLANTAR contribui 
para a proteção de um significativo número de diferentes espécies de aves, sendo 
registradas em suas fazendas mais de 200 espécies. As cinco espécies mais abundantes 
estão descritas a seguir.

Lista das cinco espécies de aves mais abundantes encontradas nas áreas da Plantar

Ambiental: solo, água, flora, fauna e recursos naturais;
Social Interno: relativos ao local de trabalho para próprios e contratados, saúde e 
segurança ocupacional;
Social Externo: questões socioambientais e socioeconômicas relacionadas com povos 
e comunidades vizinhas às atividades silviculturais;
Econômico: desempenho técnico-operacional e econômico das atividades 
silviculturais.

Monitoramento de fauna de flora

Nome Comum Nome Científico

periquito-rei

pombão

periquito-de-encontro-amarelo

maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado

sabiá-barranco

Aratinga aurea

Patagioenas picazuro

Brotogeris chiriri

Myiarchus tyrannulus

Turdus leucomelas



O trabalho de avistamento de mamíferos de pequeno e médio porte indica que os 10 
animais com maior ocorrência nas áreas da Plantar no ano de 2014 encontram-se 
listados no quadro a seguir a partir de sua frequência de visualização durante o ano. 

Lista das espécies de mamíferos mais visualizados e registrados durante o ano de 2014 nas áreas da Plantar.

A Plantar desenvolve uma série de ações de melhoria das condições ambientais para o 
favorecimento de populações de espécies animais e vegetais consideradas raras e/ou 
ameaçadas de extinção identificadas nas unidades de manejo certificadas da Plantar. 

Os estudos de monitoramento de fauna realizados pela Plantar em parceria com 
instituições de ensino e pesquisa indicam a ocorrência de espécies frágeis (ameaçadas 
de extinção) em suas áreas de manejo florestal.
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Nome Comum

Nome Categoria 

Nome Científico

Espécie

quati

veado-mateiro

veado-catingueiro

tatu bola

arara - canindé

cabeça-seca

canário da terra verdadeiro

cara-dourada

colhereiro

ema

papa-mosca-do-campo

Ara ararauna

Mycteria americana

Sicalis flaveola

Phylloscartes roquettei

Platalea ajajai

Rhea americana

Culicivora caudacuta

mico-estrela

lobo-guará

maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado

tatu galinha

tamanduá-bandeira

raposinha

tatu peba

Nasua sp.

Mazama americana

Mazama gouzoupira

Talypeutes matacus

Callithirix penicillata

Chyrsocyon brachyurus

Myiarchus tyrannulus

Dasypus novencinctus

Myrmecophaga tridactya

Dusicyon vetulus

Eupharctus sexcintus

Avifauna
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Nome 

Espécie

Categoria 

Nome Comum 

Espécie

Condição de Ameaça

anta

Myracrodruon urundeuva

Tabebuia roseo-alba

aroeira

ipê branco

guariba

Duguetia furfuracea

Tabebuia serratifolia

araticum

ipê amarelo

rato-de-árvore

Tabebuia ochraceaipê do cerrado

jaguatirica

Duguetia lanceolata

Caryocar brasiliense

pindaíba

pequi

tamanduá-bandeira

lobo-guará

Rollinea laurifolia

Agonandra brasiliensis

araticum mirim

tinge-cuia

tamanduá-mirim
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Fonte: EIA,2005; Biodiversitas, 2011.

Dentre as espécies vegetais arbóreas ocorrentes nas áreas da empresa, foram 
identificadas aquelas que requerem maiores cuidados, por ser tratarem de espécies 
ameaçadas e/ou protegidas de corte. 

Listagem das espécies vegetais ameaçadas de extinção ou com regime especial de conservação que são encontradas 
nas áreas de manejo florestal da Plantar.



Os resultados demonstram que as áreas de cerrado avaliadas apresentam riqueza e diversidade de 
espécies dentro dos padrões esperados para fragmentos deste bioma, e que estes ambientes 
encontram-se em pleno processo de regeneração natural. Observa-se ainda que a dinâmica de 
regeneração do cerrado em áreas de pastagens ocorre de maneira mais lenta do que o desejável, 
levando a Plantar a adotar estratégias diferenciadas na recuperação desses ambientes, tais como: 
o enriquecimento com espécies nativas (plantio de mudas), supressão da pastagem, formação de 
corredores de interligação entre fragmentos, implantação de um plano de contenção de gado 
invasores das áreas protegidas e implantação do sistema de prevenção e controle de queimadas.

Todos os fragmentos de vegetação nativa da Planar, quando em blocos contíguos, estão 
conectados. Essas conexões são chamadas corredores ecológicos e representam uma das 
estratégias mais promissoras para a conservação e preservação de flora e fauna, pois promovem 
ligações entre fragmentos florestais que se encontram isolados. Trata-se de uma estratégia 
ecológica muito importante com objetivo de mitigar os efeitos da ação antrópica e garantir a 
biodiversidade ambiental.

O objetivo do monitoramento da qualidade das águas superficiais é acompanhar as alterações 
provocadas nos curvos d'água pelas atividades do empreendimento. Nestes monitoramentos 
podem ser detectadas alterações globais e/ou pontuais. Caso ocorram, isso subsidia a adoção de 
medidas de controle e mitigação efetivas, se for necessário.

 Os resultados das análises confirmam não haver alterações substanciais na qualidade da água. 
Não foram encontrados traços de agrotóxicos, tais como o Fipronil, Sulfluramida, Glifosato e Óleos 
e Graxas nos pontos monitorados. Esses resultados mostram que esses córregos apresentam uma 
boa qualidade de água e sem contaminantes oriundos das atividades da Plantar.

A Plantar possui um projeto desde 2008 com objetivo de acompanhar a dinâmica da água em uma 
microbacia hidrográfica tipicamente florestal num horizonte de 21 anos.

A microbacia do Riacho Fundo, escolhida para realizar esse monitoramento, está localizada na 
fazenda Jacaré, município de Felixlândia e inserida na bacia hidrográfica do Rio São Francisco e 
deságua diretamente sobre a represa de Três Marias.

Para realizar esse monitoramento hidrológico foram instalados instrumentos que medem 
constantemente a entrada e saída de água micro bacia. Para medir a quantidade de água do córrego 
Riacho Fundo, foi instalado um vertedor triangular. Para medir a quantidade de chuva que cai na 
área, foram instalados diversos pluviógrafos e pluviômetros que captam o volume de chuva em 
diferentes situações. O comportamento do lençol freático da região é medido através de 
piezômetros instalados em posições distintas da topografia do terreno. Para entender a quantidade 
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de água da chuva que escoa pelo terreno, foram instalados parcelas de escoamento superficial em 
áreas previamente definidas e demarcadas.

Resumidamente, o projeto procura medir o que chamamos de componentes do ciclo hidrológico. 
A água que existe no planeta não aumenta nem diminui. Ela se movimenta, alterando seu estado, 
dentro de um ciclo.

Os resultados de 2013 mostram que houve uma diferença na quantidade de chuva que caiu no 
interior da floresta de eucalipto na comparação com 2012. O volume de água escoada pelo solo 
(enxurrada) aumentou consideravelmente pelo fato da floresta ter captado um volume menor de 
chuva. Isso se deve ao fato das altas quantidades de chuvas ocorridas em dezembro de 2013. 
Nesse ano ocorreu também um aumento significativo na água evaporada (evapotranspiração) na 
bacia. Nesse ano ocorreu também uma redução na quantidade de água produzida pela bacia já que 
o córrego secou mais rápido após o término do período chuvoso daquele ano. Este aumento da 
evapotranspriação e rápido secamento do córrego, provavelmente, estão relacionados com a 
distribuição das chuvas, que para 2013 foi concentrada no final do ano.

Em 2014 a quantidade de chuva na região, abaixo da média histórica, interferiu significativamente 
na dinâmica da água produzida pela microbacia hidrográfica do Riacho Fundo. Essa situação 
diminuiu a quantidade de água no solo interferindo na disponibilidade de água para as plantas e 
para formação do próprio córrego Riacho Fundo. 
  

 

A Gestão de Resíduos da Plantar tem o objetivo de prevenir e mitigar os impactos ambientais 
oriundos da sua geração, disposição e destinação viabilizando a redução na geração, reutilização e 
reciclagem, quando possível proporcionando a destinação final adequada e regular.

A Plantar gera basicamente três tipos de resíduos: Perigosos (Classe I), recicláveis (Classe IIB) e 
não recicláveis (Classe IIA). 

Do resíduo gerado diretamente pelos colaboradores, cerca de 60% é reciclável. O monitoramento 
tem mostrado que a Plantar gera cerca de 2kg de resíduos/colaborador/mês, sendo que desse 
valor não se considera o resíduo perigoso gerado nas diferentes atividades produtivas da empresa.
 
Para cada tipo de resíduo gerado existe uma destinação específica de acordo legislação ambiental 
conforme mostra o quadro a seguir que demonstra o percentual de destinação de resíduos gerados 
pela Plantar em 2014.

Monitoramento de Resíduos 
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Por meio da gestão em saúde e segurança do trabalho (SST), a Plantar em conformidade com a 
legislação vigente, executa procedimentos internos que buscam minimizar e controlar riscos de 
acidentes e incidentes em todas as etapas do manejo florestal. Abaixo estão apresentados dados 
sobre SST da área de Silvicultura da Plantar em 2014.

Distribuição percentual de destinação de resíduos gerados na Plantar em 2014.

Saúde e Segurança 

Indicadores SSO UMF – MG02

Quantidades de Acidentes

Taxa de gravidade 129

40

Taxa de frequência 58

27

IDS

UMF – MG03 e MG04

69

37

Quantidade de acidentes: número de acidentes ocorridos.
Taxa de Frequência: O resultado significa a quantidade de acidentes por 1.000.000 horas homem trabalhadas.
Taxa de Gravidade: O resultado significa a quantidade de dias de afastamento devido a acidentes, por 1.000.000 horas homem trabalhadas.
IDS: É uma ponderação das taxas de frequências de acidentes e taxas de gravidade, que dá uma nota única para gestão de SSO.
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Gestão social de territórios 

 

Contratação de Mão de Obra, Bens 
e Serviços 

 

A Plantar está implantando um novo modelo de relacionamento da Empresa com as Partes 
Interessadas que pretende viabilizar o diálogo transparente, permanente e estruturado, respeitando 
a diversidade e a cultura dos territórios onde atua, de forma a contribuir para o manejo florestal 
sustentável. A gestão eficiente das relações com as partes interessadas pode melhorar a 
habilidade para gerenciar riscos, desenvolver confiança, cria e compartilha valores. No novo 
modelo estão previstos diferentes canais de relacionamento, tais como:

  relacionamento com comunidades vizinhas próximas às 1. Diálogo Operacional:
operações florestais, visando minimizar impactos negativos e potencializar positivos.
   espaços compartilhados com os vizinhos 2. Grupos de Diálogo e Construção Coletiva:
por meio de encontros periódicos, relacionamento transparente e continuado visando a 
construção de objetivos comuns e a redução de situações conflituosas. Canal oficial de 
comunicação da Plantar. Necessariamente os Grupos devem ser compostos por extratos 
diversificados da sociedade local.
  relacionamento estruturado de maior inserção e aprofundamento, em 3. Engajamento:
comunidades com prioridades de relacionamento, seja por questões sociais, ambientais ou 
operacionais.

Para promover o desenvolvimento social sustentável, a empresa identifica todas as comunidades 
de convivência através do inventário social e os principais impactos positivos e negativos 
associados à suas atividades. Estes estudos, dinâmicos, são atualizados sempre que necessário e 
devem fornecer melhores informações sobre os territórios onde a Plantar atua. Os impactos 
levantados servirão de base para a elaboração de planos de ação específicos que serão 
implementados por meio dos canais de relacionamento.

A gestão do trabalho da Plantar contempla:

 1. Cumprimento dos acordos coletivos por terceiros e clientes compradores de floresta 
em pé, atuando em áreas de Plantar.
 2. Cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária, inclusive dos encargos 
incorridos.
 3. Geração e busca da manutenção do emprego, face à sazonalidade das atividades de 
silvicultura.
 4. Compatibilidade da remuneração de próprios e terceiros.
 5. Em eventual caso de desligamentos substanciais, medidas apropriadas de mitigação.
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Na sua região de atuação, a Plantar possui atualmente 944 colaboradores diretos. O gráfico a 
seguir apresenta a distribuição percentual de colaboradores contratados por município, e, na 
sequência o gráfico mostra a distribuição de compras da Plantar por localidade.

Distribuição percentual dos colaboradores da Plantar nos seus municípios de residência.



Projetos Sociais 

 
A Plantar apoia ações sociais nos municípios onde atua. Nos últimos dois anos ela investiu mais 
de R$290.000 em projetos sociais ligados a geração de renda, promoção da cultura, educação e 
saúde. Muitas dessas ações foram conduzidas em parcerias com poder público. O quadro a seguir 
demonstra o montante de recursos investidos nos anos de 2013 e 2014.

Uma das ações sociais apoiadas pela Plantar é o “Projeto Ação”. Ele é fruto de parceria entre o 
CPCD (Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento), a Prefeitura Municipal de Curvelo e a 
Plantar, com objetivo de promover o desenvolvimento das comunidades locais. Esse projeto no 
ano de 2013 esteve diretamente ligado a promoção do desenvolvimento local através da 
valorização da cultura sertaneja. O projeto é constituído por ações de cunho educativo, promoção à 
saúde, cultural e empreendedorismo.

Em 2014 o projeto entrou em sua segunda fase. Deixando de ser um projeto de ações culturais e 
educacionais, para centralizar suas forças em ações de promoção e geração de renda.

Uma das ações desenvolvidas nessa fase é a feira de agricultores familiares que ocorre uma vez por 
mês na Plantar. Trata-se de um espaço de comercialização e socialização entre a empresa e a 
comunidade. O colaborador tem a oportunidade de adquirir produtos oriundos diretamente campo 
enquanto o agricultor pode incrementar sua renda familiar.

Tema Recursos Disponibilizados

Geração de renda R$182.175,21

Promoção à educação R$37.337,00 

Promoção à cultura R$16.150,91

Total R$293.570,68

Parceria Pública Privada R$47.792,00

Promoção à saúde R$10.115,56
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Projetos Sociais

25



Revisão deste Documento 

 
A atualização e a guarda das informações referentes a planos, programas, controles, 
monitoramentos, estudos e pesquisas referenciados são de responsabilidade das diferentes áreas 
organizacionais.

A revisão deste documento ocorrerá sempre que houver atualizações em função de resultados de 
avaliação de aspectos e impactos ambientais, processos e tecnologias, controle e monitoramento 
de alterações significativas de atividades, responsabilidades e condições socioeconômicas, bem 
como mudanças nas legislações competentes. 
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Contato 
Mais informações, comentários, dúvidas, reclamações ou sugestões sobre o resumo público do 
manejo florestal e aplicação dos Princípios e Critérios do FSC® poderão ser obtidas diretamente 
com a equipe da Gerência Socioambiental da Plantar.

(38) 3729-1000
(38) 3753-2264
(38)3729-1044

izaias.santos@amaru.com.br
luciana.figueiredo@amaru.com.br
alexandre.morais@amaru.com.br

ana.pistori@amaru.com.br
thiago.oliveira@zaniniflorestal.com.b
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