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1 Apresentação 

A Mineração Buritirama é pertencente e controlada pelo grupo Buri-

tipar, que tem como atividade primária a produção e comercialização 

de minério de manganês. Para tanto, desenvolvia atividades florestais 

que eram destinadas à produção de carvão para a indústria. A madei-

ra de suas plantações de eucalipto foi comercializada para fins industri-

ais (papel e celulose) e energéticos (proveniente da primeira colheita).  

A partir da colheita florestal, a produção destina-se ao abasteci-

mento de unidades de sinterização do minério manganês. 

2 Objetivos do Manejo 

• Comercializar madeira de eucalipto para fins industriais; 

• Produzir eucalipto para fins energéticos para o comércio interno e 

externo; 

• Gerar empregos diretos e indiretos na região; 

• Desenvolver o comércio local e de prestadores de serviço na re-

gião de atuação; 

• Proteger e conservar os remanescentes florestais nativos.  

3 Compromisso com as certificações FSC® e CERFLOR® 

A Mineração Buritirama distingue a certificação FSC® FM (código de 

licença da marca registrada FSC - C135054) e CERFLOR® como um im-

portante instrumento de mudança e melhoria da sociedade da qual faz 

parte. Suas atividades fundamentam-se na produção florestal com res-

ponsabilidade socioambiental, de modo a respeitar as especificidades 

ambientais e as comunidades e vizinhos das áreas de influência do seu 

empreendimento.  
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 A Mineração Buritirama reconhece e se compromete, a longo 

prazo, a seguir os Princípios e Critérios da Certificação FSC® e CERFLOR® 

em todas as etapas do Manejo Florestal desenvolvidas na Unidade de 

Manejo Florestal localizada nos municípios de Nova Ipixuna e Marabá.  

 Desta forma, as atividades desenvolvidas nas áreas de manejo 

florestal certificadas da Mineração Buritirama são baseadas nos Padrões 

estabelecidos pelo FSC® FM e CERFLOR®, cujos Princípios podem ser ob-

servados nas Tabelas. 

Tabela 1: Princípios do FSC® para certificações de florestas plantadas. 

Princípio Descrição 

1 Obediência às Leis e aos Princípios do FSC®. 

2 Responsabilidades e Direitos de Posse e Uso da Terra. 

3 Direitos dos Povos Indígenas. 

4 Relações Comunitárias e Direitos dos Trabalhadores. 

5 Benefícios da Floresta. 

6 Impacto Ambiental. 

7 Plano de Manejo. 

8 Monitoramento e Avaliação. 

9 Manutenção de Florestas de Alto Valor de Conservação. 

10 Plantações. 

 
Tabela 2: Princípios do CERFLOR® para certificações de florestas plantadas. 

Princípio Descrição 

1 Cumprimento da lei. 

2 Uso sustentável do recurso florestal. 

3 Cuidados com a biodiversidade. 

4 Respeito às águas, solo e ar. 
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Princípio Descrição 

5 
Desenvolvimento ambiental e socioeconômico das comu-

nidades. 

4 Localização 

As duas fazendas: Esperança e Fortaleza estão localizadas no muni-

cípio de Nova Ipixuna, às margens da rodovia estadual BR-150. O em-

preendimento localiza-se na Bacia Hidrográfica do Rio Tocantins, Sub-

bacia hidrográfica conjugada do Rio Guamá. 

Localização do município de Nova Ipixuna 

 

Todas as fazendas são manejadas conforme a legislação vigente: 

fundiária, tributária, ambiental, social, previdenciária e trabalhista. 
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Os plantios das fazendas da Mineração Buritirama visam introduzir e 

selecionar continuamente clones de eucalipto adaptados às condições 

de solo e clima da região para que se tenha melhor produtividade e 

quantidade de madeira, menor demanda de área plantada, menor 

custo e melhor adequação da madeira para os fins que se destina. 

5 Índices Socioeconômicos 

Nova Ipixuna apresenta uma PIB de R$ 78.589 mil, com Valor adicio-

nado bruto de R$ 51.103 mil para serviços, R$ 6.803 mil para indústria, R$ 

2.998 mil para impostos, R$ 17.685 mil para a agropecuária e R$ 32.492 

mil para a administração pública (DATASUS, 2012; IBGE, 2012). 

 

6 Mapa do Empreendimento 

A área total das fazendas perfaz 3.341,045 hectares. Deste total: 

✓ 1.322,67 hectares são de plantio efetivo; 

✓ 108,71 hectares são de benfeitorias; 

✓ 1.742,31 hectares constituem Reservas Legais; 

✓ 104,97 hectares consistem de APP. 
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Mapa de uso do solo 

7  Escopo de manutenção de certificação – áreas certificadas em 

2017  

Fazenda 
Área Total 

(ha) 

Benfeitorias 

(ha) 

Área Plantada 

(ha) 
RL (ha) APP (ha) 

Esperança e For-

taleza (Glebas A; 

B e C) 

3.341,045 108,715 1.322,67 1.742,331 104,965 

*Cabe notar que foi solicitada a nova medição das áreas de APP e RL para retificar 

medições anteriores com a inclusão de novas áreas de vegetação nativa, compondo 

assim o que falta para o total necessário de Reserva Legal (2%). 
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8 Controle da Legislação 

Com o objetivo de determinar se há (ou não) conflitos legais aplicá-

veis, a Mineração Buritirama realiza a comparação das prescrições dos 

diplomas legais aplicáveis (fundiários, tributários, trabalhistas, SSO, previ-

denciários e ambientais) e das quitações de todas as obrigações devi-

das. Como resultado se identificaram os seguintes conflitos:  

• Por razões históricas e culturais o Brasil não retificou a Convenção 

OIT sobre a liberdade de associação; 

• Agroquímicos liberados pelo MAPA não são necessariamente 

aceitos pelo FSC® e CERFLOR®. Devem ser priorizadas as exigên-

cias do FSC® e CERFLOR® de não uso ou de uso sob derroga; 

• A erradicação de exóticas de áreas de conservação, notada-

mente de APP, requer a prévia autorização do órgão ambiental 

competente.  

9 Controle de Químicos e Derrogas 

São disponibilizados: 

• Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos 

(FISPQ); 

• Ficha de Dados de Segurança de Resíduos Químicos (FDSR); 

• Rótulos da devolução de produtos. 

Os produtos químicos e agroquímicos utilizados não estão presentes 

na relação de agroquímicos proibidos pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), pelo FSC®, ou banidos por acordos internacionais. Excetos 

aqueles mediante derrogação válida ou autorização extraordinária do 

FSC®.  
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10 Sistema de Gestão de SSO 

A Mineração Buritirama mantém e atualiza um plano de gestão de 

SSO que trata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PCMSO 

• PPRA 

• Riscos de SSO operacionais  

• EPI  

• Controle de Alimentação  

• Controle de água de beber  

• Áreas de vivência  

• Incorporação de Controles de 

SSO nas Operações  

• Diálogos de Segurança  

• Tratamento de Ocorrências  

• CAT e Investigação de Aciden-

tes  

• Registro e Monitoramento de 

Acidentes  

• Transportes  

• Veículos  

• Máquinas  

• Equipamentos  

• Uso de motosserra 

• Aplicação de defensivos  
• Aplicação de fertilizantes  

• Abastecimento de combustí-

veis  

• Carregamento de peso  

• Mulher no trabalho  

• Proibição do trabalho do me-

nor  

• Proibição do trabalho degra-

dante  

• Sinalização e alerta  

• Velocidades máximas  

• Bloqueio de áreas em opera-

ção  

• Vasos de pressão  

• Proteção contra descargas 

atmosféricas  

• Cozinha  

• Sanitários e lavatórios  

• Banheiros e vestiários  

• Alojamentos  

• Treinamentos de SSO   
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*Riscos não aceitáveis são aqueles cujos controles necessitam de melhorias e riscos 

acetáveis são aqueles cujos controles não necessitam de melhorias. 

10.1 Controle de Terceiros Contratados 

A empresa monitora as questões trabalhistas, previdenciárias e de 

saúde e segurança dos terceiros contratados que exercem atividade 

nas suas fazendas, bem como para os clientes compradores de madei-

ra.   

A empresa monitora: 

• Convenções ou acordos coletivos (inclusive de clientes); 

• Documentação fiscal; 

• Documentação trabalhista e previdenciária; 

• Situação da Segurança e Saúde Ocupacional.  

10.2 Saúde e Segurança 

A Mineração Buritirama dispõe de engenheira de segurança para: 

• Garantir a saúde, a segurança e o bem-estar dos colaboradores 

e prestadores de serviços; 

• Identificar, registrar e agir sobre os desvios comportamentais e 

operacionais para evitar incidentes ou acidentes; 

Avaliação dos riscos de 

SSO 
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• Zerar os acidentes com afastamento; 

• Reduzir, ao mínimo os acidentes sem afastamentos e os inciden-

tes. 

A empresa apresenta procedimento (PRO-SSO.01) que contempla a 

saúde e segurança dos colaboradores da empresa. 
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11 Principais Operações de Manejo 

 



 

 

Resumo Público - Plano de 

Manejo Florestal 

 

Página 14 de 49 

 

 

11.1 Seleção e aquisição de mudas 

Todas as mudas para os plantios da Mineração Buritirama são ori-

undas de produtores com RENASEM e adaptadas ao clima e solo do 

local de plantio. A empresa busca sempre mudas com qualidade e boa 

conformação. 

11.2 Limpeza da área e Preparo do solo  

Consiste na limpeza e revolvimento do solo com o objetivo de ga-

rantir a qualidade do plantio e o bom estabelecimento e desenvolvi-

mento das mudas na área. 

11.3 Adubação 

Consiste em fornecer nutrientes essenciais em quantidades ade-

quadas ao desenvolvimento da planta. As quantidades de fertilizantes 

aplicadas são calculadas através de análise química do solo. 

11.4 Controle às formigas 

Consiste de operações preventivas e corretivas para controlar as 

formigas cortadeiras. Elas são a segunda principal causa de perca de 

produtividade por desfolha das árvores, atrás dos fungos. 

11.5 Controle às plantas daninhas 

As plantas daninhas competem com o eucalipto por água, luz, nu-

triente e espaço. O controle é realizado em diferentes idades do plantio 

com o uso de herbicidas em quantidades recomendadas. 
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11.6 Plantio e replantio 

Consiste no ato de colocar as mudas no solo respeitando o espa-

çamento pré-estabelecido, critérios de qualidade e especificações 

técnicas com o objetivo de produzir madeira para o uso múltiplo. 

11.7 Talhadia 

O sistema silvicultural de talhadia simples se caracteriza por ser 

aquele no qual, após a corte das árvores existentes numa floresta, as 

gemas dormentes ou adventícias, dos tocos e/ou raízes que permane-

ceram na área, se desenvolvem emitindo brotações que iniciam um 

novo ciclo florestal, sendo portanto aplicável apenas às espécies flores-

tais que tenham capacidade de brotar após o corte raso. 

11.8 Controle às pragas e doenças 

Consiste em atividades de caráter preventivos e corretivos para a 

manutenção da sanidade e produtividade das florestas de eucalipto. 

A Mineração Buritirama tem programas de monitoramento visual e nu-

tricional para reduzir a utilização de fertilizantes e inseticidas e herbicidas 

nessas operações. 

11.9 Colheita, transporte, baldeio e CoC  

Antes de iniciar a colheita é realizada uma limpeza da área, com a 

finalidade de retirar o sub-bosque. A colheita conta com as operações 

de derrubada, desgalhamento, descascamento, traçamento e enlei-

ramento. Segue-se com a operação de baldeio, que retira da madeira 

do talhão e forma de pilhas. 

O transporte é realizado da fazenda até unidades industriais ou de 
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clientes externos. A CoC previne a mistura de madeira certificada de 

não certificada, ou com diferentes declarações de certificação. 

11.9.1 Responsabilidades da colheita 

Parte da madeira foi colhida pela Suzano, empresa de base flores-

tal certificada. Ela adotou para as operações de colheita, baldeio e 

transporte da madeira todos os métodos e critérios que lhe asseguram 

sua certificação. Outra parte da madeira será destinada a colheita pe-

la empresa Sinobras, a qual adotará as diretrizes do procedimento de 

Colheita (Cadeira de Custódia). Todo o resíduo da colheita ficará nos 

terrenos, formando uma cobertura que protege o solo. 

 

Mapa de colheita- talhões Suzano e Buritirama (Sinobras). 
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11.9.2 Rota de Retirada da Madeira 

 

Mapa de rota para retirada da madeira 

 

 

12 Inventário Florestal 

O inventário florestal tem a finalidade de estimar o volume de maté-

ria-prima (madeira) para o planejamento do uso dos recursos florestais, 

visando à sustentabilidade industrial. A estimativa de produtividade das 

florestas é realizada anualmente através de inventário florestal contínuo. 
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*Obs.: Após a colheita florestal, houve a condução do segundo ciclo, a 

partir de rebrotas (talhadia) e alguns talhões serão reformados, ou seja, 

a informação de tamanho de “área plantada” permanece similar. 

13 Plantio em Mosaicos 

13.1 Mosaico gênico 

Os plantios visam introduzir e selecionar continuamente clones de 

eucalipto adaptados às condições de solo e clima da região para que 

se proporcione melhoria contínua de produtividade e qualidade de 

madeira, resultado em menor demanda de área plantada, menor custo 

e melhor adequação da madeira para os fins que se destina. 

 

 

 

 

 

 

 

Produtividade da floresta 



  Plano de Manejo Florestal 

 

Página 19 de 49 

  

Código de licença FSC: 

FSC C135054 

Mapa de mosaico gênico 

 

13.2 Mosaico de idade 

A diversidade de idade nos plantios ocorre da preocupação da 

empresa com a resistência a pragas e doenças, logística de colheita e 

por questões de paisagem. 

Após a colheita em 2017 o manejo da área total será realizado em 

sete anos, com o objetivo de ter ciclos florestais regulares e tornar a flo-

resta autossustentável. Logo, o mosaico de idade será aprimorado e 

respeitado a cada ciclo de plantio e replantio. 
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Mapa de mosaico de idades 

 

13.3 Mosaico conformacional 

Os plantios das Fazendas Esperança e Fortaleza localizam-se em 

áreas delimitadas por córregos perenes e intermitentes. Os plantios res-

peitam as curvas dos fragmentos florestais de mata nativa. 
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Mapa do mosaico conformacional 

  

14 Monitoramento Patrimonial e Vigilância 

A empresa possui o procedimento de Vigilância contra atividades 

não autorizadas. O objetivo é monitorar o patrimônio da empresa e 

identificar atividades não autorizadas. 

As atividades que compõe o programa são: 

• Monitoramento dos limites da propriedade; 

• Identificação de pontos com problemas ambientais (erosões, fo-

co de incêndio, resíduos, entre outros); 

• Inibição da caça e pesca; 

• Monitoramento de furtos (madeira, patrimônio); 

• Monitoramento de invasões. 
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14.1 Incêndios Florestais 

A prevenção e controle de incêndios consistem nas atividades de 

caráter preventivo e corretivo utilizadas na identificação e controle de 

focos de incêndios, visando à manutenção das florestas, conservação 

das áreas de proteção e corredores ecológicos. 

Ações preventivas: 

• Campanhas educativas; 

• Monitoramento da infraestrutura e da equipe de controle de in-

cêndios; 

• Manutenção de estradas e aceiros; 

• Monitoramento meteorológico; 

• Divulgação dos índices de perigo de incêndios florestais. 

15 Gestão Ambiental 

A área ambiental promove o gerenciamento das questões ambien-

tais de forma coorporativa e local, apoia o setor operacional e juntos 

buscam alcançar a sustentabilidade da atividade florestal. Para isto, 

utiliza de ferramentas que buscam desenvolver o sistema de gestão 

ambiental que possibilite a eliminação/mitigação dos impactos não 

aceitáveis.  

15.1 Aspectos e Impactos ambientais 

A Mineração Buritirama possui procedimento (PRO-AMB.01) para 

avaliar os impactos ambientais de suas atividades, produtos e serviços, 

bem como para determinar os impactos “não aceitáveis” sobre o meio 

ambiente, considerando mudanças no solo, recursos hídricos, ecossis-

temas, fauna, flora, comunidade e paisagem. Os impactos “não acei-
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táveis” apresentam planos para minimizar ou conter esses impactos so-

bre o meio ambiente. 

 

 

*Riscos não aceitáveis são aqueles cujos monitoramentos necessitam de melhorias e 

riscos aceitáveis são aqueles cujos controles não necessitam de melhorias. 
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15.2 Gestão de Resíduos 

A gestão de resíduos tem como objetivo orientar os colaboradores 

sobre a geração, armazenamento e destino dos resíduos do manejo 

florestal.  

A Mineração Buritirama sistematiza, em atendimento a legislação 

aplicável, o uso de FDSR e respectivos rótulos para seus produtos quími-

cos classe 1, os quais contêm substâncias químicas consideradas tóxicas 

para o ser humano e o meio ambiente. 

15.2.1 Resíduos da colheita 

A galhada (resíduos) de colheita é prioritariamente deixada no so-

lo dos talhões para cobertura de proteção e adubação natural. 

15.2.2 Causas de geração de resíduos 

• Qualidade da floresta; 

• Limite de diâmetro mínimo; 

• Equipamentos utilizados; 

• Gestão adotada; 

• Planejamento das operações; 

• Conscientização e treinamento dos operadores. 

15.2.3 As principais perdas são 

• Toco alto; 

• Serragem gerada; 

• Descascamento; 

• Ponteiros, galhos grossos e árvores finas; 
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• Madeiras deixadas em campo. 

15.2.4 As perdas geram: 

• Piores resultados econômicos; 

• Perda de produção e falta de madeira; 

• Dados de inventários não condizentes com os da colheita; 

• Necessidade de aumento da área de plantio; 

• Geração e manutenção de uma cultura de desperdício. 

15.2.5 Resíduos florestais são úteis como: 

• Matéria prima para celulose e papel; 

• Lenha combustível; 

• Madeira para carvoejamento; 

• Matéria prima para produtos sólidos de fibras ou de partículas 

aglomeradas. 

15.3 Biodiversidade 

O levantamento da biodiversidade encontra-se no relatório inte-

grado de levantamento de flora, mastofauna e avifauna.   

A empresa apresenta planos de ação para o monitoramento da 

biodiversidade da flora e fauna da região reforçando a importância 

dessas ações na conservação e restauração dos remanescentes natu-

rais. 

15.4 Formação de Alto Valor de Conservação e Locais de Especial Sig-

nificado 

Toda floresta ou área tem seu valor! Quando estes valores forem 
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considerados de caráter excepcional a área ou floresta pode ser defi-

nida como uma Área ou Floresta de Alto Valor de Conservação 

(AAVC/FAVC). 

De acordo com a avaliação descrita no “Relatório de Avaliação 

de AAVC e FAVC”, a comunidade Vila Boa Esperança (Comunidade 

km 41) depende do açaí para complemento alimentar, trata-se, portan-

to, de AAVC social (AVC 05 conforme PROFOREST). 

Inexiste FAVC, pois as RL e APP apresentam-se com: 

• Domínio de espécies pioneiras e secundárias iniciais de regenera-

ção em grande parte dos fragmentos, sem qualquer ocorrência 

regeneração secundária tardia ou de espécies clímax (AVC do 

tipo 01: relacionado com a diversidade de espécies). 

• Inexistência de dimensões relevantes de florestas ombrófilas ama-

zônicas bem preservadas em escala nacional – ou mesmo regio-

nal (AVC do tipo 02: relacionado com mosaicos e ecossistemas 

no âmbito de paisagem). 

• Inexistência de biodiversidade exuberante, ou mesmo de ende-

mismo, raridade ou ameaças relevantes, em escala nacional - ou 

mesmo regional (AVC do tipo 03: relacionado com ecossistemas e 

habitats frágeis e vulneráveis). 

• Inexistência de altos valores indispensáveis para a preservação ou 

recuperação de sistemas ecológicos relevantes em escala nacio-

nal – ou mesmo regional (AVC do tipo 04: relacionado serviços de 

ecossistemas em situações críticas). 

15.4.1 Proteção e Conservação das AAVC Sociais 

As AAVC sociais da Mineração Buritirama serão protegidas e conser-
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vadas por meio de: 

• Demarcação das AAVC sociais. 

• Monitoramento (vigilância) continuado por meio de patrulhamen-

to patrimonial. 

• Placas de identificação das AAVC sociais e de alertas sobre risco 

e contra atividades não autorizadas. 

• Treinamento da comunidade Km 41 e de extratores de Nova Ipi-

xuna do Pará - PA. 

• Cadastramento e capacitação das pessoas que extraem o fruto 

açaí das AAVC sociais das fazendas da Mineração Buritirama. 

• Apoio para a formação de uma associação extrativista que con-

gregue todos os engajados com o extrativismo do açaí na comu-

nidade do Km 41 e na cidade de Nova Ipixuna do Pará. 

• Divulgação da Cartilha Boas Práticas do Extrativismo do Açaí para 

a comunidade do Km 41 e interessados de Nova Ipixuna – PA. 

15.4.2 Monitoramento dos AVC e das AAVC Sociais 

15.4.2.1 Base Inicial 

• Registro fotográfico e imagens de satélite da Área de Potencial 

AAVC – outubro de 2016. 

• AVC: açaizais da APP das fazendas Esperança e Fortaleza e frutos 

de açaí para coleta e complementação alimentar e de renda de 

moradores da comunidade Km 41 e de Nova Ipixuna – PA. 

15.4.2.2 Primeiro Monitoramento 

• Avaliação florística da Área de AAVC, incluindo: 

o Estudo fitofisionômico de toda a faixa de APP considerada 

AAVC. 
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o Ocasião: outubro a novembro de 2016. 

 

o Levantamento fitossociológico das áreas de APP considera-

da AAVC, com foco na contagem de indivíduos, de idades 

e de medição de DAP e CAP dos açaizais, considerando 

parcelas de 30 metros de profundidade e com largura de 

50 metros, ao longo da APP, com transectos a transversais 

às bordas das APP, a cada 150 metros. 

o Ocasião: março a junho de 2017. 

 

• Estimativa da quantidade de frutos de açaí coletáveis. 

o Levantamento da quantidade e volume de cachos ou 

pencas e do volume das mesmas, considerando parcelas 

de 30 metros de profundidade e com largura de 50 metros, 

ao longo da APP, com transectos transversais às bordas das 

APP, a cada 100 metros. 

o Ocasião: outubro a dezembro de 2017. 

15.4.2.3 Monitoramentos Doravante 

• Levantamento fitossociológico da área de APP considerada 

AAVC, com foco na contagem de indivíduos, de idades e de 

medição de DAP e CAP dos açaizais, considerando parcelas de 

30 metros de profundidade e com largura de 50 metros, com tran-

sectos transversais às bordas da APP, a cada 150 metros. 

• Ocasião: a cada triênio, de outubro a dezembro. 

• Estimativa da quantidade de frutos de açaí coletáveis. 

o Levantamento da quantidade e volume de cachos ou 

pencas e do volume dos mesmos, considerando parcelas 

de 30 metros de profundidade e com largura de 50 metros, 

ao longo da APP, com transectos transversais às bordas das 
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APP, a cada 100 metros. 

o Ocasião: a cada triênio, de outubro a dezembro. 

• Estudo fitofisionômico de toda a faixa de APP considerada AAVC. 

o Ocasião: a cada triênio, de março a junho de cada ano. 

 

• Monitoramento ambiental de AVC. 

o Monitoramento de aspectos, impactos danos ambientais 

nas áreas de AVC. 

o Ocasião: anual. 

15.5 Plano de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA) 

e Projeto Técnico de Recomposição Florestal (PTRF) 

O PRADA e PTRF tem como objetivo indicar medidas para a recu-

peração gradativa do solo, da vegetação, da água e do ar de áreas 

degradas, alteradas com presença de plantas exóticas em área de 

preservação.  

A partir das ações do PRADA e PTRF, os impactos nessas áreas irão 

diminuir ou até cessar. 

15.5.1 Plano de ação 

As medidas determinas pelo PRADA e PTRF são colocadas em Pla-

nos de Ações. O plano de ação é o planejamento de todas as ações 

necessárias para se atingir um objetivo. A empresa apresenta planos 

para atendimento ao PRADA, PTRF e para a formação de corredores 

ecológicos. 
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15.6 Monitoramentos Ambientais 

15.6.1 Monitoramento de Fauna e Flora 

Objetivos: Mensurar a recuperação florestal e diagnosticar a comuni-

dade de flora e fauna e a influência do empreendimento sobre essas 

comunidades. O estudo se encontra no Relatório de Monitoramento de 

Flora (fitofisionômico e fitossociológico) e de Fauna (Mastofauna e Avi-

fauna). 

Espécies alvo (indicadores) para monitoramento: 

Flora: 

• Manikara sp. 

 Mastofauna e Avifauna: 

• Diante da forte descaracterização do ambiente em termos de 

paisagem, não foi verificada espécies de mamíferos com grau de 

ameaça significativo, de acordo com o International Union for the 

Conservation of Nature. Contudo, para a espécie Eira barbara 

(irara) é importante que seja feito seu monitoramento, por conta 

principalmente da perda de hábitat e perseguição que essa es-

pécie vem sofrendo. 

• Não houve registros de espécies ameaçadas nos locais analisa-

dos, de acordo com International Union for the Conservation of 

Nature, o Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria de Meio 

Ambiente do Pará, no entanto foram observadas algumas aves 

categorizadas como altamente sensíveis as alterações antrópicas, 

as quais são essenciais que seja feito monitoramento continuado, 

como é o caso de Attila cinnamomeus (tinguaçu-ferrugem), Li-

paugus vociferans (cricrió), Rhynchocyclus olivaceus (brico-chato-

grande), Ramphastos tucanus (tucano-grande-de-papo-branco). 
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15.6.2 Monitoramentos dos Recursos Hídricos Superficiais 

O objetivo do monitoramento das qualidades das águas superfi-

ciais é acompanhar as alterações provocadas na qualidade da água 

pelas atividades de silvicultura do empreendimento. São monitoradas 

alterações globais e pontuais que possam ocorrer no entorno de fontes 

de contaminação. 

Foram realizadas análises das águas superficiais e as amostras 

Classificação das espécies de acordo com o grupo 

ecológico 
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atendem aos padrões conforme resolução CONAMA 357, de 17 de 

março de 2005/ Artigo 15 – Classe 2 – Águas Doces, para os ensaios 

acima analisados. Sem a presença de sulfluramida e glifosato. 

15.6.3 Monitoramento dos Recursos Hídricos dos Poços Artesianos (Pota-

bilidade da água) 

A água dos poços artesianos é utilizada para consumo pelos colabo-

radores da empresa. Assim, a empresa controla a portabilidade da 

água conforme a Portaria 2914. 

• Foram realizadas análises e as amostras estavam de acordo com 

a legislação. 

15.6.4 Monitoramento de Fumaça Preta 

Atualmente, em relação ao monitoramento de fumaça preta, as 

operações florestais da Mineração Buritirama não possuem frota com 

motor ciclo Diesel, entretanto, esporadicamente caso necessário são 

alocados veículos da área de mineração para auxiliar nas operações 

florestais. No que tange este tipo de frota, o setor de mineração da Mi-

neração Buritirama monitora todas emissões de fumaça preta das frotas 

próprias e de terceiros, de modo a assegurar atendimento à portaria 

IBAMA 85/1996. E estende tal monitoramento a seus veículos operacio-

nais de silvicultura para atender ao requisito específico do CERFLOR®. 

15.7 Salvaguardas Ambientais 

Com base na determinação de aspectos e impactos ambientais 

nas Fazendas Esperança e Fortaleza, as principais salvaguardas ambien-

tais são: 

•  Recuperação de áreas degradadas. 
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• Controle de espécies invasoras. 

• Manutenção de corredores ecológicos. 

• Monitoramento fitofisionômico e fitossociológico. 

• Monitoramento de avifauna e mastofauna. 

• Monitoramento de recursos hídricos. 

16 Indicadores Socioambientais 

Até o presente momento não há investimento da Empresa Minera-

ção Buritirama na esfera social por não haver necessidade, como de-

monstrado no relatório de avaliação de impactos socioeconômicos 

ambientais.  

A vila Boa Esperança (Comunidade km 41) tem acesso permitido 

nas áreas da Mineração Buritirama para a coleta de açaí. Todas as ori-

entações para a coleta de forma legal com o menor impacto ambien-

tal foram fornecidas pela empresa.  

Tais áreas para o extrativismo do açaí são consideradas como Áreas 

de Alto Valor Social (AAVC Social) pelo Mineração Buritirama, e abran-

gem APP e RL das fazendas Esperança e Fortaleza. 

A seguir demonstram-se indicadores relativos à incêndios, ocorrên-

cias em geral, taxas de acidentes, aplicação de formicida, contrata-

ção, aquisição e custos operacionais. 
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Ocorrência de incêndios florestais 

 

 

 

 

Registro de ocorrência 
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Número de formigueiros - Fazenda Esperança (2019) 

 

 

Ocorrência de pragas e doenças 
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Contratação de mão de 

obra 
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O orçamento plurianual teve como base a estratégia de venda 

da madeira para uma planta de sinterização, a qual será transferida de 

Barcarena para Marabá e os valores são bases para venda de madeira 

a Suzano Papel e Celulose e Sinobras Siderúrgica Norte Brasil. Os custos 

da certificação inicial FSC® e CERFLOR® (2017) foram de responsabilida-

de da Suzano Papel e Celulose, a partir de 2018, tais custos passam a ser 

de responsabilidade da Buritirama. 

 

 

Índice de compras 
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17 Gestão Social 

Para promover o desenvolvimento social sustentável a empresa rea-

lizou um diagnóstico socioambiental no município. A partir daí identifi-

cam-se todas as comunidades de convivência através do inventário 

social e os principais impactos ambientais. Em maio de 2019 foi realiza-

do monitoramento social pós operações florestais e os resultados cons-

tam no documento intitulado “Plano de Monitoramento”. 
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Identificação de comunidades 

 

Escala percentual dos impactos socioeconômicos 
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Intensidade percentual dos impactos socioeconômicos 

 
 

17.1 Contratação de Mão De Obra, Bens e Serviços 

A gestão de trabalho da Mineração Buritirama contempla: 

• Cumprimento dos acordos coletivos por terceiros e clientes com-

pradores de madeira em pé, atuando em áreas da empresa.  

• Cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária, inclusive 

dos encargos incorridos. 

• Geração e manutenção do emprego, face à sazonalidade das 

atividades de silvicultura. 

• Compatibilidade da remuneração de próprios e terceiros. 

• Em eventual caso de desligamentos substanciais, medidas apro-

priadas de mitigação.  

• Priorização da contratação de mão-de-obra regional.  

• Priorização de aquisições de bens e serviços regionais.  

• Onde possível, equiparação de benefícios. 
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17.2 Monitoramentos e Avaliações 

A Mineração Buritirama institui, implementa e mantém um sistema de 

monitoramento para seus processos e atividades relacionados ao Ma-

nejo Florestal, com os seguintes objetivos: 

• Ambiental: solo, água, flora, fauna e recursos naturais;  

• Social interna: relativos ao local de trabalho para próprios e con-

tratados, saúde e segurança ocupacional;  

• Social externa: questões socioambientais e socioeconômicas re-

lacionadas com povos e comunidades em geral afetadas pelas 

atividades silviculturais;  

• Econômica: desempenho técnico-operacional e econômico das 

atividades silviculturais. 



 

 

Resumo Público - Plano de 
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17.3 Comunicação Socioambiental com Partes Interessadas 
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18 Revisão Deste Documento 

A atualização e a guarda das informações referentes a planos, pro-

gramas, controles, monitoramentos, estudos e pesquisas referenciados 

são de responsabilidade das diferentes áreas organizacionais e estão 

disponíveis nos diversos setores supramencionados. A revisão deste do-

cumento ocorrerá sempre que houver atualizações em função de resul-

tados de avaliação de aspectos e impactos ambientais, processos e 

tecnologias, controle e monitoramento de alterações significativas de 

atividades, responsabilidades e condições socioeconômicas, bem co-

mo mudanças nas legislações competentes. 

18.1 Histórico Revisional 

Edição 01, revisão 01: 

• Seção Alterada: Capa 

• Teor da Alteração: mudança de revisão para 01.  

• Motivo da alteração: revisão do resumo público.  

 

• Seção Alterada: Item 16  

• Teor da Alteração: alteração do tamanho das áreas certificadas.  

• Motivo da alteração: revisão do plano de manejo.  

 

• Seção Alterada: Item 7 

• Teor da Alteração: alteração do tamanho das áreas certificadas.  

• Motivo da alteração: revisão do plano de manejo.  

 

• Seção Alterada: Item 16 

• Teor da Alteração: inserção de gráfico.  

• Motivo da alteração: inserção de gráfico de aplicação de Mirex.  
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• Seção Alterada: Item 16 

• Teor da Alteração: atualização de gráfico.  

• Motivo da alteração: atualização de gráfico de ocorrência de in-

cêndios.  

 

• Seção Alterada: Item 16 

• Teor da Alteração: atualização de gráfico.  

• Motivo da alteração: atualização de gráfico de ocorrência de 

registro de ocorrências.  

 

• Seção Alterada: Item 16 

• Teor da Alteração: atualização de gráfico.  

• Motivo da alteração: atualização de gráfico de ocorrência de 

registro frequência de acidentes e de gravidade de acidentes.  

 

• Seção Alterada: Item 16 

• Teor da Alteração: atualização de gráfico.  

• Motivo da alteração: atualização de gráfico de ocorrência de 

registro frequência de acidentes e de ocorrências de pragas e 

doenças. 

 

• Seção Alterada: Item 3 

• Teor da Alteração: criação de item.  

• Motivo da alteração: inserção do compromisso com os padrões 

FSC® e CERLFOR®. 

 

• Seção Alterada: Item 15.4 
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• Teor da Alteração: alteração de texto.  

• Motivo da alteração: inserção da descrição dos tipos de AVC. 

 

• Seção Alterada: Item 15.4.1 

• Teor da Alteração: inserção do item.  

• Motivo da alteração: inserção das medidas de conservação, pre-

servação e monitoramento das AAVC. 

 

• Seção Alterada: 16. 

• Teor da Alteração: inserção de gráficos.  

• Motivo da alteração: alteração de gráfico de controle de formi-

gas por talhão, para o ano de 2018. 

 

• Seção Alterada: 16. 

• Teor da Alteração: inserção de gráficos.  

• Motivo da alteração: inserção de gráficos de orçamento para 

2018 e plurianual de 2019-2024. 

 

Está é a Edição 01, revisão 02: 

• Seção Alterada: Capa 

• Teor da Alteração: alteração de capa.  

• Motivo da alteração: nova revisão anual.  

 

• Seção Alterada: Item 1 

• Teor da Alteração: alteração textual 

• Motivo da alteração: mudanças na descrição da empresa. 

 

• Seção Alterada: Seção 10 

• Teor da Alteração: alteração de gráfico. 

• Motivo da alteração: atualização de gráfico de riscos de 
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SSO. 

 

• Seção Alterada: Seção 10.2 

• Teor da Alteração: alteração de gráfico. 

• Motivo da alteração: atualização de gráfico de riscos nú-

mero de afastamentos. 

 

• Seção Alterada: Seção 11.7 

• Teor da Alteração: inserção de novo item. 

• Motivo da alteração: informações sobre talhadia. 

 

• Seção Alterada: Seção 11.9.2 

• Teor da Alteração: alteração de mapa. 

• Motivo da alteração: alteração de mapa de rota da ma-

deira Sinobras. 

 

• Seção Alterada: Seção 13.1 

• Teor da Alteração: alteração de mapa. 

• Motivo da alteração: alteração de mapa gênico com da-

dos de 2019. 

 

• Seção Alterada: Seção 13.2 

• Teor da Alteração: alteração de mapa. 

• Motivo da alteração: alteração de mapa de idade com 

dados de 2019. 

 

• Seção Alterada: Seção 15.1 

• Teor da Alteração: atualização de gráfico. 

• Motivo da alteração: atualização de gráficos com dados 

de 2019. 

 

• Seção Alterada: Seção 16 

• Teor da Alteração: atualização de gráficos. 

• Motivo da alteração: atualização de todos os gráficos com 

dados de 2019. 
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18.2 Canais de Comunicação 

A Mineração Buritirama mantém canais de comunicação com as par-

tes interessadas, a saber: 

Escritório: MATRIZ 

11 5105-4332 

E-mail: jorge@buritirama.com 

 

mailto:jorge@buritirama.com

